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Voorwoord 
Telegraaf Media Groep B.V. -voorheen Telegraaf 
Media Groep N.V.- (TMG) gelooft in onafhankelijke 
journalistiek en sterke en relevante media die 
een positieve bijdrage leveren aan mens en 
maatschappij. Vanuit die visie wordt permanent 
geïnvesteerd in sterke nieuwsmerken, zowel digitaal 
als op papier.

2018 was een jaar waarin de focus van TMG volledig 
heeft gelegen op de kern van de bedrijfsvoering 
door het succesvol starten en implementeren van de 
strategie die TMG na de overname door Mediahuis 
en onder leiding van de medio 2017 aangetreden 
directie heeft uitgezet.

De strategie van TMG kan opgesplitst worden in 
twee delen: de TMG 2020 strategie die een periode 
van 2018 tot 2020 beslaat en een middellange- 
termijnstrategie die zich verder uitstrekt tot 2023. 
Bij iedere strategische keuze is het uitgangspunt 
dat de relatie met de klant centraal staat. 
De TMG 2020 strategie van TMG berust op de 
volgende pijlers: focus op kwalitatieve journalistiek 
uitgedragen door sterke merken, de beste zijn op 
het gebied van service en kwaliteit aan klanten, 
het huis op orde brengen en kosten besparen 
door efficiency- en synergievoordelen te realiseren.
De missie en de leidende principes van de 
middellangetermijnstrategie tot 2023 zijn: 
waarborgen van onafhankelijke journalistiek, 
de inhoud is essentieel, aandacht bij een 
breed publiek, distributie via sterke merken en 
waarborgen van service en kwaliteit. Middelen 
om de strategische doelen te bereiken zijn data 
geïnformeerd werken, inzetten op nieuwe en 
jonge doelgroepen, video, audio en mobiele 
services verder uitbouwen en het vinden van een 
verantwoorde balans tussen gratis en online bereik.

In februari 2018 werd de beursnotering van 
TMG beëindigd. In december 2018 is Mediahuis 
eigenaar van alle aandelen in het kapitaal van TMG 
geworden. TMG heeft met Mediahuis een betrokken 
eigenaar en partner; er wordt wederzijds gebruik 
gemaakt van de in de groep aanwezige expertise bij 
de uitvoering van de strategie.

De raad van bestuur vertrouwt erop dat de 
ingezette klantgerichte strategie, de inzet van de 
medewerkers van TMG, het toezicht door de raad 
van commissarissen en de samenwerking met 
partners in de Mediahuis Groep zullen leiden tot 
een uitbouw van de basis die is gelegd voor een 
bestendige toekomst van TMG.

Mede namens de raad van commissarissen van 
TMG, bieden wij u hierbij graag het jaarverslag 2018 
aan.

Telegraaf Media Groep B.V.

Marc Vangeel  Koos Boot
CEO   CFO
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Verslag raad van bestuur
Management

Algemeen
TMG is een door de raad van bestuur geleid 
operationeel bedrijf. De organisatie is zo ingericht 
dat sprake is van een heldere verdeling van 
verantwoordelijkheden.
TMG heeft een zogenoemde “two tier board” 
gevormd door de raad van commissarissen en de 
raad van bestuur.

De raad van bestuur, de hoofdredacteuren 
van de dagbladen en de directeuren van de 
bedrijfsonderdelen en stafafdelingen van TMG 
vormen samen het algemeen directieteam.

Raad van bestuur
De raad van bestuur van TMG bestaat uit twee 
leden, Marc Vangeel, CEO en Koos Boot, CFO. 
Beiden traden medio 2017 toe tot de raad van 
bestuur.

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 Marc Vangeel benoemd tot CEO van 
Concentra Media Groep en 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 maakte, na een carrière binnen de 
accountancy bij PwC en 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 van de holdingdirectie en als 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.

Marc Vangeel, CEO

Koos Boot, CFO

5



Algemeen directieteam

De leden van het algemeen directieteam zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsonderdelen en centrale 
stafafdelingen van TMG.

Van het algemeen directieteam maken deel uit:

• De leden van de raad van bestuur.
• De hoofdredacteuren van De Telegraaf en van de regionale dagbladen waaronder Noordhollands Dagblad, 

Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant en De Gooi- en Eemlander.
• De directeuren van de bedrijfsonderdelen B2C, B2B, Video, Media Services, Druk en Distributie, TMG Digital 

en Digital Innovation & Development.
• De directeuren van de centrale stafafdelingen: ICT, Concern Inkoop en Facilitair, Finance, HR en de 

directiesecretaris (inclusief Juridische Zaken en Communicatie).

Naast Marc Vangeel en Koos Boot, bestaat het algemeen directieteam uit de volgende personen:

Elisabeth van Dijk  
Secretaris raad van  
bestuur, Directeur  
Communicatie en  
Juridische Zaken

Cindy van der Giezen
Directeur Media  
Services

Paul Huybrechts 
Directeur Druk &  
Distributie

Paul Jansen  
Hoofdredacteur  
De Telegraaf

Xavier van Leeuwe  
Directeur B2C

Jeroen van Schaick
Group Controller

Hugo Schneider
Hoofdredacteur  
Regionaal

Peter Soetens
Directeur Digital  
Innovation &  
Development

Caroline Swanenberg
Directeur HR

Koen Vandaele
Directeur ICT

Slaven Mandic
Directeur B2B 

Esther Lammers
Manager Concern 
Inkoop & Facilitair

Mandy van der Wal
Directeur Video
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Organogram algemeen directieteam 

Raad van bestuur

Centrale Staven*
ICT Infrastructuur  

& Applicaties

TMG
Digital B2B B2C

Redactie
Telegraaf

Redactie
Regionaal

Digital
Innovation &  
Development

Online Video Media Services Druk &
Distributie

* Finance, Juridische Zaken, Corporate Communicatie, Concern Inkoop & Facilitair
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Corporate governance
 
Raad van commissarissen
Leden van de raad van commissarissen worden 
benoemd door de algemene vergadering van 
aandeelhouders op voordracht van de raad van 
commissarissen. De algemene vergadering van 
aandeelhouders 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.

De raad van commissarissen is belast met het toezicht 
op het gevoerde beleid, de organisatiestructuur en het 
verlenen van advies aan de raad van bestuur. 
De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 
drie natuurlijke personen. In de huidige samenstelling 
heeft de raad vijf zetels.

De raad van commissarissen heeft in 2018, omdat 
de onderneming niet langer beursgenoteerd is 
en daarom niet langer aan de verplichtingen van 
de corporate governance code hoeft te voldoen, 
besloten haar commissies op te heffen. Dit betreffen 
de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de 
selectie- en benoemingcommissie. Alle onderwerpen 
die in de commissies aan de orde kwamen worden 
thans in de plenaire vergaderingen van de raad van 
commissarissen behandeld.

Raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit minimaal twee leden 
en wordt benoemd door de raad van commissarissen. 
In de huidige samenstelling wordt de raad van bestuur 
gevormd door twee directeuren: de voorzitter (CEO) 
en de financieel directeur (CFO).

De raad van bestuur is belast met het besturen 
van de vennootschap en is zowel verantwoordelijk 
voor TMG’s missie, visie en strategie als voor de 
implementatie daarvan en voor de (financiële) 
resultaten.

Diversiteit
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 één vrouwelijke commissaris 
en vier mannelijke commissarissen. TMG streeft 
naar een evenwichtige samenstelling van haar 
organen, met een zo optimaal mogelijke combinatie 
van verschillende ervaringen, achtergronden en 
deskundigheid van haar leden. 

Rechtsvorm, aandelenkapitaal en stichtingen
TMG is een structuurvennootschap. Op 28 maart 
2019 zijn de statuten van TMG gewijzigd. Daarbij is 
de rechtsvorm van TMG omgezet van een naamloze 
vennootschap naar een besloten vennootschap.
 
In het kapitaal van TMG zijn prioriteitsaandelen 
uitgegeven, die alle oorspronkelijk werden gehouden 
door de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen TMG 
In februari 2018 zijn deze aandelen overgedragen aan 
Gerald BidCo B.V., een 100% dochteronderneming van 
Mediahuis N.V. gevestigd in België. In juni 2018 is de 
Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen opgeheven. 
Bij de statutenwijziging op 28 maart 2019 zijn de 
prioriteitsaandelen omgezet in gewone aandelen.
 
TMG kende een categorie preferente aandelen. Er 
staan geen preferente aandelen uit. In december 2018 
is de Stichting Preferente aandelen TMG opgeheven. 
In de op 28 maart 2019 gewijzigde statuten is deze 
categorie aandelen vervallen.
 
De uitstaande gewone aandelen van TMG zijn voor 
61,4% met medewerking van TMG gecertificeerd. 
De Stichting Administratiekantoor van aandelen 
TMG 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.
 
Met ingang van 31 december 2018 zijn alle aandelen in 
het kapitaal van TMG eigendom geworden van Gerald 
Bidco B.V.

Uitkoopprocedure
Ten aanzien van de (certificaten van) aandelen 
heeft een uitkoopprocedure plaatsgevonden bij de 
Ondernemingskamer. Op 18 december 2018 heeft 
de Ondernemingskamer arrest gewezen in deze 
uitkoopprocedure met betrekking tot de aandelen in 
TMG.
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De Ondernemingskamer heeft besloten dat 
alle aandeelhouders (inclusief de Stichting 
Certificaathouders TMG) hun gewone aandelen over 
dienen te dragen aan Gerald Bidco B.V. voor een prijs 
van € 6,00 per gewoon aandeel. Het bedrag van € 
6,00 per aandeel wordt verhoogd met de wettelijke 
rente vanaf 25 mei 2018 tot 31 december 2018. De 
aandelenoverdracht heeft plaatsgevonden op 31 
december 2018.

Op 31 december 2018 is naar aanleiding van de 
uitspraak in de uitkoopprocedure door de nieuwe 
aandeelhouder een bedrag in de consignatiekas 
van het Ministerie van Financiën gestort waaruit de 
aankoopprijs aan de aandeelhouders wordt voldaan.
Voor certificaathouders geldt dat de Stichting 
Certificaathouders TMG erin heeft voorzien dat 
Euroclear de uitkoopsom ten behoeve van de 
certificaathouders int en daarna zorgdraagt voor 
betaling van de uitkoopsom.
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Kerstspecial

Kerstspecial

Wat een jaar!
Shane Kluivert, Beau van Erven

Dorens, Ankie Broekers, 

Glennis Grace, Freek van Noortwijk

en Jan Cremer over 2018, waarin 

alles anders werd

KERSTDINER
Eenzaamheid

bestaat 
niet als je 

samen kookt 
en eet

TEST
Wat is de 
lekkerste 

champagne om
het jaar mee uit 

te knallen?

Kerstspecial

D e heilige missie 

van P ieter 

van Vollenhoven

ZATERDAG 22 DECEMBER 2018

Bedrijfsprofiel

TMG is één van de grootste Nederlandse 
mediabedrijven, met sterke merken als  
De Telegraaf, VROUW, Privé, Metro, Autovisie; 
regionale dagbladen (Noordhollands Dagblad, 
Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider 
Courant en De Gooi- en Eemlander) en digitale 
merken zoals Dumpert, Gaspedaal en GroupDeal. 
Daarnaast bezit TMG een indirect belang in de 
puzzeluitgever Keesing Media Group. De missie van 
TMG is om consumenten 24 uur per dag, 
7 dagen per week te voorzien van hoogwaardige 
en relevante content op het gebied van nieuws, 
sport en entertainment, via alle denkbare 
distributievormen. Voor meer informatie over TMG, 
ga naar www.tmg.nl. 

metronieuws.nl | metro |  metro |  metro | snapmetro | metro nederland

DE GROOTSTE KRANT VAN NEDERLAND vrijdag 23 november 2018 | Editie: NL

Hier storen wij ons het meeste
aan tijdens het winkelen

Welkom in het
moderne Anne
Frank Huis
Koning Willem-Alexander
opende gisteren het vernieuwde
Anne Frank Huis in Amsterdam,
dat de afgelopen tijd een
make-over kreeg. Het museum is
daarmee klaar voor de
toekomst. PAGINA 5

Scooter: ‘Onze
teksten zijn 
een soort
knutselwerkjes’

PAGINA 7

PAGINA 6

Pssst! Zo
maak jij je
wachtwoord
hackproof 

PAGINA 4

Pagina 2-3

In- en uitchecken in
het stationsrestaurant

TMG maakt sinds 21 juni 2017 deel uit van Mediahuis, 
één van de leidende mediagroepen in België en 
Nederland.  
Met nieuwsmerken als De Standaard, Het 
Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen 
en Het Belang van Limburg is Mediahuis goed voor 
een dagelijkse verkoop van zo’n 516.000 kranten in 
België. 
In Nederland is de groep actief met onder meer 
de nieuwsmerken van TMG, De Limburger, NRC 
Handelsblad en nrc.next, en wordt een dagelijkse 
verkoop van bijna 900.000 kranten gerealiseerd. 
Mediahuis exploiteert in België en Nederland ook 
een aantal belangrijke classifieds-platformen. 
Voor meer informatie over Mediahuis,  
ga naar www.mediahuis.be.

Ruud Gullit: ’Real Madrid ideale loting voor Ajax’

NO. 41.058 126E JAARGANG € 2,20
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BEL/LUX € 2,70 - CAN EIL € 3,40 - DUI/OOS € 3,30 - MAL/CYP € 3,30 - FRA/ITA/GRI € 3,30 - POR/SPA € 3,30 - MAD € 4,30 - ARU/BON/CUR ANG 6,00 / USD 3,35 

SPRAAKMAKEND DE GROOTSTE!

LOONGROEI
VERDAMPT

Een slimme inbreker uit België
dacht wel wat gratis bier te kun-
nen scoren op het terrein van een
supermarktmagazijn. Dat lukte
midden in de nacht ook nog, tot hij
op zijn vlucht ondersteboven met
zijn broek in het hek bleef hangen.
Gelukkig voor hem kon de bier-
boef door omstanders worden
bevrijd. Een paar uur later had hij
echter weer dorst, brak hij op-
nieuw in maar bleef de
drinkebroer opnieuw,
in exact dezelfde
positie, in het hek
hangen. Nu was de
politie er wel als de
kippen bij om hem
op te pakken.

Hang-over

Minister komt met strengere regels voor topbeloningen

Bankier aan banden
door Jorn Jonker

DEN HAAG • De beloning
voor bankiers wordt aan
banden gelegd. De prik-
kels om risico’s te nemen,
worden kleiner gemaakt.
En wie veel geld wil ver-
dienen bij een belangrij-
ke bank, moet straks
verplicht uitleggen waar-
om dat nodig is.

Dat staat in de nieuwe
’agenda financiële sector’
van minister Hoekstra (Fi-
nanciën) waarin hij zijn be-
leid voor de komende jaren
uiteenzet.

De CDA-bewindsman wil
vooral consumenten beter
beschermen tegen de grilli-
ge, financiële markt. Zo wil
hij een reclameverbod voor
flitskredieten – kortlopen-
de, dure leningen – nu echt
invoeren. Hoekstra zal de
Autoriteit Financiële Mark-
ten (AFM) zo nodig ook ex-
tra instrumenten geven om
op te treden tegen kopen op
afbetaling. De minister zegt
nu te veel ’tranentrekkende
verhalen’ te horen van men-
sen die zich in de schulden
steken.

Het vertrouwen van bur-
gers in de financiële sector
is laag, ziet Hoekstra. Voor-
al in de bankensector. „De
recente ophef rond belo-
ningen en de nalatigheid bij
het voorkomen van witwas-
sen hebben opnieuw af-
breuk gedaan aan het ver-
trouwen van de samenle-
ving in de sector”, verwijst
hij naar de schandalen bij
ING. 

EXIT PIET KREDIET
PAGINA T4 

JUNCKER
SCHAAMTE
VOORBIJ
PAGINA T13

door Valentijn Bartels
en Koen Nederhof

AMSTERDAM • De over-
heid zou er goed aan doen
om drank- en drugsge-
bruik ook onder twinti-

gers te ontmoedigen. Dat
stellen experts.

Dankzij onder meer de
NIX18-campagne daalt het
gebruik onder tieners snel,
maar millennials blijven
een zorgenkindje. 

Staatssecretaris Blokhuis
(Volksgezondheid) beraadt
zich nog op een ontmoedi-
gingscampagne voor twinti-
gers. Onlangs kondigde hij
wel aan dat de prijzen voor
alcohol en tabak fors gaan

stijgen, maar daarbij is niet
onderzocht of dat ervoor
zorgt dat mensen meer
naar (goedkopere) drugs
grijpen.

ZORGEN OM PILLENGENERATIE
Gebruik
stijgt
snel

UIT DE BAND PAGINA T2

DFT

’AFHAALCHINEES’ 
KRIJGT STERRENSTATUS

Dolblij zijn ze bij restaurant O&O in Sint Willebrord met de gisteren in de wacht gesleepte Michelinster. Danny en Helena Tsang begonnen in 1982 met een traditioneel

Chinees afhaalrestaurant, ,,met babi pangang en al”, aldus oudste dochter Monica lachend. De ster zorgt ook voor grote vreugde bij zoon Mike Tsang (links) en sous-chef

Levi Bunt, die om het succes te vieren een pekingeend bereiden. FOTO ANP STERRENREGEN PAGINA T26
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Ontwikkelingen TMG 2018

2018 stond voor TMG in het teken van het uitvoeren 
van de middellangetermijnstrategie die zich uitstrekt 
tot 2023 en van de in 2017 gemaakte plannen, op 
basis van de TMG 2020 strategie die een periode 
van 2018 tot 2020 beslaat. Bij iedere strategische 
keuze is het uitgangspunt dat de relatie met de klant 
centraal staat. 

De missie en de leidende principes van de 
middellangetermijnstrategie tot 2023 zijn: 
waarborgen van onafhankelijke journalistiek, de 
inhoud is essentieel, aandacht bij een breed publiek, 
distributie via sterke merken en waarborgen van 
service en kwaliteit. Middelen om de strategische 
doelen te bereiken zijn datageïnformeerd werken, 
inzetten op nieuwe en jonge doelgroepen, video, 
audio en mobiele services verder uitbouwen en het 
vinden van een verantwoorde balans tussen gratis 
en online bereik.
De TMG 2020 strategie van TMG berust op de 
volgende pijlers: focus op kwalitatieve journalistiek 
uitgedragen door sterke merken, de beste zijn op 
het gebied van service en kwaliteit aan klanten, 
het huis op orde brengen en kosten besparen door 
efficiency- en synergievoordelen te realiseren.

In 2018 werd een aantal belangrijke stappen gezet 
ter verdere versterking van het toekomstperspectief 
van TMG. Er werd een principeakkoord bereikt 
met Wayne Parker Kent (WPK), een van de snelst 
groeiende digitale mediabedrijven in Nederland. 
Deze overname werd in februari 2019 afgerond. 
Daarnaast eindigde in 2018 de beursnotering van 
TMG en werd Mediahuis op 31 december 2018 100% 
eigenaar van TMG. 

Incident 26 juni 2018
In de nacht van 26 juni 2018 is een bestelauto 
ingereden op de gevel van het gebouw van TMG 
in Amsterdam. Bij het incident zijn geen gewonden 
gevallen. De aanleiding van het incident is nog 
onduidelijk. Deze schokkende gebeurtenis heeft er 
niet toe geleid dat de activiteiten van de TMG zijn 
onderbroken. De veerkracht en doorlopende inzet 
van de medewerkers van TMG voor de onderneming 
hebben getoond dat de medewerkers van TMG zich 
niet laten intimideren.

De wereld om ons heen
De markt waarin TMG opereert kenmerkt zich bij 
voortduring door een grote dynamiek, consolidatie, 
verticale integratie en een moeilijk te binden 
consument. Consumenten en adverteerders 
besteden in toenemende mate tijd en middelen 
online. Bedrijven die de consument centraal 
stellen, goed inspelen op zijn behoefte, goede 
gebruikerservaring en communities weten te 
realiseren door middel van het optimaliseren van 

processen en systemen, behoren tot de winnaars 
in hun markten. Sterke merken en sterke content 
vormen belangrijke ingrediënten voor succes. TMG 
heeft deze ingrediënten in huis waardoor deze 
marktontwikkelingen TMG en haar klanten kansen 
bieden.

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 brengt 
TMG scherp in kaart. Voor dit doel wordt gericht 
samengewerkt binnen TMG, met Mediahuis en 
met externe partijen en worden bedrijfsprocessen 
verbeterd. De investeringen van TMG zijn gericht op 
het optimaal bedienen en centraal stellen van haar 
klanten.

Haar kennis van en verbinding met de consument 
zet TMG in om adverteerders en mediabureaus 
optimaal te bedienen. Parallel wordt ingezet op 
de groei uit digitale inkomsten, onder andere 
e-commerce, (online) advertenties, dataproposities 
en video.

Deze aanpak heeft geleid tot een sterke verbetering 
van de resultaten. Met de overname van WPK zet 
TMG een volgende stap om een nóg creatievere en 
meer innovatieve aanpak mogelijk te maken en haar 
relevantie in de advertentiemarkt te vergroten en 
verder te groeien.

Op stoom met nieuwe videostrategie
De videostrategie van TMG werd in 2018 uitgebreid 
en aangescherpt. Halverwege 2018 werd TMG 
Video geherpositioneerd en kreeg het videodomein 
een prominente plek op Telegraaf.nl. Dit zorgde 
voor een grote stijging van het kijkbereik in de 
categorieën nieuws, sport, entertainment en 
financieel. Een productie van gemiddeld zestig 
video’s per dag is maandelijks goed voor vijftig 
miljoen views op het eigen Telegraaf-platform 
en YouTube. Samen met de overige merken van 
TMG zoals Dumpert is TMG hiermee de onbetwiste 
nummer één in online video. 

De videoredactie werd opnieuw ingericht, onder 
één centrale aansturing met nieuws, entertainment 
en sport als specialiteiten. Alle studiofaciliteiten 
-voorheen gedeeltelijk extern gehuisvest- zijn 
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verhuisd naar het TMG-hoofdkantoor aan de 
Basisweg, te Amsterdam. De nieuwe studio en 
techniek in eigen huis, zorgen voor de beste 
beeldkwaliteit voor de consument. Dat alles 
intern is ingericht draagt er bovendien aan bij dat 
video’s pijlsnel online staan en er bij belangrijke 
gebeurtenissen direct live kan worden uitgezonden. 

TMG ging in 2018 een strategisch partnership 
aan met 5PM, het YouTube-servicebureau dat 
merken en publishers uiteenlopende diensten 
biedt, zoals content & distributie strategie, channel 
management, video monetization en audience 
growth. De samenwerking met het Amsterdamse 
bureau droeg eraan bij dat het YouTube-kanaal van 
De Telegraaf groeide van 85 miljoen views in 2017 
naar 242 miljoen views in 2018.
Dumpert werd toegevoegd aan de video-afdeling en 
kreeg een nieuwe eigen studio.

TMG Digital
TMG Digital speelt met haar merken, waaronder 
Dumpert, Gaspedaal en Groupdeal, in op behoeften 
van de consument met als doel het faciliteren 
van transacties vanuit een innige en vertrouwde 
band met de consument; van intentie naar actie 
en van content naar transactie. Centraal staat de 
empowered consumer; altijd online en veeleisend 
op het vlak van service en controle over zijn privacy. 
In 2018 was dat terug te zien in onder andere een 
gezonde groei van Gaspedaal en de sterke positie 
van Dumpert. 

Lange termijnstrategie
Ook de langetermijnplannen voor de merken van 
TMG hebben als uitgangspunt het centraal stellen 
van de klant. Om te weten wat de klant wil, zijn data 
en data-analyse van cruciaal belang.

Bij de belangrijkste nieuwsmerken van TMG, 
De Telegraaf en de regionale dagbladen, zijn in 
2018 belangrijke stappen gezet op het gebied 
van datageïnformeerd werken. Op de redactie 
van De Telegraaf werd een Data Science Manager 
aangenomen die redacteuren inzicht biedt in welke 
onderwerpen lezers online het meest geïnteresseerd 
zijn. Daarnaast gingen onder anderen de 
hoofdredacteur van De Telegraaf, de CEO, 
de CFO, de directeur Video en de directeur B2C 
op bezoek bij lezers thuis. Door persoonlijk met 
hen in gesprek te gaan werd door hen waardevolle 
informatie opgehaald over de behoeften van 
de lezers. Deze inzichten, gecombineerd met 
abonnementsvormaanpassingen, hebben eraan 
bijgedragen dat de oplage van De Telegraaf in 2018 
nagenoeg gestabiliseerd is. 

De regionale dagbladen deden in 2018 een 
uitgebreid kwantitatief lezersonderzoek. De 
inzichten die hieruit voortkwamen resulteerden in 
2018 in aanpassingen met betrekking tot de edities, 
de bijlagen en de vormgeving. Ook werd in 2018, 
als onderdeel van een nieuwe digitale strategie, een 
betaalmuur neergezet waarbij 40% van de artikelen 
gratis is en de rest alleen beschikbaar is voor 
abonnees. Deze ontwikkelingen hebben in 2018 ten 
opzichte van 2017 voor een stijging van het aantal 
klantrelaties gezorgd van Noordhollands Dagblad. 
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Raakt een automobilist met zijn
voertuig te water, is een weggebrui-
ker in het donker betrokken bij een
verkeersongeval of weet iemand in
nood niet waar hij of zij is, dan biedt
de techniek ’Advanced Mobile Loca-
tion’ (AML) uitkomst.
Tijdens het telefoongesprek worden
op basis van onder meer wifi-
(draadloos internet), gps- (satelliet-
navigatie) en zendmastgegevens co-
ordinaten van de plek des onheils
automatisch naar de meldkamer ge-
stuurd. 
Zo kunnen ambulance, brandweer
en/of politie meteen op pad worden
gestuurd. Ook in de rest van Neder-

land wordt het systeem in gebruik
genomen. In de loop van dit jaar
werkt de techniek op iPhones.
,,Deze stap, waarop door moeilijk-
heden rondom privacy jaren is ge-
wacht, helpt de snelheid van hulp-
verlening enorm’’, stelt directeur
Martin Smeekes van de Veiligheids-
regio Noord-Holland Noord. 

Uitgepeild
,,Kan iemand geen antwoord geven
op de vraag waar-ie zich bevindt,
dan hoeft er op basis van wat diege-
ne het laatst heeft gezien geen zoek-
tocht op touw te worden gezet. De
locatie wordt uitgepeild.’’
De Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord trekt op met die van Kenne-
merland en Zaanstreek/Waterland.
Zij hebben nu samen twee meldka-
mers, in Alkmaar en Haarlem.
Medio mei worden deze meldka-
mers en die van de Koninklijke Ma-
rechaussee (nu nog op Schiphol) sa-
mengevoegd op één centrale plek: in
Haarlem.
AML werkt ook als mobiele bellers

de functie locatievoorzieningen
hebben uitgeschakeld. Hun tele-
foon moet een Nederlandse sim-
kaart hebben van een provider die
de techniek ondersteunt.

Gemeengoed
Gegevens van 112-bellers worden
vertrouwelijk behandeld en niet ge-
bruikt voor andere doeleinden. In
verschillende Europese landen is
het lokaliseren van melders van ca-
lamiteiten via hun mobiele telefoon
al gemeengoed.

Meldkamer krijgt plek des onheils rechtstreeks door

Locatie 112-bellers
wordt direct bekend

Martijn Gijsbertsen
m.gijsbertsen@hollandmediacombinatie.nl

Alkmaar � Centralisten van de
meldkamers in Alkmaar en Haar-
lem kunnen vanaf maandag direct
zien waar 112-bellers die gebruik ma-
ken van een mobiele Androidtele-
foon zich bevinden.

Ursem � Limbodansen onder toeziend oog van een lid van
de Raad van Elf; uiteraard verkleed. Leerlingen én leer-
krachten van de Bavoschool in Ursem (’Oersheim’) hebben
ook dit jaar weer werk van carnaval gemaakt. Ze kregen

gisteren bovendien hoog bezoek: de Raad van Elf zat eer-
ste rang tijdens optredens van de leerlingen op school. 
Op veel plekken in de regio worden dit weekeinde optoch-
ten gehouden, de grootste is in Zwaag. FOTO MARCEL ROB

Alaaf! Carnaval barst los in Oersheim
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Transacties

In 2018 heeft TMG verschillende bedrijfsonderdelen 
verkocht en er zijn samenwerkingen aangegaan. 
Verder is een gedeelte van het pand aan de 
Basisweg 30 te Amsterdam verhuurd. Hieronder 
volgt een overzicht van deze transacties.

Verkoop HyvesGames
TMG Digital B.V. exploiteerde tot 1 mei 2018 het 
HyvesGames platform via de website hyvesgames.
nl en de mobiele iOS applicatie Kidsaroo World. 
Op 1 mei 2018 werden deze activiteiten verkocht 
aan Keygames Network B.V.

Verkoop Pilarczyk
Op 6 juli 2018 werden alle aandelen in Pilarczyk 
Media Groep B.V. door Telegraaf Video Media B.V. 
verkocht aan Guts and Glory B.V. Pilarczyk Media 
Groep B.V. is producent van televisieprogramma’s 
waaronder RTL Autowereld en RTL 
Transportwereld.

Verkoop GeenStijl
Op 1 november 2018 heeft GS Media B.V. de 
activiteiten met betrekking tot het videoplatform 
GeenStijl verkocht aan de hoofdredactie van 
GeenStijl.

Samenwerking 5PM
TMG is op 27 november 2018 een strategisch 
partnership aangegaan met 5PM B.V., een 
YouTube-servicebureau dat merken en publishers 
uiteenlopende diensten biedt, zoals content & 
distributie strategie, channel management, video 
monetization en audience growth.

Verhuur onroerend goed
Het hoogbouwgedeelte van het pand aan de 
Basisweg 30, te Amsterdam is met ingang van 
1 januari 2019 voor een periode van vooralsnog 
maximaal 3 jaar verhuurd aan APG. 

Wayne Parker Kent
Op 15 februari 2019 verkreeg TMG 100% van de 
aandelen in WPK.
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Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is onderdeel van de 
strategie van TMG. In 2018 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 CO2-
reductie en onze ISO14001-certificering voor de 
drukkerij. 

Verbeteren milieuprestaties
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.

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.

Energieverbruik in kWh

2018 2017

Electriciteit 14.382.406 15.629.424

Waarvan wind energie 14.381.884 15.629.300

Waarvan zonne energie 522 124

Aardgas voor verwarming 1.308.859 1.670.021

Electriciteit Aardgas

2017

15.629.424

2018

14.382.406

2017

1.670.021

2018

1.308.859
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Reductie CO2-uitstoot
TMG wil haar directe impact op het klimaat 
inzichtelijk maken. Daarom meet en publiceert TMG 
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. In 2018 is de CO2-uitstoot met 
13,9% gedaald ten opzichte van 2017. Het doel dat 
in 2018 de absolute CO2-uitstoot 20% lager ligt dan 
eind 2014 is ruimschoots gehaald. Ten opzichte van 
2014 (8850 kton) is de CO2 in 2018 verlaagd met 
55%. 
  
De uitstootdaling in 2018 werd (ten opzichte van 
2017) met name veroorzaakt door het sluiten van 
panden. De samenvoeging van locaties heeft niet 
geleid tot een stijging van het energieverbruik noch 
van de CO2-uitstoot op de Basisweg te Amsterdam.
 
Om de impact van het energieverbruik van TMG 
verder te beperken, wordt sinds 2011 hernieuwbare 
elektriciteit gebruikt. Dat doet TMG in de vorm 
van Garanties van Oorsprong (GvO’s) van CertiQ, 
afkomstig van windenergie uit Europa. In 2018 
was 100% van de totale verbruikte elektriciteit 
gecertificeerd duurzaam. Alle kantoren van TMG 
maken gebruik van CO2-neutrale elektriciteit 
waardoor de CO2-uitstoot in scope nihil is. TMG 
streeft ernaar dat de elektriciteit jaarlijks 100% 
gecertificeerd duurzaam is.

Totaal directe CO2-uitstoot in kton1

2017

4.589

190 kton Zakelijke vliegreizen

1.234 kton Brandstof eigen vervoer

3.165 kton Drukkerij + kantoor

2018

182 kton Zakelijke vliegreizen

1.295 kton Brandstof eigen vervoer

2.474 kton Drukkerij + kantoor

3.951
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Gebruik grondstoffen 
Papier is een belangrijke grondstof voor TMG. Voor 
het vervaardigen van papier wordt houtpulp gebruikt. 
De herkomst van de gebruikte houtpulp vormt 
een essentiële milieufactor vanwege het vraagstuk 
van verantwoord bosbeheer. Het ingekochte 
drukpapier bestond in 2018 voor 100% uit duurzaam 
gecertificeerd papier (PEFC, FSC of gelijkwaardig). 
Daarmee is aan het streven voldaan dat jaarlijks 100% 
van het ingekochte drukpapier gecertificeerd is.
TMG streeft ernaar om de juiste balans te vinden 
tussen gerecycled papier en virgin fiber (nieuwe 
houtvezel). Samen met haar leveranciers werkt 
TMG continu aan een logische en duurzame balans 
in wisselende papiersamenstelling voor kranten en 
tijdschriften.
 
Papier blijft daarnaast ook de grootste reststroom 
van TMG. 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.
De totale hoeveelheid papier die werd afgevoerd 
in 2018 daalde van 1.830 kton naar 1.697 kton. 
Dit is met name een effect van de investering in 
een automatisch register kleursysteem, waardoor 
minder papier gebruikt wordt bij het instellen van de 
drukpersen.

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 2018 voldeed 
de drukkerij van 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 milieuaspecten en het voldoen aan  
alle wettelijke verplichtingen.
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Integriteit
TMG kent een integriteitsbeleid gericht op de 
instandhouding van een integere organisatie.
Op het sociaal intranet FEEDS kunnen 
TMG-medewerkers alle informatie vinden met 
betrekking tot het integriteitsbeleid van TMG.  
Er is een e-learning module met betrekking tot het 
integriteitsbeleid voor iedereen die werkzaam is voor 
TMG (intern en extern).  
De e-learning is tevens opgenomen in het proces van 
indiensttreding van nieuwe medewerkers.

TMG kent een meldpunt voor het melden van 
integriteitsschendingen. Bij het meldpunt kunnen ook 
meldingen op anonieme basis worden gedaan.

Voor personen die werkzaam zijn binnen TMG zijn 
vertrouwenspersonen beschikbaar voor diegene die 
vertrouwelijk van gedachten willen wisselen met een 
andere persoon dan hun leidinggevende.  
Naast interne vertrouwenspersonen voor 
elk bedrijfsonderdeel, zijn er ook externe 
vertrouwenspersonen beschikbaar.

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
In de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang 
met persoonsgegevens vastgelegd. De AVG is 25 
mei 2018 ingevoerd. In 2018 is TMG actief bezig 
geweest met de implementatie van de nieuwe 
privacywetgeving. Het interne reglement gebruik 
persoonsgegevens is geactualiseerd, de interne 
verwerkingen van persoonsgegevens zijn in kaart 
gebracht in een verwerkingsregister, contracten met 
leveranciers zijn aangepast en interne processen 
waaronder voor het afhandelen van de rechten 
van betrokkenen en het melden van datalekken 
zijn geïmplementeerd. Leidinggevenden zijn 
getraind op het onderwerp en gewezen op hun 
verantwoordelijkheden in dit kader. Veel medewerkers 
hebben bovendien afgelopen jaar deelgenomen aan 
verschillende informatiesessies en e-learnings 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 zowel de letter van de wet als naar het doel 
en strekking toe te passen. In het algemeen volgt 
de fiscaliteit van TMG de normale bedrijfsvoering 
en operationele activiteiten; TMG onderschrijft het 
uitgangspunt dat belastingen worden afgedragen op 
basis van het fair-share principe en dat de resultaten 
worden 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. Risico’s met betrekking 
tot belastingen maken deel uit van het interne 
risicobeheersingsbeleid van TMG.
 
De communicatie met de Belastingdienst vindt plaats 
op basis van volledige openheid en transparantie, 
wederzijds respect en vertrouwen. TMG heeft 
momenteel geen afspraak met de Belastingdienst in 
het kader van het horizontaal toezicht, maar werkt 
met de Belastingdienst wel volgens de belangrijkste 
principes hiervan. 
Over belangrijke fiscale aspecten vindt vooroverleg 
plaats met de Belastingdienst. Daarnaast heeft 
TMG op onderdelen convenanten afgesloten met 
de Belastingdienst, waarin bindende afspraken zijn 
gemaakt over de werkwijze, interne controles en 
de belastingpositie van TMG. TMG heeft haar Tax 
Control Framework eveneens met de Belastingdienst 
afgestemd.

Verantwoord inkopen
De afdeling Concern Inkoop hanteert een 
categorisering van leveranciers op basis van risico’s. 
Op basis van de risico’s en de voor TMG materiële 
verantwoord ondernemen-onderwerpen wordt de 
weging van verantwoord ondernemen bij de inkoop 
bepaald. 
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Human resources

Algemeen
Naar aanleiding van de strategische plannen van 
TMG vond begin 2018 de implementatie van de 
nieuwe organisatie plaats. Hiervoor waren eind 
2017 diverse adviesaanvragen bij de betreffende 
ondernemingsraden ingediend. Na verkregen 
positief advies zijn de bedrijfsonderdelen gestart 
met het uitvoeren. Human Resources heeft hieraan 
bijgedragen door onder andere het aantrekken en 
ontwikkelen van talenten. Daarnaast heeft het streven 
naar transparantie, openheid en vertrouwen zowel 
voor klanten als medewerkers in 2018 verder vorm 
gekregen. De samenwerking tussen TMG en Mediahuis 
en het realiseren van synergievoordelen is in 2018 
geïntensiveerd.

Nieuwe inrichting medezeggenschap
Met de Centrale Ondernemingsraad en 
onderliggende ondernemingsraden is in 2018 het 
gesprek gestart om tot een herinrichting van de 
medezeggenschap te komen die passend is bij de 
nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft geresulteerd 
in de overgang naar een Gemeenschappelijke 
Ondernemingsraad. Hiervoor hebben begin 2019 
verkiezingen plaatsgevonden. 

Verhuizing en gemoderniseerde werkomgeving
Sinds eind 2018 wordt de hoogbouw van het 
TMG-hoofdkantoor verhuurd aan financiële 
dienstverlener APG. Deze ontwikkeling is 
gepaard gegaan met een interne verhuizing van TMG-
medewerkers van de hoogbouw naar de breedbouw. 
Tegelijkertijd is de werkomgeving gemoderniseerd.

Ziekteverzuim, re-integratie- en Arbobeleid
TMG kent een intensief beleid op het gebied 
van ziekteverzuim, re-integratie en arbo. 
Er is een casemanager die zich toespitst op het 
terugdringen van langdurig ziekteverzuim. TMG heeft 
vijf deskundige preventiemedewerkers in dienst. 
TMG werkt samen met een arbodienstverlener en 
heeft een eigen bedrijfsarts.

CAO-ontwikkelingen
In december 2018 hebben werkgevers- en 
werknemersorganisaties overeenstemming bereikt 
over een nieuwe Grafimedia CAO. 
De CAO gaat met terugwerkende kracht per 
1 april 2018 in en geldt tot 1 augustus 2020. 
In totaal vielen eind 2018 826 medewerkers onder 
een van de voor TMG geldende CAO’s; de CAO voor 
het Uitgeverijbedrijf en de Grafimedia CAO voor de 
drukkerij. De overige medewerkers vallen niet onder 
een CAO.
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Leeftijdscategorie 2018 2017 2018 2018 in % 2017 in %

≤ 25 jaar 44 41 4,00% 3,6% 3,0%

26-35 jaar 228 272 18,00% 18,5% 20,0%

36-45 jaar 269 308 22,00% 21,9% 22,7%

46-55 jaar 385 428 31,00% 31,3% 31,5%

>55 jaar 305 309 25,00% 24,8% 22,8%

Totaal 1.231 1.358 100,00% 100,0% 100,0%

Personeelsverloop:  

TMG’s medewerkers in cijfers
Het gemiddeld aantal fte in 2018 bedroeg 1.156 fte 
ten opzichte van 1.311 fte in 2017. De gemiddelde 
leeftijd van medewerkers in dienst van TMG was 
46,2 jaar.

Verdeling personeelsbestand naar geslacht:

uit dienst: 260in dienst: 133 uit dienst: 461in dienst: 174

2018 2017

37,8% vrouw 37% vrouw 63% man

2018 2017

63,2% man
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Resultaten TMG

Resultaten - hoofdlijnen
• Een sterke verbetering van het EBITDA- 

resultaat van € 9,4 miljoen negatief naar 
€ 22,5 miljoen positief. Genormaliseerd 
voor reorganisatielasten, eenmalige kosten 
en boekverliezen/winsten is een EBITDA 
gerealiseerd van € 27,8 miljoen  
(2017: € 3,9 miljoen positief).

• De totale bedrijfsopbrengsten inclusief verkoop 
van onderdelen dalen met 5,8% van € 313,2 
naar € 295,1 miljoen, met name als gevolg van 
lagere advertentie-inkomsten uit print (-18,0%). 
Exclusief het effect van verkoop van onderdelen 
(vooral verkoop Weekbladen) dalen de 
advertentie-inkomsten uit print met 6,7%.

• De bedrijfslasten dalen sterk van € 322,7 miljoen 
naar € 272,6 miljoen, een daling van € 50,0 
miljoen deels door wegvallen eenmalige kosten 
in 2017, deels door besparingsmaatregelen.

• De nettowinst verbetert van € 3,7 miljoen in 
2017 naar € 16,2 miljoen in 2018. De nettowinst 
van 2017 werd sterk positief beïnvloed door de 
boekwinst op de verkoop van Keesing Media 
Group (€ 27,3 miljoen) en de resultaatbijdrage 
van Keesing Media Group voor de periode  
1 januari tot en met 28 september  
(€ 12,9 miljoen), deels tenietgedaan door de 
afwaardering van fiscale verliezen  
(€ 28,6 miljoen).

Resultaten
Onderstaande tabel toont de gerapporteerde 
en de genormaliseerde resultaten voor 2018 en 
2017 (vergelijkende cijfers zijn inclusief IFRS 15 
herrubriceringen en correcties).

EBITDA betreft het bedrijfsresultaat 
(2018: € 10,4 miljoen) exclusief afschrijvingen, 
amortisaties en bijzondere waardeverminderingen 
(2018: € 12,1 miljoen).

De volgende posten zijn hierbij genormaliseerd: 
• Reorganisatielasten (2018: € 4,0 miljoen; 2017:  

€ 3,2 miljoen).
• Boekwinsten op de verkoop van vastgoed  

(2018: € 0,4 miljoen; 2017: € 2,1 miljoen).
• Kosten in verband met de openbare biedingen 

en de procedures bij de Ondernemingskamer 
(2018: nihil; 2017: € 8,4 miljoen). 

• Boekverlies op verkoopactiviteiten (2018:  
€ 0,9 miljoen; 2017: € 1,6 miljoen); en 

• Eenmalige vrijvallen en dotaties aan 
voorzieningen voor verlieslatende contracten en 
juridische geschillen en eigen risico bij schades 
(2018: € 0,7 miljoen dotatie; 2017: € 2,3 miljoen 
dotatie). 

• Kosten inzake het aandelenoptieplan van 
Mediahuis N.V. (2018: € 0,1 miljoen; 2017: nihil). 

De bovengenoemde reorganisatielasten in 2018  
van € 4,0 miljoen hebben hoofdzakelijk betrekking 
op fte-reducties bij Consumer & Publishing Services  
(€ 2,1 miljoen) en Fieldmarketing Intern  
(€ 1,4 miljoen). 

In het vervolg zal een nadere toelichting gegeven 
worden op de genormaliseerde resultaten. 

x EUR 1 miljoen Gerapporteerd Genormaliseerd

2018 2017 2018 2017

Opbrengsten 295,1 313,2 294,7 311,1

Bedrijfslasten 272,6 322,7 267,0 307,2

EBITDA 22,5 -9,4 27,8 3,9
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x EUR 1 miljoen Gerapporteerd Genormaliseerd

2018 2017 2018 2017

Opbrengsten 295,1 313,2 294,7 311,1

Bedrijfslasten 272,6 322,7 267,0 307,2

EBITDA 22,5 -9,4 27,8 3,9

Genormaliseerde bedrijfsopbrengsten

B2C - abonnementen 
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 relatief harder daalt. 
De daling van het aantal vaste abonneerelaties is in 
2018 gestabiliseerd. 

B2C - transacties 

Losse verkoop print 
De inkomsten uit losse verkoop print laten een 
daling zien van 3,8%, dit betreft voornamelijk een 
daling bij De Telegraaf. 

Overig (onder andere e-commerce) 
De overige omzet uit B2C-transacties neemt af van 
€ 7,4 miljoen naar € 5,5 miljoen, een daling van 
25,6%. Deze omzetstroom bestaat in 2018 voor  
€ 4,9 miljoen (2017: € 6,6 miljoen) uit e-commerce 
brutomarge. De afname komt vooral door minder 
transacties dan in 2017, 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 daling van de print 
advertentieomzet wordt gedeeltelijk veroorzaakt 
door de verkoop van de weekbladen in 2017. 
Genormaliseerd voor deze verkochte activiteiten is 
de daling in advertenties print 6,7%, een verbetering 
ten opzichte van de daling met 22,8% in 2017. 
De digitale advertentie-inkomsten stijgen met name 
als gevolg van een verscherpte focus op video. 
In het vierde kwartaal van 2018 zijn bovendien 
de advertentie-inkomsten uit programmatic 
advertentieverkoop gestegen 

 

mede door de overstap naar de adserver van 
Google (Google Ad Manager) in oktober 2018, 
gecombineerd met een header bidding-opzet. 
Hierdoor kan TMG meer transparantie en een 
breder aanbod van digitale producten bieden aan 
adverteerders.
Daarnaast is eind september 2017 de vernieuwde 
site van De Telegraaf gelanceerd, hierdoor is zowel 
het aantal advertentieposities als de zichtbaarheid 
ervan verbeterd. 

Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten zijn gedaald van  
€ 7,9 miljoen in 2017 naar € 5,7 miljoen in 2018. 
De daling wordt vooral veroorzaakt doordat in 2017 
de verkoop van Fashion Week is verantwoord. 

x EUR 1 miljoen 2018 2017 %

B2C-abonnementen 165,2 169,3 -2,5

Losse verkoop print 33,8 35,1 -3,8

Overig (o.a. Ecommerce) 5,5 7,4 -25,6

B2C - transacties 39,3 42,5 -7,6

Print advertenties 39,3 47,9 -18,0

Digitale advertenties 28,5 26,8 6,1

B2B - advertenties 67,7 74,7 -9,4

Distributie en vervaarding 16,8 16,7 0,9

Overige opbrengsten 5,7 7,9 -27,0

Som der bedrijfsopbrengsten 294,7 311,1 -5,3
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x EUR 1 miljoen 2018 2017 %

Grond- en hulpstoffen 15,2 16,7 -9,1

Transport- en distributiekosten 58,0 60,5 -4,1

Uitbesteed werk en technische
productiekosten

14,8 19,1 -22,4

Personeelskosten 105,2 121,1 -12,7

Verkoopkosten 26,2 27,5 -4,9

Overige bedrijfslasten 47,6 62,3 -23,5

Bedrijfslasten 267,0 307,2 -76,8

Genormaliseerde bedrijfslasten
De bedrijfslasten vóór afschrijvingen, amortisaties 
en bijzondere waardeverminderingsverliezen zijn 
met € 40,2 miljoen sterk afgenomen. 

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 
€ 15,9 miljoen. De lonen, sociale lasten en 
pensioenkosten dalen met € 8,6 miljoen vooral als 
gevolg van doorgevoerde reorganisaties. De overige 
personeelskosten nemen af met € 7,3 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 1.311 fte in 
2017 naar 1.156 fte in 2018, wat met name het gevolg 
is van reducties bij stafafdelingen en reorganisaties 
bij Consumer and Publishing Services, Fieldmarketing 
intern en redactie Regionaal. 

Verkoopkosten 
De daling van de verkoopkosten met € 1,3 miljoen 
is vooral 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 € 14,7 
miljoen, vooral vanwege lagere advieskosten, 
automatiseringskosten, externe redactiekosten  
en kosten video. 

Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere 
waardeverminderingen 

Afschrijvingen en amortisaties 
De afschrijvingen en amortisaties zijn met € 12,1 
miljoen in lijn met 2017 (€ 12,3 miljoen) en hebben 
vooral betrekking op afschrijvingen op gebouwen en 
drukpersen en amortisatie van software.  

Bijzondere waardeverminderingen 
De bijzondere waardeverminderingen bedragen 
nihil (2017: € 1,8 miljoen). 
De waardeverminderingen hadden in 2017 vooral 
betrekking op afboekingen op digitale producten 
(apps, websites) als gevolg van de gewijzigde 
merkenstrategie. Daarnaast is in 2017 
€ 1,0 miljoen aan bijzondere waardeverminderingen 
teruggenomen als gevolg van hogere opbrengsten 
uit verkoop van vastgoed aangehouden voor 
verkoop. 

Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten, die tevens het resultaat 
deelnemingen omvatten, bedragen € 4,1 miljoen 
(2017: € 8,8 miljoen). Resultaat deelnemingen 
bedraagt € 3,3 miljoen (2017: € 9,5 miljoen) en 
betreft vooral het aandeel in het resultaat van Puzzle 
Holding B.V. (2018: € 3,5 miljoen, 2017: € 0,1 miljoen), 
waar TMG op 28 september 2017 een 30%-belang in 
heeft verworven. Het resultaat deelnemingen werd 
in 2017 positief beïnvloed doordat TMG in december 
2017 haar belang in Talpa Radio Holding B.V. heeft 
verkocht met een boekwinst van € 7,4 miljoen. Het 
aandeel in het resultaat tot het moment van verkoop 
van het belang in Talpa Radio Holding B.V. bedroeg  
€ 2,1 miljoen. 

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 
Het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten 
bedraagt nihil terwijl dit in 2017 nog € 40,2 miljoen 
positief was. Dit bestond toen uit zowel de boekwinst 
op de verkoop van Keesing Media Group (€ 27,3 
miljoen) als de resultaten van Keesing Media Group 
voor de periode 1 januari tot en met 28 september 
2017 (€ 12,9 miljoen).
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Winstbelasting en belastingpositie 
De winstbelasting toont een bate van € 1,8 miljoen 
(2017: € 22,8 miljoen last). De winstbelasting is in 
2017 negatief beïnvloed door een afwaardering van 
fiscale verliezen (€ 28,6 miljoen).
De gewaardeerde compensabele verliezen bedragen 
per 31 december 2018 € 58,1 miljoen (2017:  
€ 57,6 miljoen), resulterend in een actief van € 12,1 
miljoen (2017: € 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 
businessplannen voor de periode 2019 - 2021 als 
basis hebben gediend. Hierbij is een aantal afslagen 
genomen op de meerjaren businessplannen en zijn 
tot 5 jaar vooruit de fiscale winsten meegenomen. 
Daarnaast is een actief van circa € 8,8 miljoen op 
overige latente belastingvorderingen opgenomen 
(2017: € 4,7 miljoen), vooral betrekking hebbende 
op het vastgoed en de drukpersen. De toename 
in de overige latente belastingvorderingen is 
vooral het gevolg van een in 2018 doorgevoerde 
verliesverjonging waarbij de fiscale waarde van 
het vastgoed in Amsterdam gelijk is gesteld aan 
de reële waarde. De reële waarde is hierbij 
bepaald op basis van een taxatierapport van 
een onafhankelijke waarderingsexpert waarbij is 
uitgegaan van een onverhuurde status van het 
vastgoed. Anderzijds is er een negatief effect op 
het tijdelijke verschil op materiële vaste activa 
en op gewaardeerde verliezen als gevolg van de 
tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting naar 
22,55% in 2020 en 20,5% vanaf 2021. Management 
heeft vertrouwen dat het gewaardeerde bedrag 
gerealiseerd zal worden de komende jaren.  

Nettoresultaat 
Het nettoresultaat is uitgekomen op een winst van 
€ 16,2 miljoen (2017: € 3,7 miljoen winst). 
De winst in 2018 is hoofdzakelijk te danken aan de 
kostenbesparingen en stoppen van niet renderende 
activiteiten. De winst in 2017 werd sterk positief 
beïnvloed door de eerdergenoemde boekwinsten 
op de verkoop van Keesing Media Group en van het 
23%-belang in Sky Radio Group. 

Ontwikkeling van de balans 
Het balanstotaal is toegenomen met  
€ 10,8 miljoen. Overtollige geldmiddelen zijn 
uitgeleend aan Mediahuis N.V. (per 31 december 
2018: € 159,0 miljoen, 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. TMG is als 
groepsmaatschappij van Mediahuis in 2018 
toegetreden tot een financieringsovereenkomst met 

een hoofdsom van € 230 miljoen tussen Mediahuis 
(als leningnemer) en een aantal banken.

Ontwikkeling van de kasstromen 
De kasstromen omvatten zowel de voortgezette als 
de beëindigde bedrijfsactiviteiten (voor 2017). 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
De netto kasstroom uit operationele activiteiten 
is in 2018 uitgekomen op € 15,9 miljoen positief 
ten opzichte van € 27,6 miljoen negatief in 2017. 
De stijging wordt met name veroorzaakt door de 
verbeterde operationele resultaten. Daarnaast is de 
werkkapitaalmutatie in 2018 minder negatief dan in 
2017 (€ 2,1 miljoen negatief versus € 26,0 miljoen 
negatief in 2017). De negatieve werkkapitaalmutatie 
in 2017 werd 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. 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 
€ 28,2 miljoen negatief (2017: € 40,4 miljoen 
positief). De negatieve kasstroom in 2018 betreft 
voor € 19,0 miljoen additioneel verstrekte lening 
aan Mediahuis. De investeringen in materiële en 
immateriële vaste activa bedragen € 7,8 miljoen 
(2017: € 8,7 miljoen) en bestaan hoofdzakelijk uit 
investeringen in immateriële vaste activa zoals de 
ontwikkeling van websites en apps en software 
voor business-applicaties en IT-infrastructuur. 
De kasstroom in 2017 omvat de ontvangst uit de 
verkoop van Keesing Media Group van € 125,2 
miljoen en de ontvangst uit de verkoop van het 
23%-belang in Talpa Radio Holding B.V. van 
€ 55,0 miljoen. Van deze opbrengsten zijn alle 
bankschulden afgelost en is aansluitend eind 2017 
€ 140,0 miljoen uitgeleend aan Mediahuis. 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 
€ 0,4 miljoen negatief (2017: € 5,8 miljoen negatief). 
De negatieve kasstroom in 2017 betrof hoofdzakelijk 
de aflossing van het saldo per 31 december 2016 van 
de rekening-courant faciliteit (€ 5,0 miljoen). 

Per saldo is de kasstroom in 2018 € 12,7 miljoen 
negatief (2017: € 7,0 miljoen positief). 
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Vooruitzichten 
In november 2017 zijn de plannen van de raad van 
bestuur voor de periode tot en met 2020 bekend 
gemaakt. Drie pijlers vormen de kern van deze 
plannen: focus op de sterke merken, de beste in 
service en kwaliteit en het huis op orde. Ook 2019 
zal in het teken staan van de verdere uitvoering van 
deze plannen. 

De plannen moeten resulteren in omzetgroei uit 
de digitale proposities en een marktconforme 
omzetontwikkeling uit de consumenten- en 
adverteerdersmarkt. Daarnaast wordt er bespaard 
door verdere efficiency- en synergievoordelen te 
realiseren. 
Verder zal in 2019 gestreefd worden naar het 
maximaliseren van de synergievoordelen met 
Mediahuis en haar groepsmaatschappijen wat vooral 
op het gebied van ICT tot kostenbesparingen in de 
toekomst moet leiden.  

In februari 2019 heeft TMG alle aandelen in Wayne 
Parker Kent Holding B.V. verworven. Door deze 
overname zal de B2B-organisatie en propositie 
verder versterkt worden. 
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Risicomanagement

Waarom risicomanagement 
Risicomanagement vormt een integraal onderdeel 
van de dagelijkse bedrijfsvoering van TMG. 
Het risicomanagement van TMG is gericht op het 
voorkomen, vermijden of verkleinen van risico’s, 
zodat de organisatie bij de realisatie van haar 
doelstellingen niet door risico’s en de gevolgen 
daarvan gestoord wordt. 

Intern risicobeheersing- en controlesysteem van 
TMG 
Risicomanagement vormt een van de 
onderdelen van het interne risicobeheersing- 
en controlesysteem van TMG. Het interne 
risicobeheersing- en controlesysteem van TMG 
wordt uitgedragen door de raad van bestuur en 
de directeuren 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. 

Het systeem van risicomanagement binnen TMG 
vindt zijn basis in het COSO-ERM-model, een 
veelgebruikte internationale standaard voor 
risicomanagement. 

Risk appetite 
TMG maakt in haar interne risicobeheersing- en 
controlesysteem onderscheid in strategische, 
operationele, financiële en compliance risico’s, 
waarbij de risicobereidheid per risicogroep is 
weergegeven. 

Governance, toezicht en monitoring 
TMG beschikte in 2018 over een werkend systeem 
waarin risico’s werden geïdentificeerd, beoordeeld 
en beheerst met acties en maatregelen die het 
inherente risico mitigeerden en in lijn waren met 
de risicobereidheid. Beheersmaatregelen, acties en 
restrisico’s werden gemonitord. 

De raad van bestuur en het afdelingsmanagement 
van TMG monitorden de opzet en de werking van 
de interne risicobeheersings- en controlesystemen. 
Zij ontvingen hiervoor auditrapportages. De audits 
hadden betrekking op strategische, operationele, 
compliance en verslaggevingsrisico’s. 
Ook ontvingen zij periodieke rapportages met 
daarin de uitkomsten van de werking van de 
keycontrols in de processen van TMG. 

Het risicobeheersing- en controlesysteem stond 
onder toezicht van de raad van commissarissen.

Risico’s Gericht op Doelstellingen Risk Appetite

Strategisch
Het behalen van de  
strategische doelstellingen

Belangrijke positie in de domeinen  
waar onze merken zich bevinden,  
verhogen consumenten- 
bereik, duurzaam rendement

Laag tot hoog,  
afhankelijk van  
de lange termijn 
voordelen

Operationeel
Het behalen van operationele  
doelstellingen, waaronder 
effectiviteit en effenciency

Beheerste bedrijfsvoering Laag tot gemiddeld

Financieel
Het beheersen van richtlijnen 
t.a.v. de jaarrekening

Compliant met financiële verslaggevings- 
wet en regelgeving (waaronder belasting- 
wetgeving)

Laag

Compliance
Het beheersen van compliance 
richtlijnen en -wetgeving 

Compliant met juridische, wet- en  
regelgeving

Laag

COSO-ERM-model
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Activiteiten in 2018
In 2018 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: 
• In mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving 

inwerking getreden. De afdeling Juridische 
Zaken heeft gedurende 2017 en 2018 voor 
vertegenwoordigers vanuit de verschillende 
bedrijfsonderdelen trainingssessies omtrent 
AVG georganiseerd. Daarnaast werd het 
bedrijfsbrede projectgericht op de inrichting 
en naleving van relevante privacy vereisten 
afgerond.

• De keycontrol testen zijn gedurende 2018 twee 
keer door de controllers uitgevoerd. 

• De uitkomsten zijn vastgelegd en gerapporteerd 
aan de direct betrokken managers, de raad van 
bestuur en de raad van commissarissen. 

• De afdeling Internal Audit heeft 7 audits 
uitgevoerd. De bevindingen zijn centraal 
vastgelegd en de voortgang van de inherente 
verbeteracties werden per kwartaal met het 
verantwoordelijke management besproken. 

• De afdeling IT Risk en Informatiebeveiliging 
heeft pen-testen laten uitvoeren en clean desk 
controles uitgevoerd. Daarnaast zijn meerdere 
ambassadeursbijeenkomsten georganiseerd 
aangaande informatiebeveiligingsonderwerpen, 
waarbij vertegenwoordigers vanuit de gehele 
TMG-organisatie aanwezig waren. Procedures en 
processen met betrekking tot cyber security zijn 
verder aangescherpt.

• Jaarlijks rapporteert het Comité Meldpunt 
Integriteit aan de raad commissarissen over 
meldingen omtrent integriteitskwesties. 
Gedurende 2018 zijn er in totaal 3 meldingen 
binnengekomen tegenover een gelijk aantal 
meldingen in 2017. 

• De meldingen uit 2017 zijn afgerond en 2 van de 
3 meldingen uit 2018 zijn afgerond.  

Het interne beheersing- en controlesysteem 
is geëvalueerd en een aantal wijzigingen is 
aangebracht: 
• Gedurende 2018 heeft een externe 

kwaliteitstoetsing op de interne auditfunctie 
plaatsgevonden.  
Deze periodieke toetsing is verplicht voor de 
auditfuncties waar auditors werkzaam zijn met 
een CIA-certificering en/of die zijn ingeschreven 
bij de beroepsverenging.  
De toetsing is uitgevoerd door een externe partij 
en is gebaseerd op internationaal geldende 
audit standaarden van het Instituut van Interne 
Auditors (IIA). De toetsing is met een goed 
resultaat afgesloten.

• De bestaande keycontrol testen (>100) zijn 
individueel beoordeeld en waar mogelijk 
gerationaliseerd. Voorgenoemde rationalisering 
houdt in dat voor nieuwe bedrijfsonderdelen 
nieuwe keycontrol testen zijn geformuleerd en 
voor overlappende onderdelen keycontrol testen 
zijn samengevoegd of verwijderd. Daarnaast zijn 
sommige keycontrol testen aan de periodieke 
werkzaamheden toegevoegd.

• Er is besloten een deel van de 
risicomanagement activiteiten vanaf 
2018 te beleggen in de financiële kolom. 
De samenvoeging van Internal Audit en 
Risicomanagement kwam hierdoor te vervallen. 
De onafhankelijke rol van Internal Audit was 
daarmee weer gewaarborgd. In 2018 heeft de 
afdeling Internal Audit een audit uitgevoerd op 
de risicomanagement activiteiten en hierover 
aan de raad van bestuur gerapporteerd. 

• Ook is in 2018 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 (naleving 
convenant). 

• De verkregen ISO-certificering (14001) is 
gedurende 2018 opnieuw door een externe 
partij gevalideerd en verlengd. De ISO-
certificering vanaf 2016 had betrekking op 
meerdere bedrijfsonderdelen van TMG. Besloten 
is om de scope voor de nieuwe drie-jaren-cyclus 
in lijn te brengen met Mediahuis en daarom te 
beperken tot de activiteiten van de drukkerij. 

• In november 2018 hebben de raad van 
commissarissen en de raad van bestuur het 
voorgenomen besluit genomen de interne 
auditafdeling op te heffen. Argumenten 
zijn het kleiner wordende bedrijf, de 
verbeterde bedrijfsvoering, de nieuwe 
managementstructuur en het van de beurs halen 
van het aandeel TMG waardoor de corporate 
governance code niet meer van toepassing is. 
Ten aanzien van het opheffen van de afdeling 
is in december door de ondernemingsraad 
advies gegeven waarna een definitief besluit is 
genomen.  
Hiermee beschikt TMG in 2019 niet langer 
over een verbijzonderde auditfunctie. 
Overigens zullen in specifieke gevallen voor 
zover noodzakelijk en zinvol ad hoc externe 
auditdiensten worden ingehuurd (bijv. voor 
convenant distributie).

Geïdentificeerde strategische risico’s van 2018 en 
2019 
Voor 2018 zijn voor de belangrijkste risico’s 
mitigerende maatregelen benoemd. 
De voor 2018 geformuleerde risico’s zijn over het 
algemeen ook voor 2019 als strategisch belangrijk 
geclassificeerd. Hierbij kan worden opgemerkt dat 
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in samenwerking met Mediahuis de gedefinieerde 
strategische risico’s beter kunnen worden aangepakt 
dan toen TMG op zichzelf stond. 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. 

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 2018 en 2019 
In 2018 heeft de raad van bestuur verdere invulling 
gegeven aan het plan TMG 2020, met als doel 
om in 2020 een gezonde EBITDA te realiseren. 
De strategie, plannen en ambities die onderdeel 
uitmaken van TMG 2020 zijn gedurende 2018 verder 
geconcretiseerd.

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, mede aan 

de hand van benchmarks.
• Realiseren van synergievoordelen met partners; 
• Klant centraal.
• Data geïnformeerd werken door de gehele 

organisatie.

Hieronder een opsomming van enkele risico’s 
die van invloed zijn op de uitvoering van TMG’s 
werkzaamheden (executie): 
• Een risico waar TMG mee te maken heeft ligt 

bij de kosten voor druk en distributie, waar 
indexatie en inflatie een grote rol kunnen 
spelen. Dit gezien de omvang van de daarmee 
gepaard gaande kosten. Hetzelfde geldt voor de 
inkoopkosten van papier, die eveneens kunnen 
fluctueren en lastig vooraf zijn in te schatten. 
Deze zaken zijn niet of nauwelijks goed af te 
dekken.

• Met ingang van 2019 is het lage btw-tarief van 
6% naar 9% verhoogd. Aangezien kranten in het 
lage btw-tarief vallen zal dit tot extra kosten 
leiden voor TMG (als gevolg van aanpassingen 
die moeten worden gemaakt in onderliggende 
systemen) en leidt dit tot een prijsverhoging 
voor abonnees, met het risico van meer 
opzeggingen.

• Een belangrijke inkomstenbron is inkomsten 
uit advertenties. Deze markt staat al jaren 
onder druk. TMG is er in 2018 in geslaagd de 
trend in de dalende inkomsten te temperen. 
Desalniettemin is de advertentiemarkt moeilijk 
te voorspellen en conjunctureel gevoelig.

• Met de overname van Mediahuis is een 
groot aantal projecten gedefinieerd met 
als doelstelling integratie van processen en 
realisatie van synergievoordelen.  
Om overzicht te behouden is er in 2018 veel 
aandacht besteed aan een uniforme project 
aanpak en inrichting van een projectorganisatie.

• Het integreren van afdelingen (zoals IT) binnen 
de Mediahuis groep heeft  
voordelen als het gaat om kosten.  
Echter een matrixorganisatie heeft ook haar 
uitdagingen als het gaat om prioritering en 
uniformiteit in geleverde en gevraagde diensten. 
Beperkte bedrijfsculturele verschillen moeten  
worden overbrugd.

• Voor verdere digitalisering van TMG’s producten 
is kennis nodig.  
Binnen de huidige arbeidsmarkt is veel 
vraag naar mensen met een ICT-achtergrond 
(developers, data scientists, programmeurs). 

• Het aantrekken en behouden van deze 
specifieke kennis blijkt ook een uitdaging voor 
TMG.  

Ondanks bovenstaande risico’s en kwetsbaarheden, 
zijn er ook krachten. 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. 

Om de bovengenoemde strategie te realiseren zijn 
organisatie en onderliggende processen aangehaakt 
en waar nodig aangepast. 
De focus en inherente executiekracht worden 
verhoogd doordat verantwoordelijkheden duidelijk 
worden belegd en afgebakend. Procesoptimalisaties 
worden doorgevoerd door vergelijkbare afdelingen 
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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. 

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 2018 en 2019 
TMG is sterk afhankelijk van haar ICT-systemen voor 
de dagelijkse werkzaamheden en het aanbieden 
van haar producten aan gebruikers. TMG heeft 
hiervoor een uitgebreide set aan risico beperkende 
maatregelen getroffen, deze zijn beschreven in het 
IT-assurancekader.

Stabiliteit van de ICT-omgeving wordt medebepaald 
door de kwaliteit van de interne systemen. TMG 
beschikt over een aantal verouderde legacy 
systemen, bijvoorbeeld binnen haar customer 
relationship management (CRM). In 2018 is besloten 
een nieuwe CRM-tool (lezersmarkt) uit te rollen. 
Een dergelijk project is groot en is kritisch voor de 
bedrijfsvoering. Door stevig projectmanagement 
en door veel medewerkers (deels) vrij te maken van 
hun reguliere werkzaamheden en in te zetten voor 
dit project verwacht men dit project in 2019
op te kunnen leveren.

De stabiliteit van de ICT-omgeving wordt 
steeds vaker van buitenaf beïnvloed. Het aantal 
cyber aanvallen van buitenaf is gedurende 
2018 toegenomen. TMG is in staat geweest 
deze aanvallen tijdig te herkennen en heeft de 
schade weten te beperken door (deels nieuw 
geïmplementeerde) mitigerende maatregelen.

Eind 2018 zijn de diensten van derde partijen 
voor datacenters succesvol overgebracht naar 
de eigen datacenters van Mediahuis. Ook de 

netwerkarchitectuur en inrichting is aangepast. Dit 
leidt tot een betere performance en duidelijk lagere 
kosten vanaf begin 2019.

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 2019 wordt gestreefd naar stabielere 
development teams en samenwerking met 
businesspartners zodat focus kan worden gelegd 
op het optimaliseren van business-waarde. 

In 2018 is een begin gemaakt met het realiseren van 
maximaal schaalvoordeel op het gebied van ICT 
waarbij de wendbaarheid van TMG gegarandeerd is. 
In 2019 wordt hier verder aan gewerkt. 

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 2018 en 2019 
Ook in 2018 is aandacht besteed aan het stellen 
van eisen aan leveranciers. In verband met de 
toenemende uitbesteding van ICT-diensten 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. 
Gedurende 2018 is een groot aantal van de 
leveranciers benaderd voor het vernieuwen van de 
bewerkersovereenkomsten. 

Op dit onderwerp wordt zoveel mogelijk 
samengewerkt met Mediahuis om dit 
aandachtsgebied binnen de Mediahuis groep zo 
efficiënt en effectief mogelijk op te pakken. Daarom 
is ervoor gekozen om een DPO aan te wijzen 
die deze verantwoordelijkheid heeft voor zowel 
Mediahuis als TMG.

In 2019 zal mede met de aangewezen privacy 
coördinatoren de beschikbare informatie verder in 
kaart worden gebracht en worden geclassificeerd. 
In 2018 is nieuwe tooling aangeschaft om 
de informatie gestructureerd en naar gelang 
de vereisten van de Algemene Verordening 
Gedragsregels (AVG) vast te leggen en te 
monitoren. TMG wil voldoen aan de eisen zoals 
omschreven in de AVG. 

Op Europees niveau wordt tevens gewerkt aan een 
nieuwe verordening voor de bescherming van online 
rechten, de ePrivacy verordening en de bescherming 
van auteursrechten (artikel 13).  De ePrivacy 
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verordening heeft betrekking op regelgeving rond 
cookies, direct marketing en metadata. De inhoud 
van deze verordening kan gevolgen hebben voor 
de wijze waarop TMG online haar processen en 
communicatie heeft ingericht. 
De verordening rondom auteursrechten kan 
gevolgen hebben voor enkele TMG Digital 
platformen.  

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 2018 en 2019 
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 (BCM) goed 
ingeregeld te hebben. 
De doelstelling is om processen onder abnormale 
omstandigheden zo “business as usual” mogelijk te 
laten doorlopen, uiteraard rekening houdend met de 
factor mens. 

Gedurende 2018 is gewerkt aan de verdere inrichting 
van BCM. Zo zijn taken en verantwoordelijkheden 
van de verschillende crisisteams toebedeeld en 
verder beschreven. 
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Verslag raad van  
commissarissen

Gert (G.J.K.) Ysebaert, vice-voorzitter
De heer Gert Ysebaert is sinds 2013 Chief Executive 
Officer van Mediahuis. Eerder was Gert Ysebaert 
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 Mediahuis Limburg. Verder is Gert 
Ysebaert in België bestuurslid van De Vijver Media 
(SBS, Woestijnvis), Mass Transit Media (Metro) en 
Belga. Ook is Gert Ysebaert voorzitter van de raad 
van bestuur van Hart voor Handicap.

• Eerste benoemingstermijn: 2017-2021.

De heer Ysebaert was tot de opheffing van de 
commissies van de raad van commissarissen 
op 4 september 2018  voorzitter van de 
selectie- en benoemingscommissie en lid van de 
remuneratiecommissie.

Paul (P.J.E.) Verwilt
De heer Paul Verwilt is sinds 2013 Chief Operating 
Officer (COO) van Mediahuis. Eerder was hij onder 
meer Transition Officer bij Mediahuis en bekleedde 
Paul Verwilt diverse functies bij Concentra 
waaronder de functies COO, Director Classifieds & 
Directories en CIO.

• Eerste benoemingstermijn: 2017-2021.

De heer Verwilt was tot de opheffing van de 
commissies van de raad van commissarissen 
op 4 september 2018 voorzitter van de 
remuneratiecommissie, lid van de auditcommissie en 
lid van de selectie- en benoemingscommissie.
 
Simone (S.G.) Brummelhuis
Mevrouw Simone Brummelhuis is directeur van The 
Next Women (Crowd Fund). Eerder vervulde Simone 
Brummelhuis diverse functies bij onder andere 
Europe Astia (Vice President), IENS (directeur) en 
advocatenkantoor Loeff Claeys Verbeke.

• Eerste benoemingstermijn: 2014-2018.
• Tweede benoemingstermijn: 2018 - 2022.

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 
2018.

Taak
De raad van commissarissen houdt toezicht op het 
beleid van de raad van bestuur 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.  
De leden van de nieuwe raad van commissarissen 
vertegenwoordigen ervaring op het gebied van 
algemeen management, financieel management, 
operationeel en verandermanagement, digitale 
innovatie, juridische expertise en de ontwikkeling  
van nieuwe verdienmodellen.

Samenstelling
Jan (J.J.) Nooitgedagt, voorzitter
De heer Jan Nooitgedagt, 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 Jan Nooitgedagt diverse functies bekleed 
bij EY, onder andere als Managing Partner voor 
Nederland en België.

• Eerste benoemingstermijn: 2013-2017.
• Tweede benoemingstermijn: 2017-2021.

De heer Nooitgedagt is onafhankelijk commissaris bij 
TMG. Belangrijkste commissariaten/nevenfuncties: 
voorzitter Stichting Nyenrode, voorzitter 
bestuur VEUO, vice-voorzitter van de raad van 
commissarissen BNG Bank N.V., lid van de raad van 
commissarissen van Rabobank, voorzitter van de 
raad van commissarissen van Post NL, 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 was tot de opheffing van de 
commissies van de raad van commissarissen op 4 
september 2018 lid van de auditcommissie, lid van 
de remuneratiecommissie en van de selectie- en 
benoemingscommissie.
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Mevrouw Brummehuis is onafhankelijk commissaris 
bij TMG. 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 commissarissen van Royal Schiphol Group, 
non-executive director Annona Investment Fund, 
Augeo en ECE Ondernemerscentrum Erasmus 
Universiteit, Kennispartner Innovatiesessies raad van 
commissarissen programma Hemingway.

Mevrouw Brummelhuis was tot de opheffing van de 
commissies van de raad van commissarissen op 
4 september 2018 voorzitter van de auditcommissie.

Guus (A.R.) van Puijenbroek
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 commissarissen van 
Mediahuis N.V.

De heer Van Puijenbroek was tot de opheffing van 
de commissies van de raad van commissarissen op 
4 september 2018 lid van de auditcommissie.

Jan Nooitgedagt
Voorzitter

Paul Verwilt Simone Brummelhuis

Gert Ysebaert, 
Vice voorzitter

Guus van Puijenbroek
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Gang van zaken 2018

De raad van commissarissen kwam in 2018 
zevenmaal bijeen in vergadering met de directie. 
Een van de vergaderdagen is volledig besteed aan 
het bespreken van de lange termijnstrategie van de 
onderneming. 
De raad van commissarissen was vrijwel bij alle 
bijeenkomsten voltallig aanwezig. De raad van 
commissarissen is op maandbasis door middel van 
financiële rapportages op de hoogte gesteld van de 
ontwikkeling van de resultaten van de onderneming.

In het overleg met de raad van bestuur is een 
veelheid aan zaken aan de orde geweest, waaronder 
de kortere en lange termijnstrategie van de 
onderneming, het onderzoeken van opties voor 
mogelijke overnames en desinvesteringen, de 
ontwikkeling van oplage, advertentie- en andere 
inkomsten en kostenontwikkelingen, 
het beëindigen van de beursnotering en het verloop 
van de door Mediahuis ingezette uitkoopprocedure 
van aandeelhouders. Tevens is gesproken over de 
uitvoering van reorganisatiemaatregelen.
Over een aantal van deze onderwerpen is overleg 
gevoerd met de centrale ondernemingsraad.

Het eigen functioneren van de raad van 
commissarissen is aan de orde geweest. 
Geconcludeerd is dat de samenstelling en het kennis 
en ervaringsniveau van de raad, samen met de 
door de leden van de raad van bestuur verstrekte 
informatie aan de raad van commissarissen en de 
toelichtingen daarop, in ruime mate voldoen om de 
aan het toezicht van de raad van commissarissen 
onderworpen onderwerpen te kunnen bespreken en 
beoordelen.

Het functioneren van de leden van de raad van 
bestuur is door de raad van commissarissen 
besproken in individuele gesprekken met een 
delegatie van de remuneratiecommissie en hierover 
is nadien gesproken in een plenaire vergadering van 
de raad van commissarissen.

Omdat TMG sinds februari 2018 niet langer 
beursgenoteerd is, de corporate governance code 
niet langer van toepassing is op de onderneming 
en haar organen en de raad van commissarissen 
efficiënt en effectief wil opereren, is in september 
2018 besloten om de commissies van de raad 
van commissarissen op te heffen. De raad van 
commissarissen vergadert sedertdien in volledige 
samenstelling over alle aan haar toezicht 
onderworpen onderwerpen.

Het verslagjaar 2018 is afgesloten met een positief 
resultaat.  De raad van commissarissen is de 
leden van de raad van bestuur en het algemeen 
directieoverleg, maar vooral ook de werknemers 
erkentelijk voor hun inzet in 2018.

Daarnaast zegt de raad van commissarissen dank 
aan abonnees, adverteerders en andere zakelijke 
partners die zich met TMG verbonden hebben 
voor hun waardering van en vertrouwen in de 
onderneming.
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Jaarrekening 2018 en advies van 
de raad van commissarissen

De jaarrekening 2018 is opgesteld door de raad van 
bestuur. De jaarrekening is gecontroleerd en van een 
goedkeurende verklaring voorzien door KPMG-
accountants te Amsterdam, zoals blijkt uit de in dit 
jaarverslag opgenomen controleverklaring.

De raad van commissarissen adviseert de 
algemene vergadering van aandeelhouders om de 
jaarrekening over 2018 ongewijzigd vast te stellen, 
de leden van de raad van bestuur te dechargeren 
voor het gevoerde beleid in 2018 en de leden van de 
raad van commissarissen te dechargeren voor het 
uitgeoefende toezicht in 2018.

Amsterdam, 5 april 2019

Namens de raad van commissarissen

Jan Nooitgedagt, 
voorzitter

Gert Ysebaert, 
vice voorzitter

Paul Verwilt

Guus van Puijenbroek

Simone Brummelhuis
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Vennootschappelijke balans
Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat
Geconsolideerde balans       
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen

1. 1.

2. Opbrengsten 2. Financiële lasten
3. Overige bedrijfsopbrengsten 3. Financiële vaste activa
4. Grond- en hulpstoffen 4. Eigen vermogen
5. Personeelskosten 5. Langlopende verplichtingen
6. 6. Kortlopende verplichtingen

7. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
7. Overige bedrijfskosten 8. Gebeurtenissen na balansdatum
8. Financiële baten en lasten 9. Resultaatbestemming
9. Winstbelasting 10.
10. Beëindigde bedrijfsactiviteiten 11.
11. Immateriële vaste activa

12. Materiële vaste activa
13. Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode
14. Lening aan Mediahuis N.V.
15. Overige vorderingen
16. Voorraden
17. Handels- en overige vorderingen
18. Geldmiddelen
19. Activa en passiva aangehouden voor verkoop
20. Eigen vermogen
21. Dividend
22.

23. Uitgestelde personeelsbeloningen
24. Overige voorzieningen
25. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
26. Handelsschulden en overige te betalen posten
27. Financieel risicobeheer
28. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
29. Investeringsverplichtingen
30. Voorwaardelijke verplichtingen
31. Verbonden partijen
32. Gebeurtenissen na balansdatum

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het          

Vennootschappelijke 
jaarrekening 2018
Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Grondslagen voor consolidatie, 
balanswaardering en resultaatbepaling     

Toelichting op de 
geconsolideerde jaarrekening   

Overige gegevens

Honoraria externe accountant
Beloning van bestuurders en commissarissen

Toelichting op de 
vennootschappelijke 
jaarrekening

Belangrijke grondslagen voor financiële 
verslaggeving

Afschrijving, amortisatie en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen

Rentedragende leningen en overige 
financieringsverplichtingen

Geconsolideerde jaarrekening

boekjaar eindigend op 31 december 2018   

Kengetallen per jaar

Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de 
winst
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311.111
2.128

313.239 

16.698
124.265 
13.085
181.711

335.759 

-22.520

9.454
205
-881

8.778

-13.742

22.772
-36.514

40.182
3.668

Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Opbrengsten 2 294.724 

15.177 
109.225 

12.131 
148.230 

Bedragen in duizenden euro's Toelichting 2018 2017

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het boekjaar eindigend 
op 31 december 2018

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen 6

Overige bedrijfskosten 7

Grond- en hulpstoffen 4

Personeelskosten 5

Overige bedrijfsopbrengsten 3

Som der bedrijfsopbrengsten
410 

295.134 

284.763 

10.371 

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting 10

Nettoresultaat

Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Resultaat uit voortgezette activiteiten vóór belastingen

Winstbelasting 9

Financiële lasten 8

Financiële baten en lasten

Resultaat deelnemingen 8

Financiële baten 8
3.282 

891 
-77 

4.096 

14.467 

-1.781 
16.248 

- 
16.248 
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3.668

314
-88

226

3.894

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

Totaalresultaat voor de periode 16.220 

Winstbelasting 9

Overig resultaat na belasting -28 

Actuariële resultaten bij toegezegde personeelsregelingen 23

Bedragen in duizenden euro's Toelichting 2018 2017
Nettoresultaat van de geconsolideerde winst- en verliesrekening

10 

Posten die nooit zullen worden overgeboekt naar de winst- en verliesrekening

16.248 

-38 
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Geconsolideerde balans

Bedragen in duizenden euro's Toelichting 2018 2017

per 31 december voor resultaatbestemming

 Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 13 16.787 
 Latente belastingvorderingen 25 19.824 

 Immateriële vaste activa 11 61.907 
 Materiële vaste activa 12 26.859 

60.391 

ACTIVA
 Vaste activa 

23.683 
20.192 

20.864 

 Voorraden 16 870 

 Totaal vaste activa 268.391 

 Vlottende activa 

 Lening aan Mediahuis N.V. 14 140.000         
 Overige vorderingen 15 3.014 

 Totaal activa 326.014 

159.000 
5.625 

289.755 

 PASSIVA 

 Activa aangehouden voor verkoop 19 118 
 Totaal vlottende activa 57.623 

 Handels- en overige vorderingen 17 30.164 
 Geldmiddelen 18 26.471 

 Verplichtingen 

13.722 
118 

47.014 

336.769 

 Uitgestelde personeelsbeloningen 23 2.398 2.545 

 Overige reserves 221.067 
 Totaal eigen vermogen 20 232.655 

237.403 
248.991 

 Eigen vermogen 
 Geplaatst kapitaal 11.588 11.588 

 Handelsschulden en overige te betalen posten 26 79.201 
 Overige voorzieningen 24 8.021 

78.885 
5.322 

 Totaal langlopende verplichtingen 5.737 

 Rentedragende leningen en overige kortlopende financieringsverplichtingen 22 400 

3.571 

- 

 Overige voorzieningen 24 2.588 
 Latente belastingverplichtingen 25 751 

1.026 
- 

 Totaal verplichtingen 93.359 

 Totaal passiva 326.014 

87.778 

336.769

 Totaal kortlopende verplichtingen 87.622 84.207 

1.171 
32.003 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Bedragen in duizenden euro's Toelichting 2018 2017

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële vaste activa 6 - 1.310 
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste activa 6 - 479 

Afschrijvingen materiële vaste activa 12 6.099 7.064 
Amortisatie immateriële vaste activa 11 6.032 7.474 

Nettoresultaat 16.248 3.668 
Aanpassingen voor:

Overige resultaten deelnemingen 8 13 123 -34.676 
Winstbelasting 9 -1.781 28.305 

Resultaat op verkochte vaste activa 3 -410 -2.128 
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de
vermogensmutatiemethode 8 13 -3.405 -2.893 

Terugneming bijzondere waardeverminderingsverliezen op materiële vaste 
activa 6 - -998
Netto financieringsresultaat 8 -814 782 

116 - Op aandelen gebaseerde beloning 5

Mutatie uitgestelde personeelsbeloningen en overige voorzieningen 23 24 -4.152 -5.724 
15.953 -23.377 

Mutatie handels- en overige vorderingen -1.723 6.905 
Mutatie handelsschulden en overige te betalen posten -79 -32.804 

22.208 8.387 
Mutatie voorraden 16 -301 -141 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Betaalde winstbelastingen - -3.303
Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten 15.889 -27.626 

Ontvangen rente 33 81 
Betaalde rente -97 -1.027 

Investering in deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 13 - -858

Investeringen in immateriële vaste activa 11 -4.596 -6.972 
Investeringen in materiële vaste activa 12 -3.180 -1.689 

Ontvangen rente op leningen aan groepsmaatschappijen 14 878 99 
Ontvangen dividend 13 - 1.628 

Desinvesteringen van immateriële vaste activa 11 22 198 
Desinvesteringen van materiële vaste activa 3 12 667 7.985 

Desinvestering van deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode en 
overige financiële activa 13 - 55.387 
Verkoop van bedrijfsactiviteit, na aftrek van afgestoten geldmiddelen 10 -244 125.176 

Investering in overige financiële vaste activa 15 -2.785 -542 
Verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen 14 -19.000 -140.000 

Opname financieringsverplichtingen - 15.000 
Aflossing financieringsverplichtingen 22 -400 -20.800 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -28.238 40.412 

Geldmiddelen per 1 januari 26.471 19.485 
Geldmiddelen per 31 december 18 13.722 26.471 

Nettomutatie geldmiddelen -12.749 6.986 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -400 -5.800 
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Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
Toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf

Media Groep N.V.

Aandelen Overige 
Totaal
eigen

- 1.376 1.376 Netto impact IFRS 15
11.588 215.797 Stand per 1 januari 2017, volgens de jaarrekening

- 226 226 
- 

116 116 

 reserves  vermogen 

Stand per 1 januari 2017 11.588 217.173 228.761 

Bedragen in duizenden euro's  kapitaal 

-28 

Overig resultaat na belasting
3.668 3.668 

Op aandelen gebaseerde 
beloning - 

3.894 3.894 Totaalresultaat - 

11.588 221.067 232.655 

Totaalresultaat - 

16.248 16.248 
Overig resultaat na belasting - -28

- 

227.385 

        16.220 16.220 

Stand per 31 december 2018 11.588      237.403 248.991 

Stand per 31 december 2017

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening

Nettoresultaat van de winst- en verliesrekening
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Algemene informatie

Overeenstemmingsverklaring

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening

Aanpassingen in grondslagen

•  

•  
•  
•  
•  
•  

- -458

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. De jaarrekening heeft betrekking 
op het jaar 2018, dat eindigde op de balansdatum van 31 december 2018. Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.

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).

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

1. Grondslagen voor consolidatie, balanswaardering en resultaatbepaling

Telegraaf Media Groep B.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 en 
digitale media. 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. Op 31 december 2018 houdt Mediahuis N.V., via de tussenholding 
Gerald BidCo B.V., 100% van de aandelen van de Vennootschap. Op 28 maart 2019 is door een aanpassing van de statuten de 
rechtsvorm van de vennootschap veranderd van een naamloze vennootschap in een besloten vernnootschap.

De geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2018 omvat de Vennootschap, haar 
dochterondernemingen (samen TMG), entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en het belang van 
TMG in deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode.

Deze jaarrekening is opgesteld door de Raad van Bestuur en gezamenlijk met de Raad van Commissarissen ondertekend op 5 
april 2019. 

Per 1 januari 
2017

Eigen vermogen gerapporteerd 230.525 227.385 
Impact IFRS 15 - wervingskosten 2.130 1.834 

De hierna uiteengezette grondslagen voor financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor de gepresenteerde 
perioden 2018 en 2017, behoudens de impact van IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (zie toelichting hieronder). 
Een aantal andere standaarden en wijzigingen zijn ook van kracht vanaf 1 januari 2018, echter deze hebben geen materieel 
effect op de financiële positie en waarderingsgrondslagen van TMG. Dit betreffen de volgende nieuwe standaarden en 
wijzigingen:

IFRS 9 Financiële Instrumenten. Impact is voor TMG niet materieel, omdat 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.
Classificatie en waardering van op aandelen gebaseerde transacties (wijzigingen van IFRS 2).
Toepassing van IFRS 9 Financiële Instrumenten met IFRS 4 Verzekeringscontracten (wijzigingen van IFRS 4).
Transfers van vastgoedbeleggingen (wijzigingen van IAS 40).
Jaarlijkse verbeteringen van de IFRS-richtlijnen, cyclus 2014-2016 (wijzigingen van IFRS 1 en IAS 28).
IFRIC 22 Transacties in buitenlandse valuta en vooruitontvangen bedragen.

Impact implementatie IFRS 15

Vanaf 1 januari 2018 is IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten van toepassing. TMG heeft ervoor gekozen deze 
standaard retrospectief toe te passen waarbij het effect van de wijziging is verwerkt in het vermogen per 1 januari 2017 en de 
vergelijkende cijfers zijn opgesteld conform de nieuwe standaard. De impact van de wijzigingen op de in de 2017 jaarrekening 
gepresenteerde resultaten is als volgt:

Impact van adoptie IFRS 15 op het eigen vermogen (bedragen in duizenden 
euro's) 

Belastingeffect
232.655 228.761 

Het belastingeffect per 31 december 2017 is nihil, omdat TMG de belastinglatenties per 31 december 2017 heeft gewaardeerd 
op basis van een inschatting van het belastbare resultaat de komende jaren. Omdat deze inschatting niet is gewijzigd door 
IFRS 15, leidt de opname van een latente belastingverplichting op de IFRS 15 wervingskosten enerzijds tot een verhoging van 
de gewaardeerde verliezen anderzijds. Per 31 december 2016 had TMG alle verliezen gewaardeerd en leidt de opname van een 
belastingverplichting niet tot een aanpassing (verhoging) van de gewaardeerde verliezen waardoor er een negatief 
belastingeffect is van 458 als gevolg van de opname van een actief voor de wervingskosten.

Per 31 
december 

2017

Eigen vermogen op basis van IFRS 15 
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De effecten van IFRS 15 betreffen de volgende:
•  

•   

•  

•  

•  

Latente belastingschulden 751 533 218

Nettoresultaat 3.668 754 2.914

TMG maakt voor het werven van abonnementen gebruik van derden en betaalt een vergoeding afhankelijk van het aantal 
geworven abonnementen. Onder IFRS 15 worden deze wervingskosten geactiveerd en afgeschreven over de duur van het 
abonnement, terwijl deze kosten voorheen direct als last werden verwerkt. De afschrijvingen worden gepresenteerd als 
onderdeel van de verkoopkosten. De impact op het eigen vermogen per 1 januari 2017 is EUR 1,4 miljoen positief en per 31 
december 2017 EUR 2,1 miljoen positief. 
TMG maakt voor de distributie van haar (print-)producten gebruik van diverse distributiekanalen, distributeurs en 
verkooppunten. De wijzigingen in de beoordeling van de agent/principaal-classificatie onder IFRS 15 leiden ertoe dat in 
sommige gevallen de distributeur of het verkooppunt als agent wordt gezien onder IFRS 15 terwijl deze onder IAS 18 als 
principaal werden behandeld. Als gevolg hiervan zijn de opbrengsten uit losse verkoop in 2017 EUR 12,6 miljoen hoger, de 
distributiekosten EUR 3,0 miljoen hoger en de verkoopkosten EUR 9,6 miljoen hoger. De impact op netto-resultaat is nihil. 
Onder IAS 18 werden gelijksoortige barterovereenkomsten niet geboekt, terwijl dit onder IFRS 15 wel gedaan wordt. De 
impact hiervan op de 2017 omzet en kosten is EUR 0,6 miljoen positief. Impact op het resultaat is nihil.
TMG maakt voor de verkoop van online advertenties gebruikt van partijen die een platform bieden om de 
advertentieruimte te veilen. Onder IFRS 15 wordt de omzet via deze platformen bruto gepresenteerd (marge voor 
platform zijn kosten voor TMG) terwijl onder IAS 18 in sommige gevallen de omzet nog netto werd gepresenteerd. Als 
gevolg hiervan zijn zowel de omzet als de kosten in 2017 EUR 0,3 miljoen hoger. Impact op het resultaat is nihil. 

Resultaat uit voortgezette activiteiten vóór belastingen -13.742 296 -14.038

Winstbelasting 22.772 -458 23.230
Nettoresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten -36.514 754 -37.268

Som der bedrijfslasten 335.759 1.149 334.610

Bedrijfsresultaat -22.520 296 -22.816

Overige bedrijfskosten 181.711 1.149 180.562

Totaal passiva 326.014 2.663 323.351

Impact van adoptie IFRS 15 op de winst- en verliesrekening over 2017 
(bedragen in duizenden euro's) 

Gerappor-
teerd in 2018 
jaarrekening Correctie

Gerappor-
teerd in 2017 
jaarrekening

Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Opbrengsten 311.111 1.445 309.666

Eigen vermogen

Latente belastingvorderingen 19.824 533 19.291

Overige reserves 221.067 2.130 218.937
Toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap 232.655 2.130 230.525

Totaal activa 326.014 2.663 323.351

Overige vorderingen 3.014 2.130 884
Totaal vaste activa 268.391 2.663 265.728

Impact van adoptie IFRS 15 op de balans per 31 december 2017 (bedragen in 
duizenden euro's) - alleen gewijzigde posten worden getoond 

Gerappor-
teerd in 2018 
jaarrekening Correctie

Gerappor-
teerd in 2017 
jaarrekening

ACTIVA
Vaste activa

PASSIVA

Som der bedrijfsopbrengsten 313.239 1.445 311.794

TMG genereert opbrengsten met de online verkoop van producten en diensten van derden (zogenaamde e-commerce 
opbrengsten). De wijzigingen inzake de beoordeling van de agent/principaal-classificatie onder IFRS 15 leiden ertoe dat 
TMG veelal als agent handelt terwijl onder IAS 18 TMG als principaal handelde. Als gevolg hiervan zijn de e-commerce 
opbrengsten en e-commerce inkoopkosten EUR 12,1 miljoen lager.
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Veranderingen in de presentatie

Schattingen en oordeelsvorming door de leiding

•  

•   
•   

•   
•   
•   
•  
•   
•   

•   

Grondslagen voor consolidatie

Dochterondernemingen

Gezamenlijke overeenkomsten

•  
•   

investeringen in deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode (waardering hiervan tegen reële waarde als initiële 
waardering tegen verkrijgingsprijs - zie verder toelichting 13);
handelsvorderingen (toetsing bijzondere waardeverminderingen - zie verder toelichting 17);
personeelsbeloningen (disconteringsvoet en aangroei van verplichtingen - zie verder toelichting 23);
reorganisatievoorziening (hoogte afvloeiingsbedragen en wijze van afvloeien - zie verder toelichting 24);
voorziening voor juridische geschillen (kans en omvang bedragen - zie verder toelichting 24);
voorziening voor verlieslatende contracten (omvang bedragen - zie verder toelichting 24);

Bepaalde vergelijkende cijfers zijn aangepast om te voldoen aan de huidige presentatie. Dit betreft de presentatie van 
transportkosten voor e-commerce welke in 2017 als inkoopwaarde e-commerce werden gepresenteerd en vanaf 2018 als 
transport- en distributiekosten (2017: 2.243).

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 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 vaste activa (gebruiksduur, disconteringsvoet en toetsing bijzondere waardeverminderingen - zie verder 
toelichting 11);

materiële vaste activa (gebruiksduur en toetsing bijzondere waardevermindering - zie verder toelichting 12);

latente belastingvorderingen en -verplichtingen (tarief en looptijd belastinglatentie en realisatie voorwaartse 
verliescompensatie - zie verder toelichting 25);
omzet (verantwoording van omzet bruto of netto in het kader van losse verkopen en e-commerce verkopen - zie verder 
toelichting 2 en aanpassing in grondslagen).

Voor de gehanteerde veronderstellingen en uitgangspunten bij het opstellen van de jaarrekening wordt bij de betreffende 
post verwezen naar de toelichting.

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 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.

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 
zeggenschap. Mutaties in de waarde van de joint venture als gevolg van verwatering worden in de resultatenrekening 
verantwoord onder resultaat deelnemingen.
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Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode

Eliminatie van transacties bij consolidatie

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta

Immateriële vaste activa
Goodwill

De overnameprijs van een dochteronderneming, gemeenschappelijke overeenkomst of deelneming verwerkt volgens de 
'equity'-methode 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 deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-
methode en gemeenschappelijke overeenkomsten wordt de boekwaarde van de goodwill opgenomen in de boekwaarde van 
de investering in de deelneming verwerkt volgens de 'equity'-methode. Bij afstoting van een belang in een 
dochteronderneming, gemeenschappelijke overeenkomst of deelneming verwerkt volgens de 'equity'-methode 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.

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.

Goodwill betreft een bedrag dat voortvloeit uit de overname van dochterondernemingen, deelnemingen verwerkt volgens de 
'equity'-methode en gemeenschappelijke overeenkomsten.

Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 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 deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode. De 
geconsolideerde jaarrekening omvat het aandeel van TMG in het totaalresultaat van deelnemingen verwerkt volgens de 
'equity'-methode, 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 deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 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 deelneming verwerkt volgens de 'equity'-methode, wordt de 
boekwaarde van de entiteit in de balans 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 deelneming verwerkt volgens de 'equity'-methode.

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 deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 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.
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Overige immateriële vaste activa

Uitgaven na eerste opname

Amortisatie

•   
•   
•   

Lease

Materiële vaste activa
Activa in eigendom

Uitgaven na eerste opname

Financieringskosten

Afschrijving

•  
•  
•  

licenties 6 jaar;
software 2 - 5 jaar.

De afschrijvingsmethode en geschatte gebruiksduur worden jaarlijks beoordeeld.

Overige immateriële vaste activa betreffen licentierechten, (in eigen beheer ontwikkelde) informatiesystemen voor eigen 
gebruik en tijdelijke merk- en uitgavenrechten. De overige door TMG verworven immateriële vaste 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.

De geschatte gebruiksduur luidt als volgt:
merknamen en uitgavenrechten 5 - 20 jaar;

Uitgaven na eerste opname voor geactiveerde immateriële vaste 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.

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.

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 de balans van TMG worden opgenomen. De impact van de nieuwe richtlijn IFRS 16 Leases, 
van toepassing vanaf 1 januari 2019, wordt verderop in de grondslagen toegelicht. 

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.

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.

De financieringskosten, welke direct toe te rekenen zijn aan een acquisitie of een specifiek zelfontwikkeld actief, worden 
geactiveerd.

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 amortisatie geschiedt lineair ten laste van de winst- en verliesrekening op basis van de geschatte gebruiksduur van de 
immateriële vaste activa, tenzij deze gebruiksduur onbepaalbaar is. De amortisatie van de overige immateriële vaste activa 
start zodra de activa gebruiksklaar zijn.
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Investeringen in deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode

Overige langlopende vorderingen

Voorraden

Handelsvorderingen en schuldinstrumenten worden initieel verwerkt wanneer ze ontstaan. Alle andere financiële activa en 
financiële verplichtingen worden initieel verwerkt wanneer TMG een partij wordt bij de contractuele bepalingen van het 
instrument.
Een financieel actief (tenzij het een handelsvordering is zonder een significante financieringscomponent) of financiële 
verplichting wordt initieel gewaardeerd tegen de reële waarde plus, voor een instrument dat niet wordt gewaardeerd tegen 
FVTPL (fair value through profit and loss - reële waarde met verwerking van waardemutaties door de winst-en 
verliesrekening), transactiekosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving of uitgifte van het instrument. Een 
handelsvordering zonder een significant financieringscomponent wordt initieel gewaardeerd tegen de transactieprijs.

ii) Classificatie en vervolgwaardering
Financiële activa – grondslag van toepassing vanaf 1 januari 2018

Bij de eerste verwerking wordt een financieel actief geclassificeerd als gewaardeerd tegen: geamortiseerde kostprijs; FVOCI 
(fair value through other comprehensive income - reële met verwerking van waardemutaties in overig resultaat) - 
schuldinstrument; FVOCI – eigen-vermogensinstrument; of FVTPL.
Financiële activa worden niet geherclassificeerd na hun eerste verwerking, tenzij TMG haar bedrijfsmodel voor het beheer van 
financiële activa wijzigt, in welk geval alle betreffende financiële activa worden geherrubriceerd op de eerste dag van het 
eerste boekjaar volgend op de verandering in het bedrijfsmodel.

Financiële instrumenten
i) Verwerking en eerste waardering

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.

Bij verkrijging van een deelneming verwerkt volgens de 'equity'-methode 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 van deelnemingen 
verwerkt volgens de 'equity'-methode, waarvoor TMG aansprakelijk kan worden gesteld, zijn deze opgenomen in de niet uit de 
balans blijkende verplichtingen (zie toelichting 28).

Overige langlopende vorderingen omvatten onder meer een lening aan Mediahuis N.V., vooruitbetaalde operationele lease en 
geactiveerde wervingskosten. 
De lening aan Mediahuis N.V. is bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgwaardering vindt plaats 
tegen geamortiseerde kostprijs minus eventuele bijzondere waardeverminderingen. 
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 effectieve-rentemethode in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen over de looptijd van de vorderingen.
Geactiveerde wervingskosten betreffen vergoedingen betaald aan wervingsbureaus voor het werven van abonnementen 
langer dan 1 jaar. Deze kosten worden geactiveerd en lineair afgeschreven over de duur van het abonnement. TMG maakt 
gebruik van de mogelijkheid om wervingskosten voor contracten korter dan 1 jaar niet te activeren (IFRS 15.94).

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.

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.

Activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten
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- de contractuele voorwaarden ervan resulteren op gespecificeerde data in kasstromen die uitsluitend betalingen van
hoofdsom en rente op de uitstaande hoofdsom zijn.

Deze activa worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-
rentemethode. De geamortiseerde kostprijs wordt verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Rentebaten, 
valutakoersverschillen en bijzondere waardeverminderingen worden, evenals winst of verlies als gevolg van verwijdering uit de 
balans, worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Een financieel actief wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs als het voldoet aan beide volgende voorwaarden en 
niet is aangewezen als gewaardeerd tegen FVTPL:
- het wordt aangehouden binnen een bedrijfsmodel dat tot doel heeft activa aan te houden om contractuele kasstromen te
innen; en

Een schuldinstrument wordt gewaardeerd tegen FVOCI als het voldoet aan beide volgende voorwaarden en niet is
aangewezen als gewaardeerd tegen FVTPL:
- het wordt aangehouden binnen een bedrijfsmodel waarvan het doel wordt bereikt door zowel contractuele kasstromen te
innen als financiële activa te verkopen; en
- de contractuele voorwaarden ervan resulteren op gespecificeerde data in kasstromen die uitsluitend betalingen van
hoofdsom en rente op de uitstaande hoofdsom zijn.
Bij de eerste verwerking van een aandelenbelegging die niet voor handelsdoeleinden wordt aangehouden, kan TMG er
onherroepelijk voor kiezen om latere wijzigingen in de reële waarde van de belegging in de niet-gerealiseerde resultaten te
presenteren. Deze keuze wordt gemaakt op het niveau van individuele beleggingen.
Alle financiële activa die niet zijn geclassificeerd als gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of FVOCI zoals hierboven
beschreven, worden gewaardeerd tegen FVTPL. Bij de eerste verwerking kan TMG onherroepelijk een financieel actief dat
anders voldoet aan de vereisten om te worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of FVOCI, aanwijzen als te
waarderen tegen FVTPL indien dit een boekhoudkundige mismatch elimineert of aanzienlijk vermindert die anders zou
optreden.

- de frequentie, het volume en de timing van verkopen van financiële activa in voorgaande perioden, de redenen voor
dergelijke verkopen en verwachtingen over toekomstige verkoopactiviteiten.
Overdrachten van financiële activa aan derden bij transacties die niet in aanmerking komen voor verwijdering uit de balans,
worden voor dit doel niet als verkopen beschouwd, in overeenstemming met de voortgezette verwerking van de activa door
TMG.

Financiële activa - Beoordeling of contractuele kasstromen uitsluitend betalingen van hoofdsom en rente zijn: 
grondslag van toepassing vanaf 1 januari 2018

Ten behoeve van deze beoordeling wordt 'hoofdsom' gedefinieerd als de reële waarde van het financiële actief bij eerste 
verwerking. 'Rente' wordt gedefinieerd als een vergoeding voor de tijdwaarde van geld en voor het kredietrisico dat is 
verbonden aan de uitstaande hoofdsom gedurende een bepaalde periode en voor andere elementaire kredietrisico's en 
kosten (bijvoorbeeld liquiditeitsrisico en administratieve kosten), evenals een winstmarge.
Bij de beoordeling of de contractuele kasstromen uitsluitend betalingen van hoofdsom en rente zijn, neemt TMG de 
contractuele bepalingen van het instrument in overweging. Dit omvat het beoordelen of het financiële actief een contractuele 
termijn kent die het tijdstip of bedrag van contractuele kasstromen zodanig zou kunnen wijzigen dat het niet aan deze 
voorwaarde zou voldoen. Bij het maken van deze beoordeling overweegt TMG:
- voorwaardelijke gebeurtenissen die het bedrag of het tijdstip van kasstromen zouden wijzigen;

Financiële activa - Beoordeling bedrijfsmodel: grondslag van toepassing vanaf 1 januari 2018

TMG beoordeelt de doelstelling van het bedrijfsmodel waarbinnen een financieel actief wordt aangehouden op 
portefeuilleniveau, omdat dit het best de manier weerspiegelt waarop het bedrijf wordt aangestuurd en tevens hoe informatie 
aan het management wordt gerapporteerd. De in beschouwing genomen informatie omvat:
- de vermelde beleidslijnen en doelstellingen voor de portefeuille en de werking van dat beleid in de praktijk. Dit omvat de
vraag of de strategie van het management zich richt op het behalen van contractuele rentebaten, het handhaven van een
bepaald renteprofiel, het afstemmen van de duur van de financiële activa op de duur van gerelateerde verplichtingen of
verwachte uitgaande kasstromen of het realiseren van kasstromen door de verkoop van de activa;
- hoe de prestaties van de portefeuille worden geëvalueerd en gerapporteerd aan het management van TMG;
- de risico's die van invloed zijn op de prestaties van het bedrijfsmodel (en de financiële activa binnen dat bedrijfsmodel) en
hoe deze risico's worden beheerd;
- de wijze waarop managers van het bedrijf worden gecompenseerd - bijvoorbeeld of de vergoeding gebaseerd is op de reële
waarde van de beheerde activa of de contractuele kasstromen die worden verzameld; en

- voorwaarden die de contractuele couponrente kunnen aanpassen, inclusief bepalingen ten aanzien van variabele-rente;
- vooruitbetalings- en verlengingsbepalingen; en
- voorwaarden die het recht van TMG op kasstromen van specifieke activa beperken (bijvoorbeeld onderpandbepalingen).

Financiële activa - Vervolgwaardering en winsten en verliezen: grondslag van toepassing vanaf 1 januari 2018

Financiële activa gewaardeerd tegen FVTPL
Deze activa worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Netto winsten en verliezen, inclusief eventuele 
rente- of dividendbaten, worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. 

Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
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Financiële activa en verplichtingen worden gesaldeerd en het resulterende nettobedrag wordt in de balans gepresenteerd
uitsluitend indien TMG een wettelijk afdwingbaar recht heeft op deze saldering en indien zij voornemens is om af te wikkelen
op nettobasis dan wel het actief en de verplichting gelijktijdig af te wikkelen.

- TMG nagenoeg alle aan het eigendom verbonden risico’s en voordelen noch overdraagt noch behoudt en de
beschikkingsmacht over het financieel actief niet behoudt.

- TMG de contractuele rechten op de ontvangst van de kasstromen overdraagt door middel van een transactie waarbij
nagenoeg alle aan het eigendom van het financieel actief verbonden risico’s en voordelen worden overgedragen; of

- de contractuele rechten op de kasstromen uit het actief aflopen;

Schuldinstrumenten gewaardeerd tegen FVOCI

Eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen FVOCI
Deze activa worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Dividenden worden verwerkt als baten in de winst-
en verliesrekening, tenzij het dividend duidelijk een terugbetaling vertegenwoordigt van een deel van de kosten van de 
investering. Overige netto baten en lasten worden verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten en worden nooit 
geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening.

Financiële activa - Grondslag van toepassing vóór 1 januari 2018

TMG classificeerde haar financiële activa in een van de volgende categorieën:
- leningen en vorderingen;
- aangehouden tot einde looptijd;
- beschikbaar voor verkoop; en
- gewaardeerd tegen FVTPL, en binnen deze categorie als:

- aangehouden voor handelsdoeleinden;
- afgeleide hedge instrumenten; of
- aangewezen als gewaardeerd tegen FVTPL.

Leningen en vorderingen
Gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode.

Gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen daarin, met uitzondering van bijzondere waardeverminderingsverliezen, 
rentebaten en valutakoersverschillen op schuldinstrumenten, werden verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten en 
geaccumuleerd in de reële waarde-reserve. Wanneer deze activa niet langer in de balans werden verwerkt, werd het 
geaccumuleerde resultaat in het eigen vermogen geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening.

Financiële verplichtingen - classificatie, vervolgwaardering en winsten en verliezen
Financiële verplichtingen worden geclassificeerd als gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs of FVTPL. Een financiële 
verplichting wordt geclassificeerd als gewaardeerd tegen FVTPL als deze wordt geclassificeerd als 'aangehouden voor 
handelsdoeleinden', het een derivaat is of deze bij de eerste verwerking als zodanig wordt aangemerkt. Financiële 
verplichtingen gewaardeerd tegen FVTPL worden gewaardeerd tegen reële waarde en het nettoresultaat, inclusief eventuele 
rentelasten, wordt opgenomen als gerealiseerd resultaat. Overige financiële verplichtingen worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode. Rentelasten en 
valutakoersverschillen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Wanneer de activa niet langer in de balans worden 
opgenomen, wordt het in het eigen vermogen verwerkte geaccumuleerde resultaat overgeboekt naar de winst- en 
verliesrekening. 

Gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode.

Financiële activa
iii) Niet langer opnemen in de balans

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

Gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen daarin, inclusief eventuele rente- of dividendbaten, werden verwerkt in de 
winst- en verliesrekening. 

Deze activa worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Rentebaten berekend op basis van de effectieve-
rentemethode, valutakoersverschillen en bijzondere waardeverminderingen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. 
Andere netto baten en lasten worden verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten. Bij het niet langer verwerken van 
schuldinstrumenten worden de baten en lasten die zijn geaccumuleerd in niet-gerealiseerde resultaten, geherclassificeerd naar 
de winst- en verliesrekening.

Tot einde looptijd aangehouden financiële activa

Financiële activa gewaardeerd tegen FVTPL

Indien TMG een belang behoudt of creëert in dergelijke overgedragen financiële activa, dan wordt dit belang afzonderlijk als
actief of verplichting opgenomen.

TMG neemt een financieel actief niet langer op in de balans als:
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- het is waarschijnlijk dat de leningnemer failliet zal gaan of dat een andere financiële reorganisatie zal plaatsvinden; of
- het verdwijnen van een actieve markt voor een effect vanwege financiële moeilijkheden.

- het onwaarschijnlijk is dat de kredietnemer zijn kredietverplichtingen jegens TMG volledig zal voldoen, zonder verhaal van
TMG via acties zoals het realiseren van garanties (indien aanwezig); of
- het financieel actief meer dan 90 dagen achterstallig is.

Gehele looptijd verwachte kredietverliezen zijn de verwachte kredietverliezen die resulteren uit alle mogelijke gebeurtenissen 
van verzuim gedurende de verwachte levensduur van een financieel instrument.

Grondslag van toepassing vanaf 1 januari 2018

Voorzieningen voor kredietverliezen op handelsvorderingen en contractactiva worden altijd gewaardeerd op een bedrag gelijk 
aan de verwachte kredietverliezen gedurende de gehele looptijd van de activa.

Bij het bepalen of het kredietrisico van een financieel actief aanzienlijk is toegenomen sinds de eerste verwerking en bij het 
schatten van verwachte kredietverliezen, gebruikt TMG redelijke en ondersteunende informatie die relevant en beschikbaar is 
zonder onevenredige kosten of moeite. Dit omvat zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie en analyse, gebaseerd op 
historische ervaring van en uitgevoerde kredietbeoordeling door TMG en inclusief toekomstgerichte informatie.

12-maands verwachte kredietverliezen zijn de verwachte kredietverliezen die voortvloeien uit gebeurtenissen van verzuim die
mogelijk zijn binnen 12 maanden na de rapportagedatum (of een kortere periode als de verwachte levensduur van het
instrument minder dan 12 maanden is).
De maximale periode die in aanmerking wordt genomen bij het schatten van de verwachte kredietverliezen is de maximale
contractuele periode waarover TMG is blootgesteld aan kredietrisico.

Waardering van verwachte kredietverliezen
Verwachte kredietverliezen zijn een kansgewogen schatting van kredietverliezen. Kredietverliezen worden gemeten als de 
contante waarde van alle kastekorten (i.c. het verschil tussen de kasstromen die aan de entiteit verschuldigd zijn in 
overeenstemming met het contract en de kasstromen die TMG verwacht te ontvangen).
Verwachte kredietverliezen worden contant gemaakt tegen de effectieve rente van het financieel actief voor zover dit effect 
materieel is.

Financiële activa met verminderde kredietwaardigheid
Op iedere rapportagedatum beoordeelt TMG of financiële activa die gewaardeerd worden tegen geamortiseerde kostprijs en 
schuldinstrumenten gewaardeerd tegen FVOCI een verminderde kredietwaardigheid hebben. Een financieel actief heeft ‘een 
verminderde kredietwaardigheid' wanneer zich een of meerdere gebeurtenissen hebben voorgedaan die een nadelig effect 
hebben op de geschatte toekomstige kasstromen inzake het financieel actief.

Bewijs dat een financieel actief verminderd kredietwaardig is, omvat de volgende waarneembare gegevens:
- aanzienlijke financiële problemen van de leningnemer of de uitgevende entiteit;
- een contractbreuk, zoals een verzuim van meer dan 90 dagen achterstalligheid;
- de herstructurering van een lening of voorschot door TMG op voorwaarden die TMG anders niet zou overwegen;

Bij het niet langer opnemen van een financiële verplichting wordt het verschil tussen de boekwaarde en de betaalde 
vergoeding (inclusief overgedragen niet-contante activa of overgenomen verplichtingen) verwerkt in de winst- en 
verliesrekening.

TMG neemt een financiële verplichting niet langer op in de balans als de contractuele verplichtingen worden kwijtgescholden 
of geannuleerd, of verlopen.

Financiële verplichtingen

TMG beschouwt een financieel actief als in gebreke indien:

TMG gaat ervan uit dat het kredietrisico op een financieel actief aanzienlijk is toegenomen als het meer dan 90 dagen 
achterstallig is zonder dat daar een logische verklaring voor is. 

TMG verwerkt voorzieningen voor verwachte kredietverliezen op:
- financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs;
- schuldinstrumenten gewaardeerd tegen FVOCI; en
- contractactiva.

TMG waardeert voorzieningen voor kredietverliezen op een bedrag gelijk aan de gedurende de gehele looptijd van de activa 
verwachte kredietverliezen, met uitzondering van de volgende, die worden gewaardeerd op de verwachte kredietverliezen in 
de komende 12 maanden:

i) Niet-afgeleide financiële activa

- schuldbewijzen waarvan wordt vastgesteld dat zij op de verslagdatum een laag kredietrisico hebben; en

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

Financiële instrumenten en contractactiva

- andere schuldbewijzen en banksaldi waarvoor het kredietrisico (dat wil zeggen het risico van wanbetaling dat optreedt over
de verwachte levensduur van het financiële instrument) sinds de eerste verwerking niet significant is toegenomen.

Bijzondere waardeverminderingen
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Financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

Voor verkoop beschikbare financiële activa
Indien een daling van de reële waarde van een voor verkoop beschikbaar financieel actief rechtstreeks in het eigen vermogen 
was opgenomen en er objectieve aanwijzingen bestonden dat het actief een bijzondere waardevermindering had ondergaan, 
werd 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 de balans was verwijderd. Het cumulatieve verlies dat in de 
winst- en verliesrekening werd opgenomen, was 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 
was opgenomen.

Op iedere rapportagedatum wordt de boekwaarde van de niet-financiële activa van TMG, uitgezonderd voorraden en
uitgestelde belastingvorderingen (zie separate toelichting) opnieuw bezien om te bepalen of er aanwijzingen zijn voor
bijzondere waardeverminderingen. Indien dergelijke aanwijzingen bestaan, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare
waarde van het actief. Van goodwill wordt ieder jaar een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde.

Voor de toetsing op bijzondere waardeverminderingen worden activa samengevoegd in de kleinst te onderscheiden groep 
activa die uit voortgezet gebruik kasstromen genereert die in hoge mate onafhankelijk zijn van de inkomende kasstromen van 
andere activa of kasstroomgenererende eenheden (KGE’s). De in een bedrijfscombinatie verworven goodwill wordt 
toegerekend aan KGE’s of groepen KGE’s die naar verwachting zullen profiteren van de synergievoordelen van de combinatie.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Zij worden eerst in mindering 
gebracht op de boekwaarde van eventueel aan de KGE toegerekende goodwill en vervolgens naar rato in mindering gebracht 
op de boekwaardes van de overige activa van de KGE.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt verwerkt als de boekwaarde van een actief of de KGE waartoe het actief 
behoort, hoger is dan de geschatte realiseerbare waarde.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen met betrekking tot goodwill worden niet teruggenomen. Voor andere activa wordt 
een bijzonder waardeverminderingsverlies uitsluitend teruggenomen voor zover de boekwaarde van het actief niet hoger 
wordt dan de boekwaarde, na aftrek van afschrijvingen of amortisatie, die zou zijn vastgesteld als geen bijzonder 
waardeverminderingsverlies was opgenomen. 

Presentatie van de voorziening voor verwachte kredietverliezen in de balans
Voorzieningen voor kredietverliezen voor financiële activa gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden in mindering 
gebracht op de bruto boekwaarde van de activa.

Grondslag van toepassing vóór 1 januari 2018

Afboekingen
De bruto boekwaarde van een financieel actief wordt afgeboekt wanneer TMG geen redelijke verwachting heeft om een 
financieel actief in zijn geheel of een deel daarvan te innen. Voor individuele klanten heeft TMG de grondslag om de bruto 
boekwaarde af te schrijven wanneer het financieel actief 360 dagen achterstallig is, gebaseerd op historische ervaringen met 
de inning van vergelijkbare activa. Voor zakelijke klanten maakt TMG individueel een beoordeling met betrekking tot het 
tijdstip en de mate van afboeking, gebaseerd op of er een redelijke verwachting van een eventuele inning is. TMG verwacht 
geen significante inning van reeds afgeboekte bedragen. Voor afgeboekte financiële activa kunnen echter nog steeds 
activiteiten worden uitgevoerd om te voldoen aan de procedures van TMG met betrekking tot de inning van achterstallige 
bedragen.

Voor schuldinstrumenten gewaardeerd tegen FVOCI wordt de verliesvoorziening ten laste van winst of verlies gebracht en 
wordt de voorziening zelf opgenomen in niet-gerealiseerd resultaten.

ii) Niet-financiële activa

De realiseerbare waarde van een actief of een KGE is de hoogste van de bedrijfswaarde en de reële waarde minus 
verkoopkosten. 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 
marktinschattingen van de tijdswaarde van geld als van de specifieke risico's met betrekking tot het actief of de KGE.

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 deelnemingen 
verwerkt volgens de 'equity'-methode 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.

Van de financiële activa van TMG werd per iedere balansdatum opnieuw bezien of er aanwijzingen waren voor bijzondere 
waardeverminderingen. Indien dergelijke aanwijzingen bestonden, werd een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde 
van het financieel actief (zie aansluitend de grondslagberekening van de realiseerbare waarde bij niet-financiële activa).
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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 voorziening gevormd voor de verplichting die voortvloeit 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.

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.

b. Toegezegde-bijdrageregelingen

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

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.

Opgenomen rentedragende leningen

Geplaatst kapitaal

Eigen vermogen

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.

Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen worden als last in de
winst- en verliesrekening opgenomen wanneer de bijdragen zijn verschuldigd.
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Geschillen
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.

Op aandelen gebaseerde beloning

De reële waarde van handels- en overige vorderingen wordt tegen contante waarde van toekomstige kasstromen geschat, die 
op hun beurt worden verdisconteerd 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.

Immateriële vaste 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 vaste activa is gebaseerd op de verwachte contante waarde van de 
kasstroom uit het gebruik en de uiteindelijke verkoop van activa.

Materiële vaste activa

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.

Bepaling reële waarde

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.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans 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 per balansdatum TMG een gedetailleerd en geformaliseerd 
reorganisatieplan heeft 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.

Een aantal medewerkers van TMG nemen deel aan het aandelenoptieplan van het hoofd van de groep Mediahuis N.V. De 
lasten inzake dit plan, toerekenbaar aan de medewerkers van TMG, worden als personeelslast in het resultaat van TMG 
verwerkt en als directe vermogensmutatie. De verplichting om het plan af te wikkelen ligt namelijk geheel bij Mediahuis N.V. 
en niet bij TMG.  

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:

Investeringen in aandeleninstrumenten van andere entiteiten
De reële waarde van investeringen in aandeleninstrumenten van andere entiteiten waarin TMG een belang houdt van minder 
dan 20% wordt bepaald aan de hand van de marktprijs van de aandelen indien deze vrij verhandelbaar zijn. Indien deze niet 
vrij verhandelbaar zijn, dan wordt de reële waarde bepaald door aan te sluiten bij recente aandelentransacties in de 
betreffende entiteit danwel door contant maken van de toekomstige kasstromen tegen een marktrente per verslagdatum.

Handelsschulden en overige te betalen posten
Handelsschulden en overige te betalen posten worden gewaardeerd tegen reële waarde, daarna tegen geamortiseerde 
kostprijs.

Handels- en overige vorderingen
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De omvang van de opbrengst uit ruiltransacties 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.

Opbrengsten

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

Subsidies worden initieel in de balans 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.

De opbrengsten zijn exclusief omzetbelasting en na aftrek van eventuele kortingen. Opbrengsten uit verkopen worden in de 
winst- en verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van eigendom aan de koper zijn 

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.

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 uit deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode omvat het aandeel van TMG in het totaalresultaat van 
de deelneming verwerkt volgens de 'equity'-methode over de periode waarin TMG invloed van betekenis heeft. Bij de bepaling 
van het resultaat uit deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode worden de grondslagen van de financiële 
verslaggeving van deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode 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 of uitstaande (bij negatieve rentes) 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.

Subsidies
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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.

Nog niet toegepaste standaarden en interpretaties

TMG is verplicht om vanaf 1 januari 2019 IFRS 16 Leaseovereenkomsten toe te passen en heeft ervoor gekozen de nieuwe
standaard niet eerder toe te passen. 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 beperkt aantal geleaste gebouwen (TMG heeft de meerderheid
van haar gebouwen in eigendom), distributielocaties en lease-auto’s. Op basis van de huidige informatie zal TMG een
leaseschuld opnemen van circa EUR 2 miljoen per 1 januari 2019. De afschrijvingslasten zullen toenemen met circa EUR 2
miljoen per jaar met een evenredige daling van de huisvestingskosten en de leasekosten (onderdeel van de overige
bedrijfskosten). De impact op het financiële resultaat is beperkt vanwege de korte duur van de leasecontracten.

TMG zal IFRS 16 retrospectief toepassen per 1 januari 2019 waarbij het cumulatieve effect van de eerste toepassing van de 
standaard verwerkt zal worden in het eigen vermogen per 1 januari 2019 en vergelijkende cijfers niet zullen worden aangepast. 
TMG zal hierbij de waarde van de right-of-use assets gelijkstellen aan de lease liability per 1 januari 2019 aangepast voor 
eventueel vooruitbetaalde leasetermijnen.

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.

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.

ii) Overige standaarden
De volgende aangepaste standaarden en interpretaties hebben naar verwachting geen significant effect op de
geconsolideerde jaarrekening van TMG:
- IFRIC 23 Onzekerheid over fiscale behandelingen van inkomsten.
- Kenmerken van vervroegde terugbetaling met negatieve compensatie (wijzigingen in IFRS 9).
- Langetermijnbelangen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures (wijzigingen in IAS 28).
- Plan wijziging, inperking of afwikkeling (wijzigingen in IAS 19).
- Jaarlijkse verbeteringen aan IFRS 2015-2017 Cyclus - verschillende standaarden.
- Wijzigingen in verwijzingen naar het conceptueel raamwerk in IFRS-standaarden.
- IFRS 17 Verzekeringscontracten.
Aangezien de bovengenoemde gewijzigde standaarden en interpretaties naar verwachting geen significante impact zullen
hebben op de geconsolideerde jaarrekening van de Groep, is de geschatte kwantitatieve en / of kwalitatieve impact niet
verder toegelicht.

i) IFRS 16 Leaseovereenkomsten
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2. Opbrengsten

3. Overige bedrijfsopbrengsten

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017
B2C - abonnementen 165.152 169.343 

Distributie en vervaardiging 16.836 16.689 

Digitale advertenties 28.465 26.822 
B2B - advertenties 67.723 74.709 

B2C- transacties 39.219 42.515 

Print advertenties 39.258 47.887 

Boekwinst verkoop vaste activa 410 2.128

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.

Totaal 294.724 311.111 

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.

In de omzet van 294.724 (2017: 311.111) zijn ruiltransacties begrepen ter grootte van 2.474 (2017: 2.510). De daling in de 
opbrengsten wordt onder andere veroorzaakt door lagere abonnee-inkomsten, lagere advertentie omzet en verkoop van 
activiteiten.

Losse verkoop print 33.783 35.128 
Overig (o.a. E-commerce) 5.436 7.387 

Overige opbrengsten 5.794 7.855 

Totaal 410 2.128 

De boekwinst vaste activa in 2018 betreft vooral de winst op de verkoop van een pand in New York. In 2017 betreft het 
resultaat de verkoop van enkele panden, waaronder de voormalige drukkerij en kantoren in Alkmaar.

De schulden uit contracten met klanten bestaan vooral uit vooruitontvangen abonnementsgelden (zie noot 26), Overige 
vooruitontvangen bedragen (zie noot 26) en bonusreserveringen voor klanten (31 december 2018: 1.392; 31 december 2017: 
1.729). De bonusreserveringen voor klanten is opgenomen onder de post overige verplichtingen en overlopende passiva (zie 
noot 26). De per 31 december 2017 vooruitontvangen bedragen zijn in 2018 geheel als omzet verantwoord. De per 31 
december 2018 opgenomen post zal in 2019 als omzet worden verantwoord.

Alle bovenstaande opbrengsten komen voort uit contracten met klanten. 

Contract activa en schulden
De activa uit contracten met klanten bestaan vooral uit de post handelsdebiteuren (zie noot 17) en nog te factureren omzet 
(31 december 2018: 5.445; 31 december 2017: 5.380). De nog te factureren omzet is opgenomen onder de post overlopende 
activa (zie noot 17).  De voorziening voor oninbaarheid per 31 december 2018 van 692 (31 december 2017: 882) heeft geheel 
betrekking op activa uit contracten met klanten. Voor het verloop van deze voorziening, zie noot 27.

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017
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4. Grond- en hulpstoffen

5. Personeelskosten

6. Afschrijving, amortisatie en bijzondere waardeverminderingsverliezen

15.993 14.492 
705 

11.789 
8.587 
19.591 

121.079 
3.186 

124.265 

74.567 
10.449 

7.912 
12.340 

105.268 
3.957 

109.225 

685 
16.698 15.177 

2017
81.112 

In de overige personeelskosten is verder een last opgenomen van 116 inzake een aandelenoptieplan uitgegeven door 
Mediahuis N.V. Voor een nadere toelichting op dit plan, zie de toelichting op de beloning van bestuurders en commissarissen 
(noot 10 van de enkelvoudige jaarrekening). 

Bedragen in duizenden euro's 2018
Lonen en salarissen

Totaal

De daling in kosten voor papier en inkt is hoofdzakelijk het gevolg van lagere volumes als gevolg van een daling in gedrukte 
oplage. 

Papier en inkt
Hulpstoffen

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

Reorganisatiekosten 24

Totaal

Overige personeelskosten

Verplichte sociale zekerheidsbijdragen
Kosten samenhangend met pensioenregelingen 23

Afschrijvingen 12 6.099 6.369 
Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa 12 - 479 

De reorganisatiekosten omvatten zowel collectieve ontslagrondes als individuele afvloeiingsregelingen. De 
reorganisatiekosten in 2018 hebben vooral betrekking op fte-reducties bij de afdelingen interne fieldmarketing en consumer & 
publishing services. 
In 2017 hadden de reorganisatielasten 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 2.100 inzake de eind 2016 gevormde voorziening voor de regionale 
redactie als gevolg van gewijzigde plannen. Deze reorganisatie is in 2018 uitgevoerd.

Bedragen in duizenden euro's Toelichting 2018 2017

Het gemiddeld aantal personeelsleden (fte) bedraagt 1.156 (2017: 1.311), waarvan 2 (2017: 2) in het buitenland. De post lonen en 
salarissen is afgenomen vooral 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 mede in het 
kader van de kostenbesparingsprogramma's. 

In de personeelskosten is een bate opgenomen van 219 (2017: 129 bate) als gevolg van een vrijval inzake het phantom share 
plan. Het totaal aantal uitstaande phantom shares bedraagt 57.301 per 31 december 2018 (31 december 2017: 350.588) en de 
verplichting 65 (31 december 2017: 455). De daling van het aantal uitstaande phantom shares wordt veroorzaakt door de 
afwikkeling in cash van een aantal deelnemers. De waarde van de nog openstaande phantom shares is in 2018 vastgesteld en 
zal niet meer wijzigen aangezien per 31 december 2018 alle resterende deelnemers nog in dienst zijn. De verplichting zal begin 
2020 worden afgewikkeld.

De bijzondere waardeverminderingen op materiële vaste activa in 2017 betroffen voor een bedrag van 473 de verdere 
afwaardering van de drukpersen in Alkmaar naar nihil. Het vast actief in Alkmaar is in 2017 verkocht. 

De terugneming bijzondere waardevermindering materiële vaste activa in 2017 betrof 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 vaste activa in 2017 had hoofdzakelijk betrekking op investeringen in 
apps en websites welke waren afgeboekt als gevolg van wijzigingen in de merkenstrategie.

Bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa 11 - 1.310 
Totaal 12.131 13.085 

Terugneming bijzondere waardevermindering materiële vaste activa 12 - -998
Amortisatie 11 6.032 5.925 

Toelichting
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7. Overige bedrijfskosten

8. Financiële baten en lasten

Aankoopkosten videoproducties 1.862 4.196 
Bijzondere waardevermindering op handelsvorderingen 11 -66 

Redactiekosten 13.338 14.460 

Uitbesteed werk en technische productiekosten 14.823 19.113 
Verkoopkosten 26.189 27.537 

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017
Transport- en distributiekosten 57.977 60.474 

De kosten van uitbesteed werk en technische productiekosten dalen in 2018 vooral door het inbesteden van uitbesteed 
drukwerk, een daling van de oplage en door de verkoop van de huis-aan-huisbladen in 2017. 

De aankoopkosten videoproducties betreffen de aankoop van externe content voor het in 2017 gelanceerde videoplatform 
VNDG. Als gevolg van het stoppen met de app VNDG zijn ook de aankoopkosten voor videoproducties gedaald.

De afname van de overige bedrijfskosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hoge kosten in 2017 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 Amsterdam Fashion Week B.V. van 1.003 en een boekwinst op de 
verkoop van Bohil Media aan Arimpex van 62.

Overige bedrijfskosten 12.759 32.140 
Totaal 148.230 181.711 

Automatiseringskosten 15.042 17.788 
Huisvestingskosten 6.229 6.069 

Resultaat deelnemingen 3.282 9.454 

Financiële baten 891 205 

Aandeel in het resultaat van deelnemingen 13 3.405 2.082 
Overig resultaat deelnemingen 13 -123 7.372 

Bedragen in duizenden euro's Toelichting

2018 2017

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van deelnemingen heeft vooral betrekking op het aandeel van TMG in het resultaat van Puzzle 
Holding B.V. van 3.486. 

Overig resultaat deelnemingen in 2018 betreft vooral (nagekomen-) resultaat uit de verkoop van deelnemingen en een 
boekverlies op de verkoop van Pilarczyk Media Groep B.V. In 2017 betrof dit resultaat voornamelijk een boekwinst op de 
verkoop van het 23%-belang in Talpa Radio Holding B.V. In december 2017 is dit belang verkocht aan Talpa Holding N.V. voor 
55.000 in contanten. 

In 2017 betrof het aandeel in het resultaat van deelnemingen voornamelijk 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.

De financiële baten betreffen voornamelijk de rente-inkomsten op de in oktober 2017 verstrekte lening aan Mediahuis N.V. De 
financiële lasten dalen vooral door aflossing van de bankleningen in september 2017. 

Financiële lasten -77 -881 
Totaal 4.096 8.778 
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9. Winstbelasting

2017

Aansluiting met het effectieve belastingtarief

Bedragen in duizenden euro´s Toelichting 2018 2017

Op-/ afwaardering van de fiscaal compensabele verliezen 25 -9.178 28.057
Correctie van voorgaande jaren 25 390 571

Correctie van voorgaande jaren - 10
Latente belastingen

Verschuldigde winstbelasting
Verslagjaar - 4.551

Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening -1.781 22.772
Winstbelasting over overig resultaat -10 14

Totale winstbelasting -1.791 28.393

Hiervan:

Tariefsaanpassing 25 4.407 - 
Ontstaan en afwikkeling van tijdelijke verschillen 25 2.590 -4.796

Aanpassing van de belastingtarieven 4.407 - 

Winstbelasting op beëindigde activiteiten - 5.607
Totale winstbelasting -1.791 28.393

Winstbelasting over overig resultaat beëindigde activiteiten - 74

Winstbelasting op voortgezette activiteiten -1.791 22.786
Winstbelasting op beëindigde activiteiten - 5.533

Nominaal belastingtarief Nederland 25% 25%
Winstbelasting op basis van het Nederlandse tarief 3.607 -3.421 

Overig resultaat -38 56 
Resultaat voor de berekening van de winstbelasting 14.429 -13.686 

Bedragen in duizenden euro´s 2018

Resultaat vóór belastingen 14.467 -13.742 

28.057 Op-/afwaardering van de fiscaal compensabele verliezen -9.178

Correcties van voorgaande jaren 2,7 -4,3 

Niet-aftrekbare kosten 23 56 
Resultaat deelnemingen vrijgesteld van winstbelasting -821 -2.357 

Effect van buitenlandse belastingtarieven - -5 
Niet-belaste bate -219 -125 

Nominaal belastingtarief Nederland 25,0 25,0 
Belastingeffecten van:

De correctie van voorgaande jaren in 2018 en 2017 betreft verschillen tussen de aangiften tot en met 2017 en de berekening 
van de belasting in de betreffende jaarrekeningen.

Het effectieve belastingpercentage op het resultaat uit de totale activiteiten bedroeg in 2018 -12,4% (2017: -166,5%). De relatie 
tussen het belastingtarief in Nederland en het effectieve belastingpercentage op het resultaat uit totale activiteiten is als 
volgt:

In procenten 2018 2017

Correctie van voorgaande jaren 390 581 
Winstbelasting op voortgezette activiteiten -1.791 22.786 

Effectieve belastingdruk -12,4 -166,5 

Onbelaste resultaten en niet-aftrekbare kosten -7,0 17,8 

Op/-afwaardering van de fiscaal compensabele verliezen -63,6 -205,0 
Aanpassing van de belastingtarieven 30,5 - 
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10. Beëindigde bedrijfsactiviteiten

Som der bedrijfsopbrengsten - 

Zie voor meer informatie de toelichting op de investeringen in deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode (noot 13) 
en de toelichting op de financiële baten en lasten (noot 8).

Bedragen in duizenden euro's Toelichting 2018 2017

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.

- 1.550 
Reorganisatiekosten - 156 

Pensioenlasten 23 - 865 
Overige personeelskosten - 1.625 

Lonen en salarissen - 9.907 
Sociale lasten - 2.187 

Financiële baten en lasten - -106
Winstbelasting 9 - 5.533 

Bedrijfsresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten - 17.706 
Resultaat deelnemingen - 810 

Resultaten beëindigde bedrijfsactiviteiten
56.351 

Overige bedrijfskosten - 21.660 
Som der bedrijfslasten - 38.645 

Afschrijving - 695 
Amortisatie

Gemiddeld aantal personeelsleden (fte) - 260 
Gewoon en verwaterd resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten per aandeel 
(EUR) - 0,87 

Nettoresultaat - 40.182 

Kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na belasting - 12.877 
Boekwinst op verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 27.305 

De boekwinst op de verkoop van Keesing Media Group is inclusief verkoopkosten en is vrijgesteld van winstbelasting.

Nettokasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten - 13.789 

Vanaf het besluit tot verkoop van Keesing Media Group medio 2017 zijn de activa en passiva gerubriceerd onder activa en 
passiva aangehouden voor verkoop (zie toelichting 19) 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. 

Nettokasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten - 15.276 
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten - -1.487 

- - Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
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Onderstaand overzicht toont de opbouw van de boekwinst op de verkoop van Keesing Media Group en de kasstroom uit deze 
transactie in 2017.

11

Latente belastingvorderingen - 2.131 

Materiële vaste activa - 4.703 
Financiële vaste activa - 2.245 

25

12

Bedragen in duizenden euro's Toelichting 2018 2017
Immateriële vaste activa - 117.055 

Liquide middelen - 5.406 
Saldo van activa - 153.283 

25

Handelsvoorraden - 446 
Handels- en overige vorderingen - 21.297 

Belastingschulden - -2.053            
Handelsschulden en overige te betalen posten - -18.608 

Latente belastingverplichtingen - -11.048 

Reorganisatievoorziening - -4 
Overige voorzieningen - -1.786 

- 28.481 

Opbrengst van de verkoop beëindigde bedrijfsactiviteiten in geldmiddelen - 130.985 
Waarde verworven belang in Puzzle Holding B.V. - 17.280 

Saldo van verplichtingen - -33.499 

Saldo van activa en verplichtingen - 119.784 

Afgestoten geldmiddelen - -5.406 
Uitstroom van kasmiddelen - -5.757

Uitstroom van kasmiddelen
Verkoopkosten - -351 

Verkoopkosten - -1.176 
Boekwinst op verkoop van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 27.305 
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Toetsing op bijzondere waardevermindering

uitvoering TotaalBedragen in duizenden euro's Toelichting rechten Goodwill

11. Immateriële vaste activa
Merk- en
uitgave- Activa in

- 10.013 
 Boekwaarde per 1 januari 2017 25.157 144.060 10.835 1.917 181.969 

2.139       5.871 2.003 

- - 

1.917 277.883 
 Cumulatieve amortisatie 43.603 4.471 37.827 - 85.901 
 Aanschafwaarde 70.899 154.402 50.665 

 Amortisatie 6 10 -1.439 - -6.035 - -7.474 

- -117.055  Aangehouden voor verkoop 10 -23.673 -91.160 -2.222 

5.174 6.972 
 Desinvesteringen - - -95 -103 -198 
 Investeringen 1.798 

-31 -120.062 
 Aanschafwaarde 19.750    62.205 43.193 1.886 127.034 
 Totaal van de mutaties -25.112 -92.157 -2.762 

- -1.310
- - 5.102 -5.102 - 

6 10 - - -1.310      

1.886 61.907 

 Investeringen - - 227 4.369 4.596 

 Boekwaarde per 1 januari 2018 45          51.903 8.073 

- 55.983 
- 5.831 3.313 - 9.144 

 Cumulatieve amortisatie 19.705    4.471 31.807 

- - 2.030 -2.030 - 
 Amortisatie 6 10 -45 - -5.987 - -6.032

- 48.498 

- -80 Desinvesteringen - -58 -22 

- 5.831 3.313 - 9.144 
 Cumulatieve amortisatie 7.752     4.471 36.275 

2.339 -1.516 
 Aanschafwaarde 7.752     62.147 43.909 4.225 118.033 
 Totaal van de mutaties -45 -58 -3.752 

Voor de toets op bijzondere waardevermindering worden immateriële vaste activa toegerekend aan kasstroomgenererende 
eenheden, het niveau binnen TMG waarop goodwill wordt bewaakt uit hoofde van interne organisatie.

Investeringen hebben betrekking op nieuwe applicaties voor de apps en websites van de diverse merken. Hiervan is voor een 
bedrag van 2.183 (2017: 1.444) ontwikkeld in eigen beheer. Op balansdatum waren nog deelprojecten in uitvoering. Deze 
worden in 2019 in gebruik genomen.

De afboeking van goodwill n.a.v. verkoop van groepsmaatschappijen van 58 hangt samen met de verkoop van Hyves Games. 
In 2017 hing de afboeking van 997 samen met de verkoop van Fashion Week en Bohil.

In 2017 is voor een bedrag van 1.310 afgewaardeerd, voornamelijk op software applicaties ontwikkeld voor diverse websites en 
apps van TMG Media.

4.225 60.391 

De goodwill is ontstaan bij acquisitie van deelnemingen. Daarnaast heeft 12.000 betrekking op synergie-effecten ontstaan bij 
de 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 vaste 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 vaste 
activa bedroeg op dat moment 117.055. Na reclassificatie heeft geen afschrijving meer plaatsgevonden op het vast actief.

- 51.845 4.321 

- -997  Afgestoten n.a.v. verkoop bedrijfsonderdelen 

 Bijzondere waardeverminderingsverliezen 

 Bijzondere waardeverminderingsverliezen 

 In gebruik genomen activa in uitvoering 

 Bijzondere waardeverminderingsverliezen 

 In gebruik genomen activa in uitvoering 

 Bijzondere waardeverminderingsverliezen 

Soft-ware

Boekwaarde per 31 december 2018

- -997 - 
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Immateriële vaste activa

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

De totale boekwaarde van immateriële vaste activa toegerekend aan de groepen van kasstroomgenererende eenheden per 31 
december 2018 en 2017 is als volgt:

Totaal 60.391 61.907 

Totaal 51.845 51.903 

De realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheden is gebaseerd op de berekeningen van de bedrijfswaarde. Bij 
deze berekeningen is door het management uitgegaan van kasstroomprognoses op basis van bedrijfsresultaten, de begroting 
2019 en de langetermijnplannen tot en met 2021. 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 2021, welke worden geëxtrapoleerd naar economische levensduur. Bij TMG Media is hierbij 
rekening gehouden met een groeivoet van -/- 1,0% (2017: 0%) en bij TMG Digital van + 1,0% (2017: 0%).  

De geprognosticeerde kasstromen zijn contant gemaakt tegen een disconteringsvoet voor belasting (WACC) van 10,4% (2017: 
10,4%). 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.

TMG Digital 10.116 10.174 

TMG Media 48.545 50.761 
TMG Digital 11.846 11.146 

Een 1% hogere WACC heeft geen effect op een bijzondere waardevermindering voor de kasstroomgenererende eenheden. De 
realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheden is gelijk aan de boekwaarde bij de volgende WACC: TMG Media 
> 100% (2017: 37%) en TMG Digital 13% (2017: 14%). Daarnaast is de realiseerbare waarde gelijk aan de boekwaarde bij de
volgende negatieve groeivoet voor kasstromen ná 2021: TMG Media -/- 70% (2017: -/- 64%) en TMG Digital -/-1% (2017: > -
4%).

Goodwill

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017
TMG Media 41.729 41.729 
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12. Materiële vaste activa

Investeringen

Terugneming aangehouden voor verkoop in 2017

Reclassificatie naar aangehouden voor verkoop en bijzondere waardeverminderingsverliezen in 2017

Terugneming aangehouden voor
verkoop

19 10.525 - - - 10.525 

Afgestoten n.a.v. verkoop - - -7 - -7 

- 

Totaal van de mutaties 4.828 -2.427 -1.821 -488 92 

In gebruik genomen activa in 
uitvoering

- 730 158 -888 

-7.064 
Bijzondere 6 -                   - -6 - -6
Afschrijvingen 6 10 -2.561 -3.082 -1.421 - 

Bedragen in duizenden euro's Toelichting

Bedrijfsgebouwen
en -terreinen

Machines en
installaties

Andere vaste 
bedrijfs-
middelen

Activa in
uitvoering Totaal

178.710 
Bijzondere waardeverminderingen 4.120 11.279 2.880 - 18.279 
Cumulatieve afschrijvingen 62.630 103.647 12.433 - 
Aanschafwaarde 72.541 132.339 18.256 620 223.756 

Aangehouden voor verkoop -3.081 -29 -1.593 - -4.703 
Desinvesteringen -72 -145 -125 - -342 

26.767 

Investeringen 17 99 1.173 400 1.689 

Boekwaarde per 1 januari 2017 5.791 17.413 2.943 620 

10.619 14.986 1.122 132 26.859 
Bijzondere waardeverminderingen 1.210 6.244 6 - 

268.193 
Cumulatieve afschrijvingen 113.815 111.346 8.713 - 233.874 
Aanschafwaarde 125.644 132.576 9.841 132 

7.460 
Boekwaarde per 1 januari 2018

                  - Reclassificaties - 30 -30 - 

3.180 
Desinvesteringen -141 - -116 - -257
Investeringen - 4 61 3.115 

43 32 1.387 -1.462 - 
Afschrijvingen 6 10 -2.355 -3.106 -638 - -6.099

237.742 
Bijzondere waardeverminderingen 1.210 6.244 -                  - 7.454 
Cumulatieve afschrijvingen 115.146 114.424 8.172 - 

-3.176 

Aanschafwaarde 124.522 132.614 9.958 1.785 268.879 

Totaal van de mutaties -2.453 -3.040 664 1.653 

23.683 

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.

De investeringen hebben in 2018 vooral betrekking op investeringen in een studio aan de Basisweg (verbouwing, apparatuur) 
en investeringen in het pand in verband met een interne verhuizing.

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).

Boekwaarde per 31 december 2018 8.166 11.946 1.786 1.785 

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 gebruik genomen activa in uitvoering
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13. Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode

2017

2017

Kortlopende verplichtingen

34.688 27.160

62.406 51.315
-133.496 -120.439

-98 -52
Netto resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders

In procenten Vestigingsplaats 2018 2017

Dutch Creative Industry Fund B.V. Amsterdam 28,6% 28,6%

Latlong B.V. Amsterdam 20,4% 20,4%
Autowereld B.V. Amsterdam 35,0% 35,0%

Kapitaalbelang per 31 december
Puzzle Holding B.V. Amsterdam 30,0% 30,0%

Aandeel in het resultaat 3.486 -81 3.405

Totaal 2018
Boekwaarde per 1 januari 16.563 224 16.787
Bedragen in duizenden euro's

Puzzle
Holding B.V.

Overige
deelneminge

Boekwaarde per 1 januari - 46.997 772 374 48.143

Bedragen in duizenden euro's
Puzzle Holding

B.V.

Talpa Radio 
Holding

B.V.
Eye to Eye
Puzzles Ltd

Overige
deel-

nemingen Totaal 2017

Boekwaarde per 31 december 20.049 143 20.192

Aandeel in het resultaat 108 2.072 52 -97 2.135 

Desinvesteringen - -47.494 -387 - -47.881
Investeringen 16.455 - 858 - 17.313 

Herwaardering door stapsgewijze
overname - - 758 - 758 

Boekwaarde per 31 december 16.563 - - 224 16.787 

Ontvangen dividend - -1.575 - -53 -1.628 
- -2.053 - -2.053Aangehouden voor verkoop - 

Latlong B.V. 123 192 
Autowereld B.V. 20 32 

Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode in een verliessituatie zijn afgewaardeerd tot nihil. Alle resultaten van 
deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode zijn opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Onderstaande tabel toont de samengevatte financiële informatie van Puzzle Holding B.V. per 31 december 2018 en over 2018. 
In 2017 betrof dit de periode 28 september 2017 tot en met 31 december 2017.

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 Puzzle Holding B.V. In 2017 had 
dit vooral betrekking op het aandeel in het resultaat van Talpa Radio Holding B.V. tot aan moment van verkoop.

Bedragen in duizenden euro's 2018

Boekwaarde per 31 december
Puzzle Holding B.V. 20.049 16.563            

10.969 480

Langlopende verplichtingen
Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders

Som der bedrijfsopbrengsten 147.786 32.289

Netto resultaat 11.067 532
Overige resultaat na belasting

Totaal 20.192 16.787 

2018

187.352 167.294
-26.138 -22.700

Vlottende activa
Vaste activa

Bedragen in duizenden euro's
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14. Lening aan Mediahuis N.V.

15. Overige vorderingen

16. Voorraden

17. Handels- en overige vorderingen

Reële waarde

18. Geldmiddelen

Vooruitbetaalde operationele lease  462 838 

Bedragen in duizenden euro's

In het laatste kwartaal van 2017 is een lening van 140.000 verstrekt aan Mediahuis N.V. In 2018 werd een aanvullende lening 
van 19.000 verstrekt. 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 27 Financieel Risicobeheer.

2018 2017

Overige voorraden 67 - 

Vooruitbetaalde operationele lease betreft vooruitbetaalde erfpacht op de ondergrond van de panden in Amsterdam. De 
langlopende vorderingen en vooruitbetaalde kosten bestaat vooral uit betaalde wervingskosten voor het werven van 
abonnementen langer dan 1 jaar. Deze kosten worden geactiveerd en afgeschreven over de duur van het abonnement. De 
toename wordt veroorzaakt doordat in 2018 veel meer 3-jarige abonnementen zijn geworven dan in 2016 en 2017, zowel voor 
De Telegraaf als voor de regionale dagbladen.

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017
Papier en inkt 995 770 

Langlopende vorderingen en vooruitbetaalde kosten  5.163 2.176 
Totaal  5.625 3.014 

Hulpstoffen 109 100 

Overlopende activa 10.007 10.070 
Totaal 32.003 30.164 

Handelsdebiteuren 21.158 17.568 
Overige vorderingen 2.526 

Totaal 1.171 870 

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

838 

De liquiditeiten staan ter vrije beschikking, met uitzondering van de afgegeven bankgaranties zoals nader toegelicht bij 
toelichting 30. De reële waarde wordt geacht gelijk te zijn aan de nominale waarde.

Banken 13.722 26.471 
Totaal 13.722 26.471 

Handelsvorderingen worden gepresenteerd onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen. In verband met dubieuze 
debiteuren is in het verslagjaar per saldo een last van 11 opgenomen (2017: 66 bate). Zie tevens de toelichting Financieel 
Risicobeheer, noot 27.

Voor vorderingen die binnen één jaar vervallen wordt de nominale waarde geacht een afspiegeling te zijn van de reële waarde.

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017
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19. Activa en passiva aangehouden voor verkoop

20. Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Reserve eigen aandelen

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

Verplichting per 31 december - - 

De post Activa aangehouden voor verkoop bedraagt ultimo 2018 118 (2017: 118) en betreft nog een tweetal regiopanden van 
TMG Media. Het in 2016 genomen besluit tot verkoop van deze panden is eind 2018 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".

-473 

Terugneming panden Facilitair Bedrijf naar activa in gebruik - -10.525           

Activa per 1 januari 118 15.848
Activa van het segment Keesing Media Group - 153.283 

Verkoop van het segment Keesing Media Group - -153.283

Terugneming afwaardering panden Facilitair Bedrijf - 998 
Boekwaarde van verkoop panden buiten gebruik - -5.515

Terugneming erfpacht van de panden Facilitair Bedrijf naar activa in gebruik - -215
Bijzondere waardevermindering persen Facilitair Bedrijf, aangehouden voor
verkoop - 

Prioriteitsaandelen 960 960 

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.

Verkoop van het segment Keesing Media Group - -33.499          
Passiva van het segment Keesing Media Group - 33.499 

Voor een toelichting op het mutatieoverzicht van het eigen vermogen wordt verwezen naar noot 4 van de enkelvoudige 
jaarrekening.

Stand per 31 december 118 118

Passiva per 1 januari - - 

Gewone aandelen 99.999.040 46.350.000 
Preferente aandelen 100.000.000 - 

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:

2018/2017

Aantal aandelen
Maatschappelijk   

aandelenkapitaal   
Geplaatst

aandelenkapitaal

Aantal uitstaande aandelen per 31 december:

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. 
De prioriteitsaandelen werden gehouden door de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V.. In 
februari 2018 zijn deze aandelen overgedragen aan Gerald BidCo B.V., een 100% dochteronderneming van Mediahuis N.V. In 
juni 2018 is de Stichting Beheer van Prioriteitsaandelen Telegraaf Media Groep N.V. opgeheven.

Ultimo 2018 en 2017 bezat TMG geen ingekochte gewone aandelen.

65



21. Dividend

22. Rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen

23. Uitgestelde personeelsbeloningen

Toegezegde-bijdrageregeling

Brutoverplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

Toegezegd-pensioenregelingen

Overige toegezegde personeelsregelingen

Risico's

Voornaamste actuariële veronderstellingen per balansdatum

De rentedragende leningen en overige financieringsverplichtingen per eind 2017 betrof een verplichting inzake de acquisitie 
van Metro. Na de verkoop van Keesing Media Group in september 2017 zijn alle overige rentedragende leningen meteen 
afgelost. 

De pensioenregelingen zijn voor een belangrijk deel van het personeel van de bedrijven van TMG ondergebracht bij Stichting- 
Telegraafpensioenfonds 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.

In gewogen gemiddelden 2018 2017

Disconteringsvoet/ rendement op fondsbeleggingen 0,7% - 1,45% 0,65% - 1,30%

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.

Dit betreft aanvullingen arbeidsongeschiktheids- en jubileumregelingen. Bij de bepaling van de voorziening van 
jubileumregelingen is rekening gehouden met de eind 2018 en 2017 aangekondigde reorganisaties. 
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 2018 met 112,1% (eind 2017: 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.

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.

Aan enkele nabestaanden van ex-werknemers worden aanvullingen op pensioenen uitgekeerd. De aanvullingen zijn gering in 
omvang; over 2018 werd in totaal een bedrag uitgekeerd van 7.

In 2018 en 2017 heeft TMG geen dividend uitgekeerd.

De winst ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2018 bedraagt 15.834 (2017: 
2.914, vóór aanpassing 2017 resultaat als gevolg van implementatie IFRS 15).

Indexatie niet-actieven/ gepensioneerden 1,00% 1,00%
Gehanteerde sterftetafels AG 2018 AG 2016

Indexatie actieven 1,00% 1,00%
Inflatiecorrectie 1,80% 1,80%

Duration 4,6 - 10,6 4,1 - 11,1
Toekomstige salarisstijgingen 2,00% 2,00%

Het geprognosticeerde rendement is het gewogen gemiddeld verwacht rendement. Het verwachte rendement bedraagt, 
afhankelijk van de looptijd per regeling, tussen de 0,70% en 1,45% (2017: 0,65%-1,30%).
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Ontwikkeling van de opgenomen nettoverplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

Verloop van de contante waarde van de verplichting uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

In de winst- en verliesrekening opgenomen resultaat

1  Opgenomen onder pensioenlasten 7.912 (2017: 9.451) en overige personeelskosten 241 (2017: -119).

Kosten van de toegezegde personeelsbeloningen nooit via de winst- en verliesrekening 38 -314 
Bijdragen en premies aan de regeling -161 -176 

Verplichting per 1 januari 2.398 4.722 
Kosten van de toegezegde personeelsbeloningen opgenomen in de winst- en 
verliesrekening 270 -48 

2018 2017Bedragen in duizenden euro's

Overige personeelsregelingen 2.445 2.292 
Verplichting per 31 december 2.545 2.398 

Waarvan:
Toegezegd pensioenregeling 100 106 

Deconsolidatie -              -1.786
Opgenomen verplichting uit hoofde van toegezegde personeelsbeloningen 2.545 2.398 

Contante waarde verplichtingen 2.545 2.398 
Reële waarde van fondsbeleggingen - - 

Contante waarde niet gefinancierde verplichtingen 2.445 2.292 
Contante waarde van gefinancierde verplichtingen 100 106 

Specificatie van de verplichtingen uit hoofde van toegezegde personeelsregelingen

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

Resultaat op jubileumverplichtingen 84 -310 

Per 1 januari 2.398 12.803 
Servicekosten 157 207 

Opgenomen verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten 2.545 2.398 

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

Per 31 december  2.545 2.398 

Verloop van de reële waarde van de fondsbeleggingen

Uitkeringen -161 -204 
Deconsolidatie -             -9.508

Interest over de verplichtingen 29 122 
Actuariële resultaten 38 -712 

Actuariële resultaten - -398

-119 

Bijkomende kosten - -7

Premies 161 176 
Interest over de fondsbeleggingen - 74 

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

Per 1 januari - 8.081 

84

Per 31 december - - 

Uitkeringen -161 -204 
Deconsolidatie - -7.722

Resultaat op jubileumverplichtingen -310 

Kosten samenhangend met personeelsregelingen 1 8.153 9.332 
Interest 29 48 

Bijkomende kosten - 7 

Servicekosten 157 207 

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

Bijdrage aan toegezegd-bijdrageregelingen - voortgezette activiteiten 7.912 8.587 
Bijdrage aan toegezegd-bijdrageregelingen - beëindigde activiteiten - 841 

Kosten van toegezegd-pensioenregeling - beëindigde activiteiten - 23 
Resultaat uit toegezegd personeelsregelingen 241 -96 

Resultaat uit toegezegde personeelsregelingen 241 -96 
Kosten overige personeelsregelingen 241 

Totaal 8.182 9.380 
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Actuariële resultaten nooit via de winst- en verliesrekening

Gevoeligheidsanalyses

24. Overige voorzieningen

Reorganisatievoorziening

Effect van wijziging sterftetabellen 5 - 
Effect van ervaringsaanpassingen van de verplichtingen -46 204 

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

Effect van wijzigingen in economische aannames van de verplichtingen 3 508 

TMG verwacht dat de totale te betalen bijdrage voor personeelsregelingen in 2019 8.093 (2018: 8.352) 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.

Disconteringsvoet 0,45% - 1,20% 0,7% - 1,45% 0,95% - 1,7%
Pensioenverplichtingen jaarultimo 2.603 2.545 2.492

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

Bedragen in duizenden euro's min 0,25% gehanteerd plus 0,25%

Rendement op beleggingen (exclusief interestbaten) - -398
Totaal -38 314 

Prijsinflatie 1,55% 1,80% 2,05%
Pensioenverplichtingen jaarultimo 2.545 2.545 2.545

Pensioenverplichtingen jaarultimo 2.494 2.545 2.599
Servicekosten 154 157 164

Servicekosten 164 157 154

Looninflatie 1,75% 2,00% 2,25%

Indexatie gepensioneerden 0,75% 1,00% 1,25%
Pensioenverplichtingen jaarultimo 2.540 2.545 2.552

Pensioenverplichtingen jaarultimo 2.545 2.545 2.545
Servicekosten 157 157 157

Servicekosten 157 157 157

Indexatie actieven 0,75% 1,00% 1,25%

Geschillen 268 2.269 
10.609 6.348 

Reorganisatievoorziening 4.909 6.040 
Verlieslatende contracten 1.171 2.300 

Servicekosten 157 157 157

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

Stand per 1 januari 6.040 13.607 
Gedurende het boekjaar getroffen voorzieningen 5.245 6.614 

Boekwaarde per 31 december 6.348 10.609 

Bedragen in duizenden euro's  2018 2017

Langlopend gedeelte 1.026 2.588 
Kortlopend gedeelte 5.322 8.021 

Gedurende het boekjaar gebruikte voorzieningen -5.088 -10.905 
Stand per 31 december 4.909 6.040 

Opgenomen in de winst- en verliesrekening 5 3.957 3.186 

Reclassificatie naar aangehouden voor verkoop 10 - 152 

Vrijval -1.288 -3.272 
Reclassificatie naar beëindigde bedrijfsactiviteiten 10 - -156 

68



Verlieslatende contracten

Geschillen

Gedurende het boekjaar getroffen voorzieningen 375 2.289 
Vrijval -11 -

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017
Stand per 1 januari 2.300 84

In 2018 is de reorganisatievoorziening van 2017 grotendeels uitbetaald. De gedurende het boekjaar 2018 getroffen 
voorzieningen betreft vooral fte-reducties bij de afdelingen interne fieldmarketing en consumer publishing services. 

De vrijval in 2018 heeft hoofdzakelijk betrekking op de eind 2016 gevormde voorziening inzake een reductie bij de regionale 
redactie. De vrijval in 2017 had hier ook grotendeels betrekking op. Als gevolg van gewijzigde plannen en natuurlijk verloop is 
een deel van deze voorziening vrijgevallen. Deze reorganisatie is in 2018 uitgevoerd.

De reorganisatieplannen zijn per balansdatum 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 3.881 (2017: 
4.433), hiervan heeft 2.494 (31 december 2017: 1.991) betrekking op per 31 december 2018 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.

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017
Stand per 1 januari 2.269 2.422

Stand per 31 december 1.171 2.300

De voorziening verlieslatende contracten heeft onder andere betrekking op IT-contracten. Deze contracten lopen in 2019 af.

Opgenomen in de winst- en verliesrekening 364 2.289

Gedurende het boekjaar gebruikte voorzieningen -1.493 -73

Stand per 31 december 268 2.269

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.

Opgenomen in de winst- en verliesrekening -303 191

Gedurende het boekjaar gebruikte voorzieningen -1.698 -344

Gedurende het boekjaar getroffen voorzieningen 200 708
Vrijval -503 -517
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25. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen

Materiële vaste activa

Voorwaartse verliescompensatie

Niet in de balans opgenomen latente belastingvorderingen

De toename in het tijdelijke verschil op materiële vaste activa is vooral het gevolg van een in 2018 doorgevoerde 
verliesverjonging waarbij de fiscale waarde van het vastgoed in Amsterdam gelijk is gesteld aan de reële waarde. De reële 
waarde is hierbij bepaald op basis van een taxatierapport van een onafhankelijke waarderingsexpert waarbij is uitgegaan van 
een onverhuurde status van het vastgoed. Anderzijds is er een negatief effect op het tijdelijke verschil op materiële vaste 
activa van 1.766 als gevolg van de tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting naar 22,55% in 2020 en 20,5% vanaf 2021.

De in de balans opgenomen latente belastingvorderingen en -verplichtingen zijn ultimo boekjaar als volgt toe te rekenen:

1.195 

 Verplichtingen Saldo

20.863 - 20.863

Bedragen in duizenden euro's
2017

 Activa    Verplichtingen Saldo

Immateriële vaste activa - 1.195
Materiële vaste activa 7.358 - 7.358

2018
Bedragen in duizenden euro's Activa  

Personeelsbeloningen 207 - 207 
Voorzieningen - -212 -212 

Voorwaartse verliescompensatie 12.100 - 12.100
Personeelsbeloningen 210 - 210

Immateriële vaste activa 641 - 641 
Materiële vaste activa 4.043 - 4.043 

Netto belastingvordering/verplichting (-)

In 2017 was nog sprake van een forse afwaardering van de compensabele verliezen met 28.590 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.
Bij de waardering van de voorwaartse verliescompensatie is sprake van een grote mate van schattingsonzekerheid. Deze 
schattingsonzekerheid kan een invloed van materiële betekenis hebben. Per 31 december 2018 is de waardering van 12.100 
gebaseerd op verwachte fiscale resultaten de komende jaren waarvoor de meerjaren business plannen voor de periode 2019 - 
2021 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. Ondanks de verbeterde resultaten in 2018 is, mede gezien de historie van meerdere 
jaren van operationele verliezen tot en met 2017, voorzichtigheid in acht genomen bij het waarderen van de verliezen. De 
daling in de boekwaarde van de gewaardeerde verliezen is geheel het effect van de tariefsverlaging van de 
vennootschapsbelasting. 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. 

Naast niet-gewaardeerde verliezen van de fiscale eenheid TMG is sprake van voorvoegingsverliezen van enkele 
dochterondernemingen waarvoor geen latente belastingvorderingen in de balans 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-gewaardeerde verliezen bedragen in totaal 78.155 (2017: 128.389) 
en verdampen in de jaren 2023 t/m 2026. 
In juni 2018 heeft de wetgever de wet “Wet spoedreparatie fiscale eenheid” ingediend als reactie op een uitspraak van het 
Europese Hof van Justitie in februari 2018 dat door de werking van de fiscale eenheid buitenlandse situaties benadeeld kunnen 
worden bij de toepassing van bepaalde fiscale regelingen/maatregelen. De voorgestelde maatregelen treden in werking met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. De wet is op 12 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en is momenteel 
nog in behandeling bij de Eerste Kamer. TMG heeft voor het beoordelen van de impact van de wet overleg gehad met diverse 
fiscaal adviseurs en op basis hiervan is geoordeeld dat minimaal de tot waardering gebrachte verliezen van TMG verrekenbaar 
blijven. 

Netto belastingvordering/verplichting (-) 19.824 -751 19.073 

De daling van het saldo wordt vooral veroorzaakt door het positieve fiscale resultaat in 2018 (effect - 8.662) mede dankzij de 
verliesverjonging en vanwege het effect van de verlaging van de vpb-tarieven (- 2.425). Hier staat tegenover een 
opwaardering van 9.178 van niet-gewaardeerde verliezen.  

Voorwaartse verliescompensatie 14.933 - 14.933 
Overige posten - -539 -539 
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Mutaties in tijdelijke verschillen gedurende het boekjaar

26. Handelsschulden en overige te betalen posten

27. Financieel risicobeheer

-216 - 1.195

Tijdelijke

Tariefs- 
aanpassing

Bedragen in duizenden 
euro's

Stand
Opwaardering

fiscaal
compensabele

verliezen
31 december

2018
Stand

1 januari 2018 verschillen

Opgenomen in winst- en verliesrekening

(De-)
Consolidatie

Afwaardering 
fiscaal 

compensabele 
verliezen

Immateriële vaste activa -10.183 184 - 10.640 - 641

Bedragen in duizenden 
euro's

Tijdelijke 
verschillen

Correcties 
van voor- 

gaande 
jaren

20.864

Stand 1 januari 
2017

Netto 
belastingvordering/
verplichting (-) 19.073 -2.590 -390 -4.407 9.178

Stand 31 
december 

2017

Opgenomen in winst- en verliesrekening

-212
Voorwaartse
verliescompensatie 40.422 4.519 -572 -1.379 -28.057 14.933

Voorzieningen 102 - - -314 -

4.043
Personeelsbeloningen 736 -91 - -438 - 207
Materiële vaste activa 3.376 259 - 408 -

Overige vooruitontvangen bedragen / contract schulden 2.103 1.427
Handelsschulden aan leveranciers 13.026 13.863

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

Vooruitontvangen abonnementsgelden 30.988 30.672

-539
Netto belastingvordering/
verplichting (-) 34.446 4.338 -571 8.917 -28.057 19.073

Overige posten -7 -533 1 - -

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-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 
op regelmatige basis de ontwikkeling en bewaking van de maatregelen.

De overige verplichtingen en overlopende passiva betreffen (schattingen voor) redactiekosten, bezorgkosten, overige 
exploitatiekosten, retouren en te betalen provisies. 

De reële waarde van de verplichtingen wijkt niet af van de hier opgenomen nominale waarde.

Overige verplichtingen en overlopende passiva 16.005 15.250
Totaal 78.885 79.201

Te betalen personeelsbeloningen (vakantiedagen/-toeslagen) 8.692 8.539
Overige belastingen en sociale premies 8.071 9.450

9.178

210
Voorzieningen -212 212 - - - -
Personeelsbeloningen 207 3 -
Materiële vaste activa 4.043 5.081 - -1.766 - 7.358
Immateriële vaste activa 641 770 -

12.101

--

Overige posten -539 539 - - - -

Voorwaartse
verliescompensatie 14.933 -9.195 -390 -2.425

Correcties 
van voor-
gaande 

jaren
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Marktrisico

Kredietrisico’s

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

Liquiditeitsrisico

Valutarisico

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. 

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.

Stand per 31 december 2018 21.850 16.715 3.689 797 83 107 459

tussen 90 en
180 dgn

tussen 180 en
360 dgn

meer dan
360 dgn

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 2018 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 159.000 per 31 december 2018 uitstaat 
(31 december 2017: 140.000). 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.

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
tussen 30
en 60 dgn

tussen 60
en 90 dgn

Stand per 1 januari 882 2.775
Dotatie 11 -66

110 654

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 2018 2017

Stand per 31 december 2017 18.450 12.455 4.150 850 231

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 hierbij periodiek 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 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.

Opname -201 -1.827
Stand per 31 december 692 882
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Renterisico

Overige marktprijsrisico's

Reële waarde van financiële verplichtingen
De reële waarde van de financiële verplichtingen is te verdelen in niveaus van de volgende reële-waardehiërarchie:
•   
•   

•   
gegevens) (niveau 3).

Kapitaalbeheer

28. Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten:

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
Verplichtingen uit hoofde van langlopende contracten vervallen als volgt:

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.

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

De boekwaarde van financiële instrumenten komt nagenoeg overeen met de reële waarde. De rentedragende leningen en 
overige langlopende financieringsverplichtingen en de handelsschulden en overige te betalen posten vallen qua 
waarderingsmethode onder niveau 3 (eigen waarderingsmethodiek), zowel in 2017 als in 2018. Er hebben geen verschuivingen 
plaatsgevonden tussen deze niveaus.

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.

2018

Overzicht looptijd financiële verplichtingen

Bedragen in duizenden euro's
Totaal

6 maanden
of minder

7 - 12
maanden

1 - 2 
jaar

2 - 5 jaar
Meer dan

5 jaar

 - 

2017

 - 
 Totaal 78.885 75.776 3.109  -  -  - 

 Handelsschulden en overige te betalen 
posten 78.885 75.776 3.109  -  - 

 Rentedragende leningen en overige
 financieringsverplichtingen 400 400 -  -  - 

TMG heeft per 31 december 2018 geen rentedragende schulden (31 december 2017: 0).

De Raad van Bestuur van TMG heeft het beleid om een sterke vermogenspositie te bewaken, waarmee het vertrouwen van 
crediteuren en andere stakeholders wordt behouden en toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten is zeker gesteld. 

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

 - 
 Totaal 79.601 75.462 4.139  -  -  - 
 Handelsschulden en overige te betalen posten 79.201 75.062 4.139  -  - 

TMG heeft per 1 januari 2019 een deel van de bedrijfsgebouwen verhuurd tot en met minimaal 31 maart 2021. De 
huuropbrengsten bedragen 2.094 per jaar exclusief bijdrage in de servicekosten.

> 5 jaar 97 119 
Totaal 21.413 17.681 

< 1 jaar 11.380 13.006 
1-5 jaar 9.936 4.556 

De verplichtingen omvatten onder andere operationele leaseverplichtingen uit meerjarige contracten ter zake van huur 
bedrijfsgebouwen, leaseauto’s, ICT- diensten en overige dienstverlening. In het boekjaar 2018 werd uit hoofde van huur 
bedrijfsgebouwen en operationele leasing een last in de winst- en verliesrekening opgenomen van 4.490 (2017: 5.016).
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Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Juridische geschillen

29. Investeringsverplichtingen

30. Voorwaardelijke verplichtingen

31. Verbonden partijen
Identiteit van verbonden partijen

Transacties met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Overige transacties met verbonden partijen

Ultimo 2018 en 2017 is TMG geen significante investeringsverplichtingen aangegaan.

TMG heeft, evenals ultimo 2017, geen contracten afgesloten met grondstoffenleveranciers en leveranciers van hulpmaterialen. 
TMG is als groepsmaatschappij van Mediahuis N.V. in 2018 toegetreden tot een financieringsovereenkomst met een hoofdsom 
van € 230 miljoen tussen Mediahuis (als leningnemer) en een aantal banken. Hierdoor is TMG hoofdelijk aansprakelijk voor 
deze verplichtingen uit de financieringsovereenkomst.

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 24.

Voor een specificatie van de bezoldiging van het management verwijzen wij naar noot 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 noot 5 van de toelichting op geconsolideerde jaarrekening).

Overige transacties met verbonden partijen hebben betrekking op transacties met deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-
methode 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.

Ultimo 2018 is ter waarde van 528 (2017: 663) aan bankgaranties afgegeven ter dekking van aangegane huurverplichtingen.

TMG maakt onderdeel uit van Mediahuis N.V. en heeft, naast haar eigen dochterondernemingen, deelnemingen verwerkt 
volgens de 'equity'-methode (zie noot 13 van de toelichting) en relaties met andere deelnemingen binnen Mediahuis. Voorts is 
er een relatie met Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Een lijst van deelnemingen is gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel.
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32. Gebeurtenissen na balansdatum

Doorbelaste rente aan

Verkoop deelneming

4.497 1.280

Verstrekte leningen
Mediahuis N.V. en groepsmaatschappijen 19.000

Verkoop van goederen en diensten
Mediahuis Limburg B.V. 6.707 1.173 3.290 12 

Bedragen in duizenden euro's

Doorbelaste kosten aan
Mediahuis N.V. en groepsmaatschappijen 389 74 125 25 

Puzzle Holding B.V. - - 113 - 

Talpa Global B.V. en Talpa Fictie B.V. - - 1.816 139 
Puzzle Holding B.V. 130 82 - - 

Uitbesteed werk, overige diensten en doorbelaste kosten van

Puzzle Holding B.V. 622 37 - - 

Mediahuis N.V. 878 28

Mediahuis N.V. en groepsmaatschappijen

23%-belang in Talpa Radio B.V. aan Talpa Holding N.V. - - 55.000 - 

Dutch Creative Industry Fund B.V. - 75 - 75

Voor de verstrekte leningen is een voorziening gevormd van 75 (2017: 75). In 2018 heeft TMG 6.445 (2017: 7.520) premie 
afgedragen aan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959. Inclusief werknemersbijdrage bedroeg de premie 9.668 (2017: 11.279). 
Alle uitstaande saldi met deze verbonden partijen worden op zakelijke, objectieve basis geprijsd en in contanten afgewikkeld 
binnen zes maanden na verslagdatum behalve de verstrekte lening aan Mediahuis N.V. (zie noot 14). Voor geen enkel saldo is 
zekerheid gesteld.

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

159.000 140.000 140.000       

Transactie-
waarde

Uitstaande
saldo

Transactie-
waarde

Uitstaande
saldo

2018 2017
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Bedrijfsresultaat - - 

Netto resultaten groepsmaatschappijen 10.522 41.838 

Bedragen in duizenden euro's Toelichting 2018 2017

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Resultaat vóór belastingen 9.675 30.360 
Winstbelasting -6.573 26.692 

Overige financiële lasten 2 -843 -9.916 
Financiële baten en lasten 9.675 30.360 

Resultaat op verkoop groepsmaatschappijen -4 -1.562 
Resultaat groepsmaatschappijen 10.518 40.276 

Nettoresultaat 16.248 3.668 
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per 31 december voor resultaatbestemming

Deelneming in groepsmaatschappijen 342.899 332.289 
Leningen aan groepsmaatschappijen - 91.609 

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa

Bedragen in duizenden euro's Toelichting 2018 2017

Vennootschappelijke balans

Totaal vaste activa 354.999 437.683 

Vlottende activa

Latente belastingvorderingen 12.100 13.785 
Totaal financiële vaste activa 3 354.999 437.683 

VLOTTENDE ACTIVA

Totaal activa 354.999 438.164 

EIGEN VERMOGEN

Geldmiddelen - 37 
Totaal vlottende activa - 481 

Overige vorderingen - 444 

Totaal eigen vermogen 4 248.991 232.655 

LANGLOPENDE VERPLICHTINGEN

Overige reserves 215.834 208.368 
Onverdeeld resultaat 16.248 3.668 

Geplaatst kapitaal 11.588 11.588 
Wettelijke reserves 5.321 9.031 

Overige verplichtingen - 95 
Totaal kortlopende verplichtingen 6 19.559 28.831 

KORTLOPENDE VERPLICHTINGEN
Groepsmaatschappijen 19.559 28.736 

Groepsmaatschappijen 86.449 176.678 
Totaal langlopende verplichtingen 5 86.449 176.678 

Totaal verplichtingen 106.008 205.509 

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 354.999 438.164 
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1. Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

2. Financiële lasten

3. Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weergegeven:

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen van titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
Telegraaf Media Groep B.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 B.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 de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening voor een beschrijving van deze 
waarderingsgrondslagen. Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van 
Telegraaf Media Groep N.B. in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa 
en passiva tussen Telegraaf Media Groep B.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 B.V. is de impact van deze aanpassing beperkt. 
Bovendien is TMG per 21 februari 2018, na beëindiging van de beursnotering, niet langer een organisatie van openbaar belang. 
Telegraaf Media Groep B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 
33121350.

Betreft 5,5% rente over de intercompany lening o/g van TMG Investeringen B.V. Per februari 2018 is gestopt met het 
berekenen van rente vanwege de groepsrelatie en omdat beide ondernemingen onderdeel uitmaken van dezelfde fiscale 
eenheid.

Bedragen in duizenden euro's

Deelneming in
groeps- 

maatschappijen

Leningen aan
groeps- 

maatschappijen

Latente belasting-
vorderingen Totaal

Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

 Aandeel in netto resultaten 10.522 -                            - 10.522
 Aandeel in actuariële resultaten -28 -                            - -28

 Boekwaarde per 1 januari 2018 332.289 91.609 13.785 437.683

-91.609 - -91.609

 Belastingvordering over fiscaal verlies 2017 -                             - 9.194 9.194
 Afwaardering van belastingvorderingen over 
fiscale verliezen tot en met 2016 

-                           - -9.178 -9.178

 Boekwaarde per 1 januari 2017 290.225 100.655 39.661 430.541 

 Overige mutaties 116 -                            - 116

 Overige mutaties tijdelijke fiscale verschillen -                             - -1.701 -1.701
 Aflossing leningen - 

 Aandeel in netto resultaten 41.838 -                            - 41.838 

 Bedragen in duizenden euro's 

 Deelneming in
groeps- 

maatschappijen 

 Leningen aan
groeps- 

maatschappijen 

Latente
belasting-

vorderingen 
 Totaal 

 Boekwaarde per 31 december 2018 342.899 - 12.100 354.999

 Belastingvordering over fiscaal verlies 2016 -                             - -28.590 -28.590 
 Overige mutaties tijdelijke verschillen -                             - -1.193 -1.193 

 Aandeel in actuariële resultaten 226 -                            - 226 
 Effect van verwerving minderheidsbelang -                             - 3.907 3.907 

De latente belastingvordering heeft hoofdzakelijk betrekking op de gecumuleerde verliezen van de fiscale eenheid 
vennootschapsbelasting TMG, zie toelichting 25 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.

 Aflossing leningen - -9.046 - -9.046 
 Boekwaarde per 31 december 2017 332.289 91.609 13.785 437.683 
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4. Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

5. Langlopende verplichtingen

De langlopende schuld groepsmaatschappij is een rentedragende lening o/g, aangegaan met TMG Investeringen B.V.

6. Kortlopende verplichtingen

7. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Fiscale eenheid

8. Gebeurtenissen na balansdatum

Het vennootschappelijk eigen vermogen is gelijk aan het geconsolideerd eigen vermogen, toe te rekenen aan de 
aandeelhouders van Telegraaf Media Groep B.V.

Bedragen in duizenden euro's

Geplaatst 
aandelen

kapitaal

Wettelijke 
reserve

Overige 
reserves

Onverdeeld 
resultaat Totaal

11.588 9.031 208.368 3.668 232.655

Totaal gerealiseerde en niet  
gerealiseerde resultaten
verslagperiode - - -28 16.248 16.220

Overig resultaat na belasting - - -28 - -28

Nettoresultaat van de winst- en
verliesrekening - 16.248- - 16.248

Uit winstverdeling - - 3.668 -3.668 - 
Stand per 1 januari 2018

2018 2017
Groepsmaatschappijen 19.559 28.736

Op 15 februari 2019 heeft TMG 100% van de aandelen in Wayne Parker Kent Holding B.V. (WPK) verworven. 16,5% van de 
aandelen in WPK werden hierbij overgenomen van Mediahuis N.V. wat reeds een belang had in WPK. Door deze overname zal 
de B2B-organisatie en propositie van TMG verder versterkt worden. De administratieve verwerking van de overname is ten 
tijde van het goedkeuren van de jaarrekening nog niet afgerond waardoor het exacte bedrag aan goodwill nog niet bepaald is. 

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

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 2018 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.
De Vennootschap is als groepsmaatschappij van Mediahuis N.V. in 2018 toegetreden tot een financieringsovereenkomst met 
een hoofdsom van € 230 miljoen tussen Mediahuis (als leningnemer) en een aantal banken. Hierdoor is de Vennootschap 
hoofdelijk aansprakelijk voor deze verplichtingen uit de financieringsovereenkomst.

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.

Aandelenoptieplan - - 116 - 116 

11.588 5.321 215.834 16.248 248.991

Mutatie resultaten deelnemingen, niet
uitkeerbaar

- -3.710 3.710 - 

Op 28 maart 2019 is middels een statutenwijziging de rechtsvorm van Telegraaf Media Groep N.V. veranderd in een besloten 
vennootschap.

- 

Overige verplichtingen - 95
Totaal 19.559 28.831

Groepsmaatschappijen 86.449 176.678
Totaal 86.449 176.678 

De wettelijke reserve deelnemingen wordt aangehouden voor de niet-uitkeerbare winst van deelnemingen. De mutatie in 2018 
betreft de activering van intern ontwikkelde activa bij dochterondernemingen minus een vrijval naar de overige reserves door 
de afschrijving op diezelfde activa in 2018. De reservering vindt plaats op basis van art. 2:365 BW.

Bedragen in duizenden euro's 2018 2017

Stand per 31 december 2018

Bedragen in duizenden euro's

Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties
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9. Resultaatbestemming

10. Beloning van bestuurders en commissarissen
Beloning

1  In functie per 21 juni 2017. Beloning per 1 augustus 2017 ingegaan.
2  In functie per 21 juni 2017.
3  Uit functie ontheven per 5 maart 2017.
4  Tijdelijk belast met het bestuur in de periode 5 maart – 21 juni 2017 overeenkomst artikel 21, lid 3 van de statuten.
5 Betreft huurkosten voor een appartement voor Dhr. Vangeel en autokosten voor Dhr. Boot.

G-J.E. van der Snoek3 87.054 - 10.243 565.351 70.365 733.013

223.171

Uit- Beëin- korte

Ex-bestuurders

mevr. A.G. van den Belt -                   - - 

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.

- 78.480 78.480

6.436 - 8.030

J.J. Nooitgedagt -                   - -                 - 78.480 78.480
mevr. S.G. Brummelhuis -                   - -                 - 78.480 78.480

L.N.J. Epskamp3 72.545 - 11.069 499.503 54.826 637.943

Tijdelijke bestuurders 4

Bestuurders
M.J.G.G. Vangeel, CEO1 150.000 50.000 5.069 - 15.709 220.778 
C.G. Boot, CFO2 158.705 50.000

Vaste Variabele gestelde digings- termijn
Bedragen in euro's beloning beloning beloning regeling beloningen Totaal

De directie stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor 
de nettowinst over het boekjaar 2018 ten bedrage van ten gunste van de overige reserves te brengen. Dit voorstel is nog niet 
in de jaarrekening verwerkt.

2018

De variabele kortetermijnbeloning van de 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. Over 2018 zijn door de Raad van Bestuur de gestelde doelstellingen in meerderheid gerealiseerd. Dit heeft 
geresulteerd in een bonus van € 90.900 per bestuurder (2017: € 50.000 per bestuurder). 

In maart 2018 heeft Mediahuis N.V. een aandelenoptieplan uitgegeven waar de Raad van Bestuur van TMG ook aan deelneemt. 
Onder dit plan heeft de deelnemer aan het plan opties gekregen die het recht geven om gedurende de periode 15 maart 2021 
tot en met 15 maart 2024 aandelen Mediahuis te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Daarnaast heeft de deelnemer het 
recht verkregen om gedurende de betreffende periode de aandelen te verkopen aan Mediahuis N.V. waarbij de waarde van 
een aandeel wordt vastgesteld conform een bepaalde waarderingsformule. Indien de deelnemer ervoor kiest om aandelen 
Mediahuis te kopen heeft Mediahuis N.V. het recht om de aandelen terug te kopen in contanten tegen de dan geldende 
waarde zoals vastgesteld conform een bepaalde waarderingsformule. Voorwaarde voor toekenning van de opties is dat de 
deelnemer tot en met 31 december 2020 in dienst blijft. In het kader van dit plan is een last verantwoord in het 2018 resultaat 
van 116 waarvan 77 betrekking heeft op de Raad van Bestuur. Omdat afwikkeling van het plan plaats zal vinden door 
Mediahuis N.V. en er geen verplichtingen voor TMG uit voortvloeien, is de last als informele kapitaalstorting verwerkt.   

Onderstaande tabellen tonen de totale beloningen voor de bestuurders en commissarissen. De tabel is op accrual basis, 
inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden, opgenomen.

korte
Vaste Variabele gestelde

Mediahuis
termijn

Uit-
optieplan

Aandelen-
Overige

534.100
C.G. Boot, CFO2 303.000 15.180 459.880

Totaal

Bestuurders
M.J.G.G. Vangeel, CEO1 363.600 

Bedragen in euro's beloning beloning beloning

28.800

beloningen 5

12.403
12.403

90.900 
90.900

38.397
38.397

2017

Overige
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Beloning commissarissen
2017

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

11. Honoraria externe accountant

2017

Amsterdam, 5 april 2019

Raad van Bestuur
Marc Vangeel, CEO
Koos Boot, CFO

De Raad van Commissarissen
Jan Nooitgedagt, voorzitter
Gert Ysebaert, vice-voorzitter
Guus van Puijenbroek
Simone Brummelhuis
Paul Verwilt

mevr. A.G. van den Belt2 22.242 

Periodieke 
beloningen

57.126 
- 

41.583 
42.716 

G.J.K. Ysebaert, vice-voorzitter1 -
A.R. van Puijenbroek 26.906 

Bedragen in euro's

Commissarissen
J.J. Nooitgedagt, voorzitter 52.412 

2018

Totaal 815 

Andere controle opdrachten 66 
Adviesdiensten op fiscaal terrein -

De specificatie van de honoraria van de externe accountant KPMG Accountants N.V. (2017: Deloitte Accountants B.V.) 
overeenkomstig art. 382a BW2 luidt als volgt:

Bedragen in duizenden euro's
Onderzoek van de jaarrekening 749 

2018
360 

-
                 - 

- 
360 

- 

Periodieke  
beloningen

- 
- 

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.

Ex-commissarissen
M.A.M. Boersma2 19.051 

mevr. S.G. Brummelhuis 44.331 
P.J.E. Verwilt1  - 

Andere niet-controlediensten -

De externe accountant heeft geen honorarium ontvangen uit hoofde van fiscale werkzaamheden en/of andere niet-
controlediensten.
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Overige gegevens

82



•   

•   

1.
2.

3.

1.
2.
3.

•   
•   
•   

•   
•   

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 B.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA). 

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 het getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 Boek 2 
BW. In dit kader is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als 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.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Telegraaf Media Groep B.V. (hierna ‘de vennootschap’) te Amsterdam (hierna ‘de 
jaarrekening') gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.
Naar ons oordeel:

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

De basis voor ons oordeel

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

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

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

de geconsolideerde balans per 31 december 2018;
de volgende geconsolideerde overzichten over 2018: de winst- en verliesrekening, het overzicht van het totaal resultaat, 
het mutatieoverzicht eigen vermogen en het kasstroomoverzicht; en
de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

het verslag van de Raad van Bestuur;
het verslag van de Raad van Commissarissen;
de overige gegevens;

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

geeft de betreffende geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van Telegraaf Media Groep B.V. per 31 december 2018 en van het resultaat en de kasstromen over 2018, in 
overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en Titel 9 
Boek 2 BW;
geeft de betreffende enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 
van Telegraaf Media Groep B.V. per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018, in overeenstemming met Titel 9 
Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
de enkelvoudige balans per 31 december 2018;
de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2018; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van 
de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van de Raad van 
Bestuur en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Aan: de Algemene Vergadering en Raad van Commisarrissen van Telegraaf Media Groep B.V. (voorheen: Telegraaf Media 
Groep N.V.)

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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H.A.P.M van Meel RA

Amstelveen, 5 april 2019

KPMG Accountants N.V.

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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.

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 
controle-informatie 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 vennootschap;

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 vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht 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 de 
vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven;

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

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

Wij 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:

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel 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 vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat 
deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie 
van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van de winst

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts wor-den gedelgd voor zover de wet dat 
toestaat.
Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt. 
Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, in ontvangst zijn genomen, 
vervallen aan de vennootschap.
De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in geld zullen 
worden uitgekeerd.

Met betrekking tot de winstverdeling bepaalt artikel 4.1 van de statuten van Telegraaf Media Groep B.V. het volgende:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald 
dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van tussentijdse 
uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die 
krachtens de wet moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de 
goedkeuring van de raad van bestuur. De raad van bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of 
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen 
van haar opeisbare schulden. Indien bij de bestemming van de winst geen besluit over uitkering of reservering van winst 
tot stand komt wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft gereserveerd.
Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen of certificaten van aandelen die de vennootschap 
houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht 
rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de 
vruchtgebruiker of pandhouder. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd wordt 
slechts het bedrag van de opgevraagde en geëffectueerde stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in 
aanmerking genomen. Van het bepaalde in de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden 
afgeweken.
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1) Aangepast door toepassing IFRS15
2) Exclusief Relatieplanet.nl (in 2014 en 2013 aangehouden voor verkoop).
3) Aangepast door stelselwijziging IAS19R.
4) Toe te rekenen aan aandeelhouders Telegraaf Media Groep B.V.

Telegraaf Media Groep B.V.
Bezoekadres
Basisweg 30, Amsterdam
Postadres

Postbus 376,  1000 EB Amsterdam
Telefoon 088 824 0800
E-mail
corporatecommunicatie@tmg.nl
Onze jaarverslagen zijn online beschikbaar via www.tmg.nl.
Wanneer u opmerkingen of vragen heeft over ons jaarverslag
verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

2013 2012  3) 2011 2010 2009

Kengetallen per jaar
2018 2017  1) 2016 2015 2014  2)

54,4% 53,7% 53,1% 55,6% 66,7% 61,1%

298.786 424.760 465.828 531.075 465.962

Eigen vermogen TMG in procenten 
van het totale vermogen

73,9% 71,3% 57,3% 52,7%

Eigen vermogen x € 1.000  4) 248.991 232.655 227.385 235.180 258.719

1,19:1 1,16:1 1,13:1 1,25:1 2,00:1 1,57:1

0,70:1 0,45:1 0,50:1 0,72:1 0,78:1

Verhouding eigen vermogen TMG : 
vreemd vermogen

2,84:1 2,49:1 1,34:1 1,12:1

Verhouding vlottende activa TMG :
kortlopende schulden

0,56:1 0,66:1 0,61:1 0,61:1 0,72:1

24.129 -15.465 21.977 17.485 59.569 49.252

542.230 555.850 577.200 592.297 611.840

Nettokasstroom uit 
bedrijfsactiviteiten

15.889 -27.626 -2.851 16.312

Opbrengsten TMG x € 1.000 294.724 311.111 420.370 481.333 512.701

-6,6% 32,8% -1,9% -5,6% 13,8% 11,5%

177.597 -10.602 -32.590 81.826 70.505

Nettowinst TMG in procenten van de
opbrengsten

5,5% 1,2% 0,4% -4,7%

Nettoresultaat x € 1.000 16.248 3.668 1.558 -22.760 -33.806

207.751 204.743

-1,9% 2,9% -14,3% 3,8% -50,0%

Gemiddelde opbrengst per
werknemer (fte)

254.952 237.489 234.844 227.366

Bedrijfsresultaat in procenten van de 
opbrengsten 3,5% -7,2% -2,0% -4,4% -6,1%

219.009 209.760 204.658 204.536

-13,1% 59,4% -2,5% -7,0% 15,4% 15,1%
2.459 2.745 2.940 2.851 2.988

Rentabiliteit eigen vermogen 6,5% 1,6% 0,7% -9,7%
Personeel ultimo (fte) 1.116 1.238 1.766 2.049 2.259
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