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EUR

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D.

19146.00279

VOL 1.1

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)
Naam:

TELENET GROUP HOLDING

Rechtsvorm:

Naamloze vennootschap

Adres:

Liersesteenweg

Postnummer:

2800

Nr: 4
Gemeente:

Bus:

Mechelen

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Antwerpen, afdeling Mechelen

Internetadres:
Ondernemingsnummer

BE 0477.702.333

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

20-02-2007

24-04-2019

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2018

tot

31-12-2018

Vorig boekjaar van

01-01-2017

tot

31-12-2017

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VOL 6.1, VOL 6.2.1, VOL 6.2.2, VOL 6.2.3, VOL 6.2.4, VOL 6.2.5, VOL 6.3.1, VOL 6.3.2, VOL 6.3.3, VOL 6.3.4, VOL
6.3.5, VOL 6.3.6, VOL 6.4.3, VOL 6.5.2, VOL 6.17, VOL 6.20, VOL 9, VOL 11, VOL 12, VOL 13, VOL 14, VOL 15, VOL
16
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BE 0477.702.333

VOL 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de onderneming

IDW CONSULT BVBA
BE 0893.349.115
Antwerpsesteenweg 167
2350 Vosselaar
BELGIË
Begin van het mandaat: 25-04-2018

Einde van het mandaat: 27-04-2022

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Direct of indirect vertegenwoordigd door:
DE GRAEVE Bert
Voorzitter - onafhankelijke bestuurder
Langenberg 41
2323 Wortel
BELGIË

JOVB BVBA
BE 0631.735.759
Trolieberg 16
3010 Kessel-lo
BELGIË
Begin van het mandaat: 27-04-2016

Einde van het mandaat: 24-04-2019

Bestuurder

Einde van het mandaat: 29-04-2020

Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:
VAN BIESBROECK Jo
Bestuurder
Trolieberg 16
3010 Kessel-lo
BELGIË

BRACKEN Charles H.R.
Bestuurder
Harrington gardens 41
SW7 4JU London
VERENIGD KONINKRIJK
Begin van het mandaat: 27-04-2016
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BE 0477.702.333

VOL 2.1

KOHNSTAMM Manuel
Bestuurder
Reguliersgracht 51
1017 LL Amsterdam
NEDERLAND
Begin van het mandaat: 29-04-2015

Einde van het mandaat: 24-04-2019

Bestuurder

Einde van het mandaat: 24-04-2019

Bestuurder

Einde van het mandaat: 28-04-2021

Bestuurder

Einde van het mandaat: 31-07-2018

Bestuurder

Einde van het mandaat: 25-04-2018

Bestuurder

Einde van het mandaat: 27-04-2022

Bestuurder

Einde van het mandaat: 25-04-2018

Bestuurder

Einde van het mandaat: 27-04-2022

Bestuurder

KARSTEN Diederik
Bestuurder
Burgemeester Den Texlaan 52
2111 CE Aerdenhout
NEDERLAND
Begin van het mandaat: 29-04-2015
PORTER John Clinton II
Bestuurder
Stokerijstraat 29/A
2110 Wijnegem
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-04-2017
RYAN James Sean
Bestuurder
Howards Lane 25
W4 1BW London
VERENIGD KONINKRIJK
Begin van het mandaat: 25-04-2018
SCHOETTGER Suzanne
Bestuurder
Park Lane, Boulder 840
80302 Colorado
VERENIGDE STATEN
Begin van het mandaat: 27-04-2016
FRANCK Christiane
Onafhankelijk Bestuurder
Tervurenlaan 463
1160 Oudergem
BELGIË
Begin van het mandaat: 25-04-2018
STRONG Dana
Bestuurder
Gipsy Lane 8
SW15 5RG London
VERENIGD KONINKRIJK
Begin van het mandaat: 27-04-2016
BLAIR Amy
Bestuurder
Clermont 70
CO 80220 Denver
VERENIGDE STATEN
Begin van het mandaat: 25-04-2018
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PASCU Severina
Bestuurder
Weinbergstrasse 29
8703 Erlenbach
BELGIË
Begin van het mandaat: 25-04-2018

Einde van het mandaat: 27-04-2022

KPMG BEDRIJFSREVISOREN CVBA (B00001)
BE 0419.122.548
Luchthaven Brussel Nationaal 1/K
1930 Zaventem
BELGIË
Begin van het mandaat: 26-04-2017
Einde van het mandaat: 29-04-2020

Bestuurder

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:
DE BOCK Filip (A01913)
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VOL 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
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JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA
Oprichtingskosten
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

Toel.

Codes

6.1

20
21/28
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28
280/1
280
281

6.2
6.3

6.4/6.5.1
6.15

6.15

Vlottende activa
Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking
Gereed product
Handelsgoederen
Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Vooruitbetalingen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

6.5.1/6.6

6.6

Boekjaar

Vorig boekjaar

5.172.711.795

5.212.288.760

5.172.711.795
5.116.921.165
5.116.921.165

5.212.288.760
5.185.892.749
5.116.921.165
68.971.584

282/3
282
283
284/8
284
285/8

55.790.630
54.982.800
807.830

26.396.011
25.638.181
757.830

29/58
29
290
291
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
50
51/53
54/58
490/1

356.617.174

139.169.238

39.019.715
38.957.469
62.246
312.485.343
312.485.343

27.276.113
27.127.711
148.402
108.664.555
108.664.555

4.498.166
613.951

2.790.659
437.910

5.529.328.969

5.351.457.998

20/58
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VOL 3.2
Toel.

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen
Andere
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies)
(+)/(-)
Kapitaalsubsidies
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief

6.7.1

6.8

Schulden
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

Boekjaar

10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133
14
15

4.736.589.482

5.322.602.094

12.799.049
12.799.049

12.799.049
12.799.049

80.697.103

80.697.103

380.328.026
64.798.289
312.485.343
312.485.343

176.507.239
64.798.289
108.664.555
108.664.555

3.044.394

3.044.394

4.262.765.304

5.052.598.703

23.976.552

15.101.189

23.976.552

15.101.189

19

Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Fiscale lasten
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen

Vorig boekjaar

Codes

6.9

6.9

16
160/5
160
161
162
163
164/5
168
17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

6.9

6.9

23.976.552

15.101.189

768.762.935

13.754.714

174.013.507
174.013.507

6.701.151
6.701.151

174.013.507

594.728.408

6.701.151

6.816.382

576.264.622

13.709.517
13.709.517

764.002
764.002

45
450/3
454/9
47/48
492/3

3.578.880
3.219
3.575.661
1.175.389
21.019

3.975.981
19.707
3.956.274
2.076.399
237.182

10/49

5.529.328.969

5.351.457.998
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VOL 4

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
(+)/(-)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten
(-)
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)
(+)/(-)
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
(+)/(-)
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar
(+)/(-)
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Overboeking naar de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

6.10

6.10
6.12

6.10

Codes
70/76A
70
71
72
74
76A
60/66A
60
600/8
609
61
62

Boekjaar

14.923.266

14.923.266
12.689.416

Vorig boekjaar

10.846.971

10.846.971
4.898.544

2.102.674
1.668.869

1.280.953
1.697.177

8.875.362
42.512

-2.243.587
4.164.001

630

6.10

631/4

6.10
6.10

635/8
640/8

6.12

6.11
6.12
6.11

6.12

6.13

649
66A
9901
75/76B
75
750
751
752/9
76B
65/66B
65
650

651
652/9
66B
9903
780
680
67/77
670/3
77
9904
789
689
9905

2.233.850
33.502.544
5.407.926
5.407.926
28.094.619
22.501.525
22.501.525
3.823.573

18.677.952
13.234.869

5.948.427
2.767.303
2.767.303
2.767.301
2
10.070.205
10.070.205
1.261.977

8.808.228
-1.354.474

148.402
148.402

0
0

13.086.466

-1.354.475

13.086.466

-1.354.475
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RESULTAATVERWERKING
Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Onttrekking aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de reserves
Toevoeging aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves
Over te dragen winst (verlies)
Tussenkomst van de vennoten in het verlies
Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Werknemers
Andere rechthebbenden

(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)

(+)/(-)

Codes
9906
9905
14P
791/2
791
792
691/2
691
6920
6921
14
794
694/7
694
695
696
697

Boekjaar

Vorig boekjaar

5.065.685.170
13.086.466
5.052.598.703

5.075.613.810
-1.354.475
5.076.968.285

203.820.787

23.015.107

203.820.787
4.262.765.304

23.015.107
5.052.598.703

599.099.079
599.099.079
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TOELICHTING
STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

8391P

XXXXXXXXXX

8361
8371
8381
8391
8451P

5.117.070.834
XXXXXXXXXX

8411
8421
8431
8441
8451
8521P

XXXXXXXXXX

Vorig boekjaar

Verbonden ondernemingen - Deelnemingen en aandelen
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
Verbonden ondernemingen - Vorderingen
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
Terugbetalingen
Geboekte waardeverminderingen
Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen
Overige mutaties

8471
8481
8491
8501
8511
8521
8551P
8541
8551
280
281P

(+)/(-)
(+)/(-)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per
einde boekjaar

8581
8591
8601
8611
8621
8631

XXXXXXXXXX

5.117.070.834

149.669

149.669

5.116.921.165
XXXXXXXXXX

68.971.584

68.971.584

281
8651
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VOL 6.4.2
Codes

Boekjaar

8392P

XXXXXXXXXX

Vorig boekjaar

Ondernemingen met deelnemingsverhouding Deelnemingen en aandelen
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
Ondernemingen met deelnemingsverhouding - Vorderingen
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
Terugbetalingen
Geboekte waardeverminderingen
Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen
Overige mutaties

(+)/(-)
(+)/(-)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per
einde boekjaar

1.250.000

8362
8372
8382
8392
8452P

62.096.026
XXXXXXXXXX

8412
8422
8432
8442
8452
8522P

XXXXXXXXXX

8472
8482
8492
8502
8512
8522
8552P
8542
8552
282
283P

60.846.026

35.207.845

28.094.619

7.113.226
XXXXXXXXXX

54.982.800
XXXXXXXXXX

8582
8592
8602
8612
8622
8632

50.000

283

807.830

757.830

8652
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten
284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal.
Aangehouden maatschappelijke rechten
NAAM, volledig adres van de
ZETEL en, zo het een onderneming
naar Belgisch recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

dochters

rechtstreeks

Jaarrekening Muntper
code

Aard
Aantal

%

Eigen vermogen

%

Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

TELENET VLAANDEREN NV
BE 0458.840.088

31-12-2018

EUR

71.609.814

0

31-12-2018

EUR

33.142.437

2.283.394

31-12-2018

EUR

4.032.351.847

5.879.334

31-12-2017

EUR

141.437.850

1.411.973

31-12-2017

EUR

-7.816

-115.937

Naamloze vennootschap
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BELGIË
Aandelen z
vermelding
nominale
waarde

16.100

0,35

99,65

TELENET RETAIL BVBA
BE 0813.219.195
Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BELGIË
Aandelen z
vermelding
nominale
waarde

1

0,1

99,9

TELENET GROUP NV
BE 0462.925.669
Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Neerveldstraat 105
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
BELGIË
Aandelen z
vermelding
nominale waard

90.424.490

99,99

0,01

DE VIJVER MEDIA NV
BE 0466.137.359
Naamloze vennootschap
Harensesteenweg 228
1800 Vilvoorde
BELGIË
Aandelen z
vermelding
nominale waard

IDEALABS TELENET FUND NV
BE 0600.855.216

76.324

50

50

Naamloze vennootschap

12/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.5.1

Liersesteenweg 4
2800 Mechelen
BELGIË
Aandelen z
vermelding
nominale waard

35

50

50

13/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Overige geldbeleggingen
Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende
beleggingen
Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag
Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag
Edele metalen en kunstwerken
Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand
meer dan één maand en hoogstens één jaar
meer dan één jaar
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

51
8681
8682
8683
52
8684
53
8686
8687
8688
8689
Boekjaar

Overlopende rekeningen
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Voorschotten inkoop eigen aandelen programma
Te innen interesten
Andere

580.660
32.166
1.125

14/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.7.1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

Staat van het kapitaal
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P
100
Codes

XXXXXXXXXX
12.799.049
Bedragen

12.799.049

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
Dispreferente aandelen zonder nominale waarde
Golden Shares zonder nominale waarde
Gewone aandelen zonder nominale waarde
Aandelen op naam
Gedematerialiseerde aandelen

10.312
3
12.788.734
8702
8703
Codes

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101
8712

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Niet-opgevraagd bedrag

Opgevraagd, nietgestort bedrag

XXXXXXXXXX

8721
8722

Boekjaar

718.100
6.604.564

8731
8732

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
Codes

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen
Daaraan verbonden stemrecht
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf
Aantal aandelen gehouden door haar dochters

47.531.475
70.184.848

XXXXXXXXXX

Codes

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

94.843
30
117.621.450

Boekjaar

8761
8762
8771
8781

15/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.7.2

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DATUM VAN DE JAARAFSLUITING
zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, artikel
631 §2 en artikel 632 §2; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, artikel 14 vierde lid;
en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, artikel
5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van
de onderneming in eigendom hebben, met vermelding van
het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een
rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER,
zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft

Aangehouden maatschappelijke rechten
Aantal stemrechten
Verbonden
aan effecten

Niet
verbonden
aan effecten

Gewone aandelen zonder
nominale waarde

66.247.210

0

56,28

Dispreferente aandelen
zonder nominale waarde

94.827

0

0,08

Gewone aandelen zonder
nominale waarde

3.540.452

0

3,01

Gewone aandelen zonder
nominale waarde

755.626

0

0,64

Gewone aandelen zonder
nominale waarde

40.473.915

0

34,38

Golden Shares zonder
nominale waarde

30

0

0

Dispreferente aandelen
zonder nominale waarde

16

0

0

Aard

%

Binan Investments BV
Boeing Avenue 53
1119 PE Schiphol-Rijk
NEDERLAND

Lucerne Capital Management, L.P
Mason Street 35
CT 06830 Greenwich
VERENIGDE STATEN

De werknemers

Het publiek

a

16/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar

Uitsplitsing van de post 164/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag
voorkomt
Provisies van verbintenissen met betrekking tot aandelenopties

23.976.552

17/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één
jaar, naargelang hun resterende looptijd
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901
42

576.264.622

576.264.622

576.264.622

8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902
8912
8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903
8913
Codes

174.013.507

174.013.507

174.013.507
Boekjaar

Gewaarborgde schulden
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051
9061

8922
8932
8942

18/51

Nr.

BE 0477.702.333

Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming

VOL 6.9
Codes
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052

Boekjaar

9062
Codes

Boekjaar

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden
Geraamde belastingschulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9072
9073
450
9076
9077

3.219

3.575.661
Boekjaar

Overlopende rekeningen
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

19/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen

740

Bedrijfskosten
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Ouderdoms- en overlevingspensioenen
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt
Teruggenomen
Op handelsvorderingen
Geboekt
Teruggenomen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming

9086
9087
9088
620
621
622
623
624

1
1
1.680

1
1
1.680

1.593.899

1.629.997

74.788
182

67.180

635

9110
9111
9112
9113
9115
9116

8.875.362

640
641/8

968
41.544

2.243.587
868
4.163.133

9096
9097
9098
617

20/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Recurrente financiële opbrengsten
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies
Interestsubsidies
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

9125
9126

Recurrente financiële kosten
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen
Geactiveerde interesten
Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt
Teruggenomen
Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen
Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen
Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Bankkosten
Afschrijving financieringskosten
Overige kosten
Verlies bij verkoop eigen aandelen

6501
6503
6510
6511

653
6560
6561

18.269
12.894.204
111.540
5.653.928

2.921
0
64.719
8.740.588

21/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.12

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Codes

Niet-recurrente opbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's
en kosten
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente kosten
Niet-recurrente bedrijfskosten
Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen)
(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa
Andere niet-recurrente bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
bedrijfskosten
(-)
Niet-recurrente financiële kosten
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen)
(+)/(-)
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa
Andere niet-recurrente financiële kosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten
(-)

76
76A

Boekjaar

Vorig boekjaar

28.094.619

760
7620
7630
764/8
76B
761

28.094.619
28.094.619

7621
7631
769
66
66A
660
6620
6630
664/7
6690
66B
661
6621
6631
668
6691

22/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.13

BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

Belastingen op het resultaat
Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
Geraamde belastingsupplementen
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140

148.402
148.402

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
Andere actieve latenties
Overdracht aftrek definitief belaste inkomsten

Codes

Boekjaar

9141
9142

509.265.688
474.517.352
34.748.335

Passieve latenties
Uitsplitsing van de passieve latenties

9144

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Belasting op de toegevoegde waarde en belastingen ten
laste van derden
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)
Door de onderneming
Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing

9145
9146
9147
9148

1.063.970
179.729.724

927.205

23/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.14

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde persoonlijke
zekerheden als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden
Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming
zijn gewaarborgd

Boekjaar

9149
9150
9151
9153

Zakelijke zekerheden
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9161
9171
9181
9191
9201

9162
9172
9182
9192
9202

5.155.590.741

Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op
risico van de onderneming, voor zover deze goederen en waarden niet in de
balans zijn opgenomen

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

Termijnverrichtingen
Gekochte (te ontvangen) goederen
Verkochte (te leveren) goederen
Gekochte (te ontvangen) deviezen
Verkochte (te leveren) deviezen

9213
9214
9215
9216
Boekjaar

Verplichtingen voortvloeiend uit de technische waarborgen verbonden aan reeds
gepresteerde verkopen of diensten

Boekjaar

Bedrag, aard en vorm van belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke
verplichtingen

24/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.14

Regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van de personeels- of directieleden
Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code

Boekjaar

Pensioenen die door de onderneming zelf worden gedragen
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220

Boekjaar

Aard en financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum
hebben voorgedaan en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

Boekjaar

Aan- of verkoopverbintenissen die de vennootschap als optieschrijver van call- en
putopties heeft

Boekjaar

Aard, zakelijk doel en financiële gevolgen van buitenbalans regelingen
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn
en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Boekjaar

Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen met inbegrip van deze
die niet kunnen worden becijferd

25/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.15

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Verbonden ondernemingen
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen
Vorderingen
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Geldbeleggingen
Aandelen
Vorderingen
Schulden
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen
Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Kosten van schulden
Andere financiële kosten
Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden
Verwezenlijkte minderwaarden

280/1
280
9271
9281
9291
9301
9311
9321
9331
9341
9351
9361
9371

5.116.921.165
5.116.921.165

5.185.892.749
5.116.921.165

38.957.144

68.971.584
27.127.711

9381

5.155.590.741

5.215.921.391

5.388.985

2.767.301

3.341.068

1.261.977

55.790.630
54.982.800

26.396.011
25.638.181

807.830
32.166

757.830
30.259

32.166

30.259

38.957.144

764.017.657
174.013.507
590.004.149

27.127.711

8.088.704
6.701.151
1.387.553

9391
9401
9421
9431
9441
9461
9471
9481
9491

Geassocieerde ondernemingen
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen
Vorderingen
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Schulden
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen
Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd
als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9253
9263
9273
9283
9293
9303
9313
9353
9363
9373

9383
9393
9403

Andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen
Vorderingen
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Schulden
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar

9252
9262
9272
9282
9292
9302
9312
9352
9362
9372

Boekjaar

Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het
bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere
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informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie
van de vennootschap
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boekjaar

Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming
rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen
te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of
onrechtstreeks gecontroleerd worden
Uitstaande vorderingen op deze personen
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9501
9502

9503
9504
Codes

481.000

Boekjaar

De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
Bezoldiging van de commissaris(sen)
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

9505

9.200

95061
95062
95063

95081
95082
95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt

Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming of gemeenschappelijke
dochteronderneming is

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:
Liberty Global, Plc
Consoliderende moederonderneming - Grootste geheel
Hans Crescent 38
SW1X 0LZ London
VERENIGD KONINKRIJK
Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is*:
Liberty Global, Plc
Hans Crescent 38
SW1X 0LZ London
VERENIGD KONINKRIJK
______________________________________
* Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt,
enerzijds voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de vennootschap als
dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

29/51

Nr.

BE 0477.702.333

VOL 6.18.2

FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN
BELGIË MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Codes

Vermeldingen in toepassing van het artikel 134, §4 en §5 van het Wetboek van
vennootschappen
Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van
commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie
publiceert aan het hoofd staat
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij
deze groep door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij
deze groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Boekjaar

9507

1.273.900

95071
95072
95073

35.000

9509

95091
95092
95093

Vermeldingen in toepassing van het artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen
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Waarderingsregels
1. ALGEMENE WAARDERINGSREGELS
De waarderingsregels werden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 met
betrekking tot de jaarrekening van ondernemingen.
Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De afschrijvingen worden tot 2001 berekend op jaarbasis en vanaf 2002 op
maandbasis.
Als algemene regel geldt dat elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt
opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.
Evenwel worden de vorderingen in principe gewaardeerd tegen hun nominale waarde.
2. BIJZONDERE REGELS
KOSTEN VAN OPRICHTING EN KAPITAALVERHOGING
Deze kosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en worden over 4 jaar lineair afgeschreven.
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging in vreemde valuta worden behouden aan historische koers. Deze waarde wordt gebruikt voor de
berekening van afschrijvingen en waardeverminderingen.
Kosten bij uitgifte van nieuwe leningen en andere schuldinstrumenten worden vanaf 2011 onmiddellijk ten laste van het resultaat genomen.
FINANCIELE ACTIVA
Investeringen worden geboekt aan aanschaffingswaarde. Voor de deelnemingen en de aandelen die in de rubriek "Financiële vaste activa" zijn
opgenomen wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.
Er wordt een gepaste waardevermindering toegepast indien de betaling op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onzeker is, of wanneer de
realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde.
Vorderingen in vreemde valuta worden omgerekend aan de officiële koers in voege op datum van de boeking van de factuur. Op het einde van het
boekjaar worden ze omgerekend aan de officiële koers op balansdatum.
GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Tegoeden bij financiële instellingen worden gewaardeerd aan nominale waarde.
Effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.
Liquide middelen worden geboekt tegen hun nominale waarde.
De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt.
Er worden waardeverminderingen geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan het voordien geboekte bedrag.
SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR EN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
De schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.
De handelsschulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op de dag van de boeking van de inkomende factuur.
Op het einde van het boekjaar worden ze herberekend aan de officiële koers op balansdatum.
OVER TE DRAGEN KOSTEN MBT LANGE TERMIJN FINANCIERING
De financieringskosten, met inbegrip van premies betaalbaar bij aanzuivering of vroegtijdige aflossing evenals rechtstreekse uitgiftekosten,
worden erkend in de winst- en verliesrekening aan de hand van de effectieve interestmethode.
Met ingang vanaf 2011 worden kosten bij uitgiften van nieuwe leningen en andere schuldinstrumenten onmiddellijk ten laste van het resultaat
genomen.
NIET GEREALISEERDE OMREKENINGSVERSCHILLEN
De niet gerealiseerde omrekeningsverschillen ingevolge de herberekening van de vreemde valuta, zullen worden gegroepeerd per munt en worden in
resultaat genomen.
RESULTATENREKENING
Kosten en opbrengsten worden toegerekend op de periode waarop ze betrekking hebben.
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
De Raad van Bestuur stelt vast dat er geen objectieve of wettelijke criteria zijn die duidelijk omschrijven wat er wordt bedoeld met
transacties buiten normale marktvoorwaarden zoals omschreven in het KB van 10 augustus 2009. Om deze reden heeft de Raad van Bestuur de
optie gekozen om alle transacties van enige betekenis met verbonden partijen te vermelden in deze toelichting.
Hierna volgt een opsomming van alle belangrijke transacties met verbonden partijen:
Verbonden partij:
Aard van de transactie(s):
Totaal van de transactie(s)
- Bestuurders
- vergoeding
EUR
2.027.359,00
- verbonden ondernemingen
- diensten en diverse goederen
EUR
60.000,00
- kosten van schulden
EUR
2.250.717,60
- andere bedrijfsopbrengsten
EUR
14.529.290,63
- opbrengsten uit vlottende activa
EUR
4.317.575,40

WARRANTEN
Warrantenplan 2010
Warranten onder alle voormelde plannen werden definitief verworven in gelijke schijven per kwartaal over een periode van vier jaar, en geven
de houder van elke warrant het recht om in te schrijven op één nieuw aandeel van de Vennootschap.
Vanaf 5 september 2016 stonden er geen warrants meer uit onder het Warrantenplan 2010.
OPTIES
Werknemers Aandelenoptieplan 2013
Op 22 april 2013 keurde de raad van bestuur een algemeen aandelenoptieplan goed voor werknemers voor een totaal van 1.200.000
aandelenopties op bestaande aandelen, mits goedkeuring en binnen de grenzen van het toegestane kapitaal zoals goedgekeurd door de algemene
aandeelhoudersvergadering van 24 april 2013 (het Werknemers Aandelenoptieplan 2013 of ESOP 2013). Elk van deze aandelenopties geeft de houder
ervan het recht om een bestaand aandeel van de Vennootschap te verwerven.
In 2013 keurde de raad van bestuur twee toekenningen (ESOP 2013 primo en ESOP 2013bis) onder dit plan goed aan bepaalde begunstigden.
De definitieve verwerving van deze aandelenopties gebeurt per kwartaal en over een tijdspanne van vier jaar. Hierbij zal de eerste vier
kwartalen telkens 10% van de totale toegekende aandelenopties definitief verworven zijn en de volgende 12 kwartalen zal telkens 5% van de
toegekende aandelenopties definitief verworven zijn.
Tijdens 2018 oefenden begunstigden van het ESOP 2013 in totaal 168,111 aandelenopties uit, wat heeft geleid tot een levering van 168,111 door
de Vennootschap aangehouden eigen aandelen. Vanaf 29 juni 2018 waren er geen uitstaande aandelenopties meer onder het ESOP 2013 plan.
CEO Aandelenoptieplan 2013
Op 22 april 2013 keurde de raad van bestuur ook een specifiek aandelenoptieplan goed voor de Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap,.
Het betrof een totaal van 200.000 aandelenopties op bestaande aandelen (het CEO Aandelenoptieplan 2013 of CEO SOP 2013). Elk van deze
aandelenopties geeft de houder ervan het recht om een bestaand aandeel van de Vennootschap te verwerven. Op 24 april 2013 keurde de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voorafgaandelijk bepaalde voorwaarden van het CEO Aandelenplan 2013 goed.
De toekenning van deze 200.000 aandelenopties, met een uitoefenprijs van €34,33 per optie, aan de Gedelegeerd Bestuurder gebeurde op 4 juli
2013. De Gedelegeerd Bestuurder aanvaardde dit aanbod op 2 oktober 2013.
De definitieve verwerving van de aandelenopties onder CEO SOP 2013 is afhankelijk van het behalen van bepaalde (cumulatieve) prestatiecriteria
voor een periode van drie jaar, met inbegrip van het behalen van een minimaal niveau aan Adjusted EBITDA. Het remuneratiecomité bepaalde op
3 oktober 2013 voor elke schijf in samenspraak met de Gedelegeerd Bestuurder de prestatiecriteria en het remuneratiecomité zal beslissen of
deze criteria al dan niet behaald werden. Aangezien de toepasbare prestatiecriteria voor 2013, 2014 en 2015 behaald werden, werd de eerste
schijf van 50.000 aandelenopties definitief verworven op 4 juli 2014, de tweede schijf van 100.000 aandelenopties op 4 juli 2015 en de
laatste schijf van 50.000 aandelenopties op 4 juli 2016.
Alle aandelenopties die in het kader van CEO SOP 2013 definitief verworven zullen worden kunnen vanaf 4 juli 2016 tijdens bepaalde periodes
uitgeoefend worden. Alle aandelenopties onder CEO SOP 2013 vervallen op 4 juli 2018.
Tijdens 2017 oefende de begunstigde van het aandelenoptieplan van de CEO 2013 alle 200.000 verworven aandelenopties uit, resulterend in de
levering van in totaal 200.000 eigen aandelen gehouden door de Vennootschap. Vanaf 17 november 2017 waren er geen uitstaande aandelenopties
meer voor het CEO Aandelenoptieplan 2013.
CEO Aandelenoptieplan 2014
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Op 8 november 2013 keurde de raad van bestuur een specifiek aandelenoptieplan goed voor de Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap.
Het betrof een totaal van 185.000 aandelenopties op bestaande aandelen (het CEO Aandelenoptieplan 2014 of CEO SOP 2014). Elk van deze
aandelenopties geeft de houder ervan het recht om een bestaand aandeel van de Vennootschap te verwerven.
De toekenning van deze 185.000 aandelenopties, met een uitoefenprijs van €38,88 per optie, aan de Gedelegeerd Bestuurder gebeurde op 8
november 2013. De Gedelegeerd Bestuurder aanvaardde dit aanbod op 5 februari 2014.
De definitieve verwerving van de aandelenopties onder CEO SOP 2014 is afhankelijk van het behalen van bepaalde (cumulatieve) prestatiecriteria
voor een periode van drie jaar, met inbegrip van het behalen van een minimaal niveau aan Adjusted EBITDA. Het remuneratiecomité bepaalt voor
elke schijf in samenspraak met de Gedelegeerd Bestuurder de prestatiecriteria en het remuneratiecomité zal beslissen of deze criteria al dan
niet behaald werden.
Op 10 februari 2015 besliste het remuneratiecomité dat de toepasbare prestatiecriteria voor 2014 zijn behaald, en op 9 februari 2016
bevestigde het het behalen van de cumulatieve prestatiecriteria over 2014 en 2015, zoals bepaald in het CEO SOP 2014. De eerste schijf van
138.750 aandelenopties werd definitief verworven op 26 juni 2016. Op 14 februari 2017 besliste het remuneratiecomité dat de tweede schijf van
46.250 aandelenopties definitief wordt verworven op 1 maart 2017 aangezien de toepasbare prestatiecriteria over 2016 zijn behaald.
Alle aandelenopties die in het kader van CEO SOP 2014 definitief verworven zullen worden kunnen vanaf 26 juni 2016 tijdens bepaalde periodes
uitgeoefend worden. Alle aandelenopties onder CEO SOP 2014 vervallen op 26 juni 2020.
In de periode van twaalf maanden afgesloten op 31 december 2018 werden er geen aandelenopties onder het CEO SOP 2014 uitgeoefend.
CEO Aandelenoptieplan 2014 bis
Op 26 juni 2014 keurde de raad van bestuur een specifiek aandelenoptieplan goed voor de Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap. Het
betrof een totaal van 180.000 aandelenopties op bestaande aandelen (het CEO Aandelenoptieplan 2014 bis of CEO SOP 2014bis). Elk van deze
aandelenopties geeft de houder ervan het recht om een bestaand aandeel van de Vennootschap te verwerven.
De toekenning van deze 180.000 aandelenopties, met een uitoefenprijs van €39,38 per optie, aan de Gedelegeerd Bestuurder gebeurde op 15 juli
2014. De Gedelegeerd Bestuurder aanvaardde dit aanbod op 13 september 2014.
De definitieve verwerving van de aandelenopties onder CEO SOP 2014 bis is afhankelijk van het behalen van bepaalde (cumulatieve)
prestatiecriteria voor een periode van drie jaar, met inbegrip van het behalen van een minimaal niveau aan Adjusted EBITDA. Het
remuneratiecomité bepaalde op 26 juni 2014 voor elke schijf in samenspraak met de Gedelegeerd Bestuurder de prestatiecriteria en het
remuneratiecomité zal beslissen of deze criteria al dan niet behaald werden. Aangezien de toepasselijke prestatiecriteria werden behaald voor
2014, werd de eerste schijf van 45.000 aandelenopties definitief verworven op 15 juli 2015. Na het behalen van de prestatiecriteria voor 2014
en 2015 werd de tweede schijf van 67.500 aandelenopties definitief verworven op 15 juli 2017.
Op 14 februari 2017 besliste het remuneratiecomité dat de derde schijf van 67.500 aandelenopties definitief wordt verworven op 15 juli 2017
aangezien de prestatiecriteria voor 2014, 2015 en 2016 zijn behaald.
Alle aandelenopties die in het kader van CEO SOP 2014 bis definitief verworven zijn kunnen vanaf 15 juli 2017 tijdens bepaalde periodes
uitgeoefend worden. Alle aandelenopties onder CEO SOP 2014 bis vervallen op 15 juli 2019. 90.000 aandelenopties werden onder de CEO SOP 2014
bis uitgeoefend tijdens de twaalf maanden eindigend op 31 december 2018, resulterend in de levering van een totaal van 90.000 eigen aandelen
gehouden door de Vennootschap.
Werknemers Aandelenoptieplan 2014
Op 5 december 2014 keurde de raad van bestuur een algemeen aandelenoptieplan goed voor werknemers voor een totaal van 830.500
aandelenopties op bestaande aandelen, mits goedkeuring en binnen de grenzen van het toegestane kapitaal zoals goedgekeurd door de algemene
aandeelhoudersvergadering van 24 april 2013 (het Werknemers Aandelenoptieplan 2014 of ESOP 2014). Elk van deze aandelenopties geeft de houder
ervan het recht om een bestaand aandeel van de Vennootschap te verwerven.
Op 12 december 2014 keurde de raad van bestuur een toekenning onder dit plan goed aan bepaalde begunstigden. Op 31 januari 2015 waren in
totaal 766.500 aandelenopties geaccepteerd.
De definitieve verwerving van deze aandelenopties gebeurt per kwartaal en over een tijdspanne van vier jaar. Hierbij zal de eerste vier
kwartalen telkens 10% van de totale toegekende aandelenopties definitief verworven zijn en de volgende 12 kwartalen zal telkens 5% van de
toegekende aandelenopties definitief verworven zijn.
Tijdens 2018 oefenden de begunstigden onder het ESOP 2014 plan in totaal 203, 576 aandelenopties uit, resulterend in de levering van een
totaal van 203,576 door de Vennootschap aangehouden eigen aandelen.
CEO Aandelenoptieplan 2015
Op 10 februari 2015 keurde de raad van bestuur een specifiek aandelenoptieplan goed voor de CEO van de Vennootschap voor een totaal van
180.000 opties op bestaande aandelen (het "CEO Aandelenoptieplan 2015" of "CEO SOP 2015"). Elk van deze aandelenopties geeft de houder ervan
het recht om een bestaand aandeel van de Vennootschap te verwerven. De toekenning van deze 180.000 aandelenopties, met een uitoefenprijs van
€50,57 per optie, aan de Gedelegeerd Bestuurder gebeurde op 13 maart 2015. De Gedelegeerd Bestuurder aanvaardde dit aanbod op 11 mei 2015.
De definitieve verwerving van de aandelenopties onder CEO SOP 2015 is afhankelijk van het behalen van bepaalde (cumulatieve) prestatiecriteria
voor een periode van drie jaar, met inbegrip van het behalen van een minimaal niveau aan Adjusted EBITDA. Het remuneratiecomité bepaalde op
10 februari 2015 voor elke schijf in samenspraak met de Gedelegeerd Bestuurder de prestatiecriteria en het remuneratiecomité zal beslissen of
deze criteria al dan niet behaald werden.
Aangezien de toepasselijke prestatiecriteria werden behaald voor 2015, werd de eerste schijf van 55.000 aandelenopties defintief verworven
op 13 maart 2016. Op 14 februari 2017 besloot het remuneratiecomité dat de toepasselijke (cumulatieve) prestatiecriteria voor 2015 en
2016 waren behaald, en bijgevolg werd de tweede schijf van 63.000 aandelenopties definitief verworven op 13 maart 2017. Op 7 februari 2018
besloot het Remuneratie Comité dat de toepasselijke (cumulatieve) prestatie criteria voor 2015, 2016 en 2017 waren bereikt, vandaar dat
de tweede tranche van 62.000 aandelenopties definitief zijn verworven op 13 maart 2018. Alle aandelenopties die in het kader van CEO SOP
2015 definitief verworven zijn kunnen vanaf 13 maart 2018 tijdens bepaalde periodes uitgeoefend worden en vervallen op 13 maart 2020. In de
periode van twaalf maanden afgesloten op 31 december 2018 werden er geen aandelenopties onder het CEO SOP 2015 uitgeoefend.
Werknemers Aandelenoptieplan 2015
Op 27 oktober 2015 keurde de raad van bestuur het algemeen werknemers aandelenoptieplan voor een totaal van 873.000 aandelenopties op
bestaande aandelen, onder de voorwaarde van goedkeuring en binnen de grenzen van het toegestande kapitaal zoals goedgekeurd door de algemene
vergadering van de aandeelhouders op 29 april 2015 (het "Werknemers Aandelenoptieplan 2015" of"ESOP 2015"). Elk van deze aandelenopties
geeft de houder ervan het recht om een bestaand aandeel van de Vennootschap te verwerven. Op 2 november 2015 keurde de raad van bestuur een
toekenning onder dit plan goed aan bepaalde begunstigden. Op 15 december 2015 waren in totaal 402.350 aandelenopties goedgekeurd.
De definitieve verwerving van deze aandelenopties gebeurt per kwartaal en over een tijdspanne van vier jaar. Hierbij zal de eerste vier
kwartalen telkens 10% van de totale toegekende aandelenopties definitief verworven zijn en de volgende 12 kwartalen zal telkens 5% van de
toegekende aandelenopties definitief verworven zijn.
Er werden geen aandelenopties onder het ESOP 2015 plan uitgeoefend tijdens de twaalf maanden eindigend op 31 december 2018.
Bijzonder Prestatieaandelenoptieplan 2015 bis
Op 24 juli 2015 keurde de raad van bestuur een bijzonder prestatieaandelenoptieplan goed voor een specifieke werknemer voor een totaal
van 18.750 aandelenopties op bestaande aandelen (het "Bijzonder Prestatieaandelenoptieplan 2015 bis" of "SSOP 2015 bis"). Elk van deze
aandelenopties geeft de houder ervan het recht om een bestaand aandeel van de Vennootschap te verwerven.
De toekenning van deze 18.750 aandelenopties, met een uitoefenprijs van €48,83 per optie, werd aan bepaalde begunstigde aangeboden op 28
december 2015, die dit op 15 januari 2016 aanvaard heeft.
De definitieve verwerving van deze aandelenopties onder het Bijzonder Prestatiegericht ESOP 2015 bis is afhankelijk van het behalen van
bepaalde prestatiecriteria voor een periode van drie jaar, in een eerste schijf van 75% of 14.055 opties en een tweede schijf van de
resterende 25% of 4.693 aandelenopties.
Elk van deze aandelenopties die definitief verworven worden onder het Bijzonder Prestatiegericht ESOP 2015 bis worden uitoefenbaar tijdens
gedefinieerde uitoefenperiodes, volgend op 28 december 2018 voor de eerste schijf en 11 februari 2019 voor de tweede schijf en hebben 28
december 2020 als vervaldatum.
Het Remuneratie- en Benoemingscomité van 7 februari 2018 heeft besloten dat met betrekking tot de eerste tranche 8.097 toegekende
aandelenopties definitief verworven waren die uitoefenbaar werden vanaf 28 december 2018. Op 11 februari 2019 besliste het Remuneratieen Benoemingscomité dat de tweede tranche volledig aan 100% definitief verworven was en als gevolg daarvan werden de 4.695 onderliggende
aandelenopties uitoefenbaar. Bovendien heeft het Comité besloten dat met betrekking tot de eerste tranche die gedeeltelijk werd toegekend in
februari 2018, 4.685 bijkomende aandelenopties verworven waren op 11 februari 2019. Er werden geen aandelenopties onder het SSOP 2015 bisplan uitgeoefend tijdens de twaalf maanden eindigend op december 31, 2018.
Werknemers Aandelenoptieplan 2016
Op 22 maart 2016 keurde de raad van bestuur een algemeen aandelenoptieplan goed voor het Senior Leadership Team van de Vennootschap, één
andere manager en de CEO voor een totaal van 741.806 aandelenopties op bestaande aandelen behoudens de goedkeuring van, en binnen de grenzen
van het toegestane kapitaal zoals goedgekeurd door, de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2015 (het "Aandelenoptieplan
2016 voor werknemers#? of "ESOP 2016"). Elk van deze aandelenopties geeft de houder ervan het recht om één bestaand Telenet-aandeel van de
Vennootschap te kopen.
Op 14 april 2016 gaf de raad van bestuur toestemming voor een toekenning in het kader van dit plan aan bepaalde begunstigden. Op 14 juni 2016
werden in totaal 695.631 aandelenopties aanvaard.
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De definitieve verwerving van deze aandelenopties gebeurt per kwartaal en over een periode van 4 jaar, waarbij 10% van het totale aantal
toegekende aandelenopties definitief wordt verworven in elk van de eerste 4 kwartalen en 5% van het totale aantal toegekende aandelenopties
definitief wordt verworven in elk van de 12 volgende kwartalen.
In 2018 hebben de begunstigden van het ESOP 2016-plan een totaal van 17.307 aandelenopties uitgeoefend, resulterend in de levering van in
totaal 17.307 eigen aandelen aandelen gehouden door de Vennootschap.
Werknemers Aandelenoptieplan 2016 bis
Op 25 oktober 2016 keurde de raad van bestuur een nieuw algemeen aandelenoptieplan voor de werknemers goed voor in totaal 467.000
aandelenopties op bestaande aandelen behoudens de goedkeuring van, en binnen de grenzen van het toegestane kapitaal zoals goedgekeurd door,
de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 april 2015 (het "Aandelenoptieplan 2016 bis voor werknemers" of "ESOP 2016 bis"). Elk van
deze aandelenopties geeft de houder ervan het recht om één bestaand Telenet-aandeel van de Vennootschap te kopen.
Op 7 november 2016 gaf de raad van bestuur toestemming voor een toekenning in het kader van dit plan aan bepaalde begunstigden. Op 6 januari
2017 werden in totaal 359.000 aandelenopties aanvaard.
De definitieve verwerving van deze aandelenopties gebeurt per kwartaal en over een periode van 4 jaar, waarbij 10% van het totale aantal
toegekende aandelenopties definitief wordt verworven in elk van de eerste 4 kwartalen en 5% van het totale aantal toegekende aandelenopties
definitief wordt verworven in elk van de 12 volgende kwartalen.
In 2018 oefenden begunstigden van het ESOP 2016 bis-plan in totaal 2.750 aandelenopties uit, resulterend in de levering van een totaal van
2.750 eigen aandelen gehouden door de Vennootschap.
Werknemers Aandelenoptieplan 2017
Op 20 maart 2017 keurde de raad van bestuur Telenet's Algemeen Aandelenoptieplan 2017 goed voor het Senior Leadership Team van de
Vennootschap, één andere manager en de CEO van het bedrijf voor een totaal van 553.292 aandelenopties op bestaande aandelen ("ESOP 2017").
Elk van deze aandelenopties geeft de houder daarvan het recht om bij de Vennootschap een bestaand aandeel van de onderneming te kopen. De
toekenning van deze 553.292 aandelenopties, met een uitoefenprijs van € 58,14 per aandelenoptie, vond plaats op 8 juni 2017. Op 30 juni 2017
werden een totaal van 403.266 aandelenopties geaccepteerd.
De verwerving van de aandelenopties onder het ESOP 2017 vindt elk kwartaal plaats over een periode van 4 jaar, met een vesting van 10% van de
totale aandelenopties toegekend gedurende elk van de eerste 4 kwartalen en een vesting van 5% van de totale aandelenopties toegekend tijdens
elk van de 12 volgende kwartalen.
Er werden geen aandelenopties onder het ESOP 2017 uitgeoefend tijdens de twaalf maanden eindigend op 31 december 2018.
Werknemers Aandelenoptieplan 2017 bis
Op 31 juli 2017 heeft de raad van bestuur een nieuwe algemeen aandelenoptieplan goedgekeurd voor de werknemers voor een totaal aantal
van 753.109 aandelenopties op bestaande aandelen, op voorwaarde van goedkeuring en binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal zoals
goedgekeurd door de Algemene l Aandeelhoudersvergadering van 26 april 2017 (de "Employee Stock Option Plan 2017bis "of" ESOP 2017bis "). Elk
van deze aandelenopties geeft de houder ervan het recht om bestaand aandeel bij de Vennootschap te kopen van het bedrijf. Op 25 september
2017 machtigde de raad van bestuur een toekenning onder dit plan voor bepaalde begunstigden. Op 24 november 2017 werden een totaal van
413.664 aandelenopties geaccepteerd.
Het vesten van deze aandelenopties vindt plaats per kwartaal en over 4 jaar met een vesting van 10% van de totale aandelenopties toegekend
tijdens elk van de eerste 4 kwartalen en een vesting van 5% tijdens elk van de volgende kwartalen.
Er werden geen aandelenopties onder de ESOP 2017 bis uitgeoefend tijdens de twaalf maanden eindigend op 31 december 2018.
Werknemers Aandelenoptieplan 2018
Op 19 maart 2018 keurde de raad van bestuur het Algemeen aandelenoptieplan 2018 van Telenet goed voor het Senior Leadership van de
Vennootschap, de CEO van de Vennootschap en bepaalde werknemers voor een totaal van 1.402.903 aandelenopties op bestaande aandelen (het
"Aandelenoptieplan 2018" of "ESOP 2018"). Elk van deze aandelenopties geeft de houder ervan het recht om een bestaand aandeel van het bedrijf
bij de Vennootschap te verwerven. De toekenning van deze 1.402.903 aandelenopties, met een uitoefenprijs van €42,72 per aandelenoptie,
vond plaats op 6 juni 2018. Op 30 juni 2018 werden in totaal 604.021 aandelenopties aanvaard. terwijl de CEO, die tijd had tot 1 augustus
2018, de 204.942 toegekende opties volledig accepteerde op 1 augustus 2018. De verwerving van de aandelenopties onder het ESOP 2018 vindt
elk kwartaal plaats over een periode van 4 jaar, met een vesting van 10% van de totale aandelenopties toegekend gedurende elk van de eerste
4 kwartalen en een vesting van 5% van de totale aandelenopties toegekend tijdens elk van de 12 volgende kwartalen. In 2018 oefenden de
begunstigden van het ESOP 2018-plan in totaal 676 aandelenopties uit, wat resulteerde in de levering van in totaal 676 eigen aandelen
aangehouden door de Vennootschap.
Werknemers Aandelenoptieplan 2018 bis
Op 30 oktober 2018 keurde de raad van bestuur een nieuw algemeen aandelenoptieplan goed voor de nieuwe finnciële directeur voor een totaal
van 53.781 aandelenopties op bestaande aandelen, op voorwaarde van goedkeuring en binnen de limieten van het toegestaan kapitaal zoals
goedgekeurd door de algemene aandeelhouders-vergadering van 26 april 2017 (het "Aandelenoptieplan 2018bis" of "ESOP 2018bis"). Elk van deze
aandelenopties geeft de houder ervan het recht om een bestaand aandeel van het bedrijf bij de Vennootschap te verwerven. Op 12 december 2018
werden in totaal 53.781 aandelenopties geaccepteerd, met een uitoefenprijs van €44,62 per aandelenoptie. De verwerving van de aandelenopties
onder het ESOP 2018 bis vindt elk kwartaal plaats over een periode van 4 jaar, met een vesting van 10% van de totale aandelenopties
toegekend gedurende elk van de eerste 4 kwartalen en een vesting van 5% van de totale aandelenopties toegekend tijdens elk van de 12 volgende
kwartalen. Er werden geen aandelenopties onder het ESOP 2018 bis uitgeoefend tijdens de twaalf maanden eindigend op 31 december 2018.
PRESTATIEAANDELEN
In mei 2014 kende Telenet aan de leden van zijn Senior Leadership Team (andere dan de Gedelegeerd Bestuurder) en één andere manager een
totaal van 27.694 prestatieaandelen toe (de "Telenet Prestatieaandelen 2014#?). Het prestatiecriterium van toepassing op de Telenet
Prestatieaandelen 2014 is het behalen van een samengestelde jaarlijkse groei voor Aangepaste EBITDA, waarbij de Adjusted EBITDA over de
periode die startte op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2016 wordt vergeleken met de Adjusted EBITDA over de periode die begon op
1 januari 2013 en eindigde op 31 december 2013. Het behalen van 75% tot 150% van de beoogde samengestelde jaarlijkse groei voor Adjusted
EBITDA zou er in het algemeen toe leiden dat de begunstigden tussen 50% en 150% van hun Telenet Prestatieaandelen 2014 verwerven, afhankelijk
van vermindering of verlies van deze rechten op basis van individuele prestatie- en dienstvereisten. Op 14 februari 2017 besloten het
Remuneratie- en benoemingscomité en de Raad van Bestuur dat aan de prestatiecriteria voor de 'Telenet Prestatieaandelen 2014' was voldaan,
en bijgevolg zijn de verdiende 'Telenet Prestatieaandelen 2014' definitief verworven tegen 62.37% op 22 mei 2017. Alle verloningskosten
toerekenbaar aan de Telenet Prestatieaandelen 2014 worden erkend over de vereiste dienstperiode van de voordelen en opgenomen onder de
personeelsverloning in de geconsolideerde staat van het resultaat en het netto resultaat rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen.
Dit specifieke prestatie-aandelenplan werd in contanten uitbetaald voor een bedrag van €0,4 miljoen. Niettegenstaande het feit dat de
Prestatieaandelen plannen van de Vennootschap vermelden dat de afwikkeling van de plannen wordt uitgevoerd door het leveren van aandelen,
heeft het Remuneratie- en Benoemingscomité in haar bevoegdheid in het verleden gekozen om contanten te betalen in plaats van alleen aandelen
te leveren. Als gevolg van deze eerdere praktijk van contante schikkingen, erkent de Vennootschap haar op aandelen gebaseerde compensatieuitgaven met betrekking tot alle prestatieaandelenplannen als een schuld.
In juni 2015 kende Telenet een totaal van 26.104 prestatieaandelen toe aan de leden van het Senior Leadership Team (andere dan de Gedelegeerde
Bestuurder) en aan één andere manager. Het prestatiecriterium van toepassing op de Telenet Prestatieaandelen 2015 is het behalen van een
samengestelde jaarlijkse groei voor Operationele Cash Flow, waarbij de Operationele Cash Flow voor de periode van 1 januari 2015 tot 31
december 2017 wordt vergeleken met de Operationele Cash Flow voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014. Het behalen van 75%
tot 150% van de beoogde samengestelde jaarlijkse groei voor Operationele Cash Flow zou er in het algemeen toe leiden dat de begunstigden
tussen 50% en 150% van hun Telenet Prestatieaandelen 2015 verwerven, afhankelijk van vermindering of verlies van deze rechten op basis van
individuele prestatie- en dienstvereisten. De verdiende Telenet Prestatieaandelen 2015 zullen definitief verworven worden op 18 juni 2018.
Alle verloningskosten toerekenbaar aan de Telenet Prestatieaandelen 2015 worden erkend over de vereiste dienstperiode van de voordelen en
worden opgenomen onder de personeelsverloning in de geconsolideerde staat van het resultaat en het netto resultaat rechtstreeks verwerkt in
het eigen vermogen.
Op 7 februari 2018 heeft het Remuneratie- en Benoemingscomité besloten dat de prestatiecriteria voor de Telenet Prestatieaandelen 2015 werden
overtroffen, en als gevolg daarvan zijn de verworven 2015 Telenet Prestatieaandelen op 18 juni 2018 verworven ten belope van 115,80%. Daar
waar alle eerdere afrekeningen van de Prestatieaandelen plannen in contanten gebeurden, werd het Prestatieaandelen plan 2015 afgewikkeld
door levering van 12.218 eigen aandelen van de Vennootschap. Omdat dit de eerste keer was dat de Vennootschap dit specifieke plan afwikkelde
door het leveren van aandelen, werd dit nog niet beschouwd als een historisch overzicht van schikkingen in aandelen, noch een wijziging
in de verklaarde bedoeling van de Vennootschap over de manier van uitvoeren van de plannen. Als gevolg hiervan worden de twee uitstaande
prestatieaandelen plannen (zijnde de PSP 2016- en PSP 2018-plannen) nog steeds gekwalificeerd als contante afwikkelingsplannen waarvoor een
overeenkomstige verplichting is opgenomen.
Op 15 april 2016 kende de Vennootschap aan de leden van haar Senior Leadership Team (met inbegrip van haar CEO) en één andere manager in
totaal 119.842 prestatieaandelen toe (de 'Telenet Prestatieaandelen 2016'). De prestatiedoelstelling die van toepassing is op de 'Telenet
Prestatieaandelen 2016' is het bereiken van een samengestelde jaarlijkse groei voor de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (overeenkomstig US
GAAP) wanneer de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten in de periode die op 1 januari 2016 begon en op 31 december 2018 eindigt wordt vergeleken
met de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten in de periode die op 1 januari 2015 begon en op 31 december 2015 eindigde. Een prestatiebereik
van 75% tot 160% van de beoogde samengestelde jaarlijkse groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten zou er doorgaans toe leiden dat
ontvangers van de toekenningen 75% tot 300% van hun 'Telenet Prestatieaandelen 2016' verdienen, onder voorbehoud van een vermindering of
verbeuring op basis van de vereiste individuele prestaties en dienstverlening. De verdiende 'Telenet Prestatieaandelen 2016' worden op 15
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april 2019 definitief verworven. Alle beloningskosten die toerekenbaar zijn aan de 'Telenet Prestatieaandelen 2016' worden opgenomen over
de vereiste dienstperiode van de toekenningen en zullen worden opgenomen onder 'Lasten uit hoofde van beloningsregelingen' in Telenets
geconsolideerde staat van het resultaat van de verslagperiode en het netto resultaat rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen. Op 11
februari 2019 heeft het Remuneratie- en Benoemingscomité besloten dat de prestatiecriteria voor de 2016 Telenet Prestatieaandelen zijn
overtroffen, en als gevolg daarvan zullen de verdiende 2016 Telenet Prestatieaandelen op 15 april 2019 definitief verworven worden a rato van
199%.
In 2017 heeft het bedrijf het Senior Leadership Team geen enkele prestatieaandelen toegekend.
Op 5 november 2018 kende de Vennootschap haar Senior Leadership Team-leden (inclusief haar chief executive officer) en een andere manager
in totaal 60.082 prestatieaandelen toe (de "2018 Telenet Prestatieaandelen"). Het prestatiedoel dat van toepassing is op de 2018 Telenet
Performance Aandelen is het behalen van een Operationele Cash Flow CAGR (onder USGAAP), wanneer de Operationele Cash Flow tijdens de periode
die is begonnen vanaf 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2020 wordt vergeleken met de Operationele Cash Flow voor de periode die is
begonnen op 1 januari 2017 en eindigde op 31 december 2017. Een prestatieniveau van 75% tot 130% van de beoogde bedrijfscashflow CAGR zou
er doorgaans toe leiden dat beloningsgerechtigden 75% tot 200% van hun 2016 Telenet Prestatieaandelen verdienen, onderhevig aan vermindering
of verbeurdverklaring gebaseerd op individuele prestaties en dienstverlening. De verdiende 2018 Telenet Prestatieaandelen zullen definitief
verworven worden op 5 november 2021. Alle beloningskosten die toerekenbaar zijn aan de 'Telenet Prestatieaandelen 2018' worden opgenomen
over de vereiste dienstperiode van de toekenningen en zullen worden opgenomen onder 'Lasten uit hoofde van beloningsregelingen' in Telenets
geconsolideerde staat van het resultaat van de verslagperiode en het netto resultaat rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen.
In 2018 boekte Telenet €1,2 miljoen aan lasten uit hoofde van beloningsregelingen met betrekking tot de 'Telenet
Prestatieaandelenplannen' (2017: €7,2 miljoen).

Datum van toekenning
Aantal toegekend
Aantal aanvaard

PSP 2012
24/10/2012
33.869
33.869

PSP 2013
25/10/2013
28.949
28.949

PSP 2014
22/05/2014
27.694
27.694

PSP 2015
18/06/2015
26.104
26.104

PSP 2016
15/6/2016
119.842
119.842

PSP 2018
5/11/2018
60.082
60.082

GARANTIES EN ZEKERHEDEN
HET CONSORTIAAL BANKKREDIET
Telenet BVBA (voorheen Telenet NV en destijds Telenet BidCo NV genaamd) is een consortiaal bankkrediet aangegaan op 1 augustus 2007 (zoals
daarna meermaals gewijzigd en voor de laatste keer op 10 augustus 2017, het "Consortiaal Bankkrediet#?).
In 2010 en 2016 zijn respectievelijk Telenet International Finance S.A. (nu Telenet International Finance S.à r.l.) en BASE Company NV
(nu Telenet Group NV) toegetreden als bijkomende kredietnemers en garantieverstrekkers in het kader van het Consortiaal Bankkrediet. Op
2 mei 2016 is Telenet Financing USD LLC toegetreden als bijkomende kredietnemer en garantieverstrekker in het kader van het Consortiaal
Bankkrediet.
Telenet Finance Luxembourg S.C.A., Telenet Finance Luxembourg II S.A., Telenet Finance III Luxembourg S.C.A., Telenet Finance IV Luxembourg
S.C.A., Telenet Finance V Luxembourg S.C.A., Telenet Finance VI Luxembourg S.C.A. en Telenet Finance Luxembourg Notes S.à r.l. zijn
toegetreden als kredietverstrekkers (Lenders) tot het Consortiaal Bankkrediet ingevolge negen obligatie-uitgiften op, respectievelijk, 3
november 2010, 26 november 2010, 15 februari 2011, 15 juni 2011, 16 augustus 2012 (met betrekking tot twee uitgiften), 24 juli 2015 en 13
december 2017 (met betrekking tot twee uitgiften). Sinds de respectievelijke obligatie-uitgiften consolideert Telenet Group Holding NV de
jaarrekeningen van Telenet Finance Luxembourg S.C.A. (vereffend in juni 2017), Telenet Finance Luxembourg II S.A. (vereffend op 28 december
2015), Telenet Finance III Luxembourg S.C.A. (vereffend in juni 2017), Telenet Finance IV Luxembourg S.C.A. (vereffend in juni 2017),
Telenet Finance V Luxembourg S.C.A., Telenet Finance VI Luxembourg S.C.A. en Telenet Finance Luxembourg Notes S.à r.l., allen Luxemburgse
financieringsvennootschappen opgericht voor een specifiek doel. De obligaties uitgegeven door Telenet Finance Luxembourg S.C.A., Telenet
Finance Luxembourg II S.A., Telenet Finance III Luxembourg S.C.A. en Telenet Finance IV Luxembourg S.C.A. werden respectievelijk op 21
augustus 2015, 25 april 2014 en 15 juni 2016 (zowel Telenet Finance III Luxembourg S.C.A. als Telenet Finance IV Luxembourg S.C.A.) vervroegd
terugbetaald. De obligaties uitgegeven door Telenet Finance V Luxembourg S.C.A. (de obligaties met vervaldatum in 2022) werden deels op 14
juni 2017 en volledig op 4 april 2018 vervroegd terugbetaald.
Telenet BVBA, Telenet Group NV, Telenet International Finance S.à r.l en Telenet Financing USD LLC verstrekken elk een garantie, binnen de
wettelijke grenzen en bepaalde garantiebeperkingen, voor de verplichtingen van elk van Telenet BVBA, Telenet Group NV, Telenet International
Finance S.à r.l. en Telenet Financing USD LLC krachtens het Consortiaal Bankkrediet.
Een substantieel deel van de zekerheden die door Telenet Group Holding NV, Telenet BVBA, Telenet Group NV, Telenet Vlaanderen NV, Telenet
International Finance S.à r.l. en Telenet Financing USD LLC onder het Consortiaal Bankkrediet werden verstrekt over hun activa werden
vrijgegeven op 30 oktober 2018. De volgende zekerheden werden niet vrijgegeven en waarborgen de verplichtingen onder het Consortiaal
Bankkrediet::
- een pand op alle aandelen van Telenet BVBA, Telenet Group NV, Telenet Vlaanderen NV en Telenet International Finance S.à r.l.; en
- een pand verleend door Telenet Group Holding NV op een achtergestelde lening ten voordele van Finance Center Telenet S.à r.l. en alle
toekomstige achtergestelde leningen aan groepsvennootschappen.
3. Specifieke zekerheden gegeven in het kader van het Consortiaal Bankkrediet
Telenet Group Holding NV
Panden op aandelen. Telenet Group Holding heeft haar aandelen in Telenet Group NV aan de Security Agent, optredend voor het bankconsortium,
in pand gegeven. Telenet Group Holding heeft alle aandelen in Telenet Group NV verworven op 11 februari 2016 voor een aankoopprijs van
ongeveer EUR 1,325 miljard. Op dezelfde dag heeft Telenet Group Holding één aandeel in Telenet Group NV verkocht aan Telenet International
Finance S.à r.l. De huidige boekwaarde van de aandelen van Telenet Group NV, na inbreng van deel van de aandelen van Telenet BVBA, bedraagt
EUR 5,116 miljard.
Pand op intra-groep schuldvorderingen. Telenet Group Holding NV heeft een pand op haar huidige en toekomstige achtergestelde
schuldvorderingen aan rechtstreekse en onrechtstreekse dochtervennootschappen verleend aan de Security Agent, optredend voor het
bankconsortium. Op 31 december 2018 was een totaalbedrag van EUR 38.957.144,25 aan schuldvorderingen door deze zekerheid belast.
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5. Verkort jaarverslag over de
statutaire niet-geconsolideerde
jaarrekening van Telenet Group
Holding NV
5.1

BESPREKING VAN DE BALANS

5.1.1

Financi€le vaste activa

De deelnemingen in verbonden ondernemingen bedroegen †5.171,9
miljoen (2017: †5.212,3 miljoen) en bestonden uit:

Voor het jaar afgesloten op 31 december

(in euro)

2018

2017

Deelnemingen in verbonden ondernemingen
Telenet Vlaanderen NV

Telenet Group BVBA
De Vijver Media NV
Idealabs Telenet Fund NV
Imec.istart Fund
Recneps NV
Telenet Retail BVBA
T-VGAS NV

Deelnemingen in verbonden ondernemingen

249.438

249.438

5.116.633.655

5.116.633.655

52.249.052

24.154.434

633.747

633.747

250.000

250.000

1.850.001

600.001

38.062

38.062

10

10

5.171.903.965

5.142.559.347

Vorderingen op geassocieerde ondernemingen
Finance Center Telenet sarl
Doccle cvba
Idealabs Telenet Fund NV
Vorderingen op geassocieerde ondernemingen
Langlopende financi€le vaste activa

5.1.2

Vorderingen op ten hoogste ••n jaar

•

68.971.584

320.000

320.000

487.830

437.830

807.830

69.729.414

5.172.711.795

5.211.438.760

bedroeg de uitstaande vordering op Telenet BVBA en Telenet Group
BVBA †38,4 miljoen en †0,5 miljoen (2017: †26,7 miljoen en †0,4
miljoen).

In overeenstemming met advies 2012/3 van de CBN met betrekking tot
de boekhoudkundige verwerking van aandelenoptieplannen erkende
de Vennootschap een voorziening ten belope van †24,0 miljoen (2017:
†15,1 miljoen) voor het verwachte toekomstige prijsverschil op het
moment dat de aandelenopties verwacht worden uitgeoefend te
worden. Deze kost werd doorgerekend aan Telenet BVBA en Telenet
Group BVBA, de entiteit waar de begunstigden tewerkgesteld zijn en
waar alle personeelskosten worden geboekt. Per 31 december 2018
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5.1.3

Overige investeringen, geldbeleggingen
en liquide middelen

De investeringen, zoals gerapporteerd op jaareinde 2018, voor een
bedrag van †312,5 miljoen, bestonden vooral uit eigen aandelen. De
eigen aandelen worden door de Vennootschap gehouden om haar
verplichtingen onder de bestaande aandelenoptieplannen te dekken.
Zolang deze aandelen worden aangehouden door de Vennootschap,
zullen deze geen recht geven op de uitkering van dividenden. In 2018
heeft de Vennootschap 498.065 eigen aandelen aangeboden naar
aanleiding van de uitoefening van aandelenopties en de afwikkeling van
het Prestatieaandelenplan 2015 (2017: 803.327 aandelen).

5.1.4

Kapitaal

Er kwamen geen mutaties voor in het kapitaal van het bedrijf tijdens
het boekjaar 2018.

5.1.5

Uitgiftepremies

Tijdens het boekjaar 2018 is het bedrag aan uitgiftepremies niet
gewijzigd.

5.1.6

Reserves

De totale reserves op jaareinde 2018 bedroegen †380.3, miljoen (2017:
†176,5 miljoen).
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(in euro)

31 december 2018

31 december 2017

64.798.289

64.798.289

312.485.342

108.664.555

Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
- voor eigen aandelen
- andere
Belastingvrije reserves

Reserves
Als gevolg van het Aandeleninkoopprogramma 2018, gestart in februari
2018 en het Aandeleninkoopprogramma 2018 bis, gestart in juni 2018,
stegen de onbeschikbare reserves met eenzelfde bedrag als er aandelen
werden teruggekocht.
De belastingvrije reserve van †3,0 miljoen heeft betrekking op de
kapitaalvermindering van †3,25 zoals beslist door de algemene
vergadering van aandeelhouders in april 2012 van toepassing op de
648.584 eigen aandelen in handen van de Vennootschap op de
betaaldatum, zijnde 31 augustus 2012. De †2,1 miljoen is niet uitbetaald
maar werd terug aan het eigen vermogen van de Vennootschap
toegewezen als belastingvrije reserve. De resterende †0,9 miljoen
bestaat uit het recht ophet 2012 dividend en kapitaalvermindering (van
respectievelijk †3,25 en †1,0) verbonden aan de 220.352 eigen
aandelen aangehouden door de Vennootschap om haar verplichtingen
te dekken onder de bestaande aandelenoptieplannen van de
Vennootschap werd ingetrokken in 2013. Als gevolg hiervan werd de
andere onbeschikbare reserve van †0,9 miljoen geherklasseerd naar
belastingvrije reserves.

5.1.7

•

•

3.044.394

3.044.394

380.328.025

176.507.238

Vennootschap een voorziening ten belope van †24,0 miljoen (2017:
†15,1 miljoen) voor het verwachte toekomstige prijsverschil op het
moment dat de aandelenopties verwacht worden uitgeoefend te
worden.

5.1.8

Schulden op meer dan ••n jaar

De schulden op meer dan „„n jaar bestond uit een lening van Telenet
International Finance S.Œ r.l aangegaan in 2018 voor een bedrag van
†750,3miljoen en waarvan †174,0 miljoen betaalbaar is op meer dan
1 jaar en †576,3 miljoen binnen het jaar. Deze additionele fondsen zijn
gebruikt om de buitengewone dividenduitkering van 599,1 miljoen en
het Share Buy Back-programma te financieren.

Voorzieningen

In overeenstemming met advies 2012/3 van de CBN met betrekking tot
de boekhoudkundige verwerking van aandelenoptieplannen boekte de

5.1.9

Schulden op ten hoogste ••n jaar

De schulden op ten hoogste „„n jaar bedroegen †594,7 miljoen in
vergelijking met †6,8 miljoen op jaareinde 2017 en kunnen als volgt
samengevat worden:

(in euro)

Voor het jaar afgesloten op 31 december

2018

2017

Schulden op ten hoogste ••n jaar
Handelsschulden
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Lening Telenet International Finance S.Œ r.l
Overige schulden

Schulden op ten hoogste ••n jaar

13.709.517

764.002

3.578.881

3.975.981

576.264.622

•

1.175.389

2.076.399

594.728.409

6.816.382
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De handelsschulden bestonden voornamelijk uit een voorziening voor
te ontvangen facturen van Telenet International Finance S.Œ r.l ten
bedrage van †13,8 miljoen (2017: †0,8 miljoen).
De schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten per einde december 2018 bedroegen †3,6 miljoen (2017: †4,0
miljoen) en bestonden in hoofdzaak uit sociale lasten gerelateerd aan
de prestatieaandelen die betaalbaar zijn na definitieve verwerving van
de onderliggende prestatieaandelen en die †2,6 miljoen bedroegen
(2017: †3,0 miljoen).
De onderneming ontving een lening van Telenet International Finance
S. Œ r.l waarmee de buitengewone dividendbetaling en het Inkoop Eigen
Aandelen programma werden gefinancierd en waarvan het korte
termijn gedeelte †576,3 miljoen bedraagt.
De andere overige schulden ten belope van †1,2 miljoen per jaareinde
2018 (2017: †2,1 miljoen) bestonden voornamelijk uit in het verleden
toegekende dividenden en kapitaalverminderingen, doch welke op 31
december 2017 nog steeds niet werden opgevraagd.

5.1.10 Toe re rekenen kosten en over te dragen
opbrengsten
De toe te rekenen kosten bedroegen †0,02 miljoen (2017: †0,2 miljoen)
en bestond uit opgebouwde rente op de lening van Telenet International
Finance.

5.2

BESPREKING VAN DE RESULTATENREKENING

De resultatenrekening toont een winst van †13.086.466,48 voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (versus een verlies van †1.354.474,53
in 2017). De netto bedrijfswinst van het jaar bedroeg †2.233.838,43 (tegenover een verlies van †5.948.427,24 in 2017).
Het bedrijfsresultaat kwam met name uit op †14,9 miljoen en bestond voornamelijk uit het doorbelasten aan Telenet BVBA en Telenet Group BVBA.
De bedrijfskosten stegen van †4,9 miljoen naar †12,7 miljoen voor de 12 maanden eindigend op 31 december 2018, voornamelijk toe te schrijven
aan een toename van de voorziening voor het verwachte toekomstige prijsverschil op het moment dat de aandelenopties verwacht worden
uitgeoefend te worden.
De financi€le opbrengsten bedroegen †33,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2018 (2017: †2,8 miljoen) en kunnen als volgt
gedetailleerd worden:

(in euro)

Voor het jaar afgesloten op 31 december
2018

2017

Financi€le opbrengsten
Financi€le opbrengsten uit vlottende activa
Terugneming waardevermindering De Vijver Media NV
Niet-recurrente financi€le opbrengsten

Financi€le opbrengsten

5.407.926

2.767.301

28.094.618

•

•

•

33.502.544

2.767.301

De financi€le opbrengsten uit vlottende activa bestonden uit de rente op de intercompany-lening aan Finance Centre Telenet.
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Gebaseerd op de verbeterde winstgevendheid van De Vijver Media in de loop van 2018, evenals de bijgewerkte en verbeterde projecties opgenomen
in het geactualiseerde businessplan, concludeerde de Vennootschap dat er een aanwijzing was dat de bijzondere waardevermindering van deze
investering mogelijk niet langer bestond of was afgenomen. Dienovereenkomstig werd de realiseerbare waarde van de belegging opnieuw
ge€valueerd op jaareinde 2018. Gebaseerd op een berekening van de bedrijfswaarde met inachtneming van de verwachte kasstromen die zijn
opgenomen in het geactualiseerde bedrijfsplan, die zijn verdisconteerd tegen een gewogen kapitaalkost van 8,6%, werd de realiseerbare waarde
van de investering werd geschat op †52,2 miljoen vergeleken met een boekwaarde van de, volgens de 'equity'-methode verwerkte investering,
van †24,2 miljoen, resulterend in een terugname op 31 december 2018 van de voorheen opgenomen bijzondere waardevermindering ten belope
van †28,1 miljoen.
De financi€le kosten bedroegen †22,5 miljoen voor het jaar afgesloten op 31 december 2018 ten opzichte van †10,1 miljoen in 2017 en bestonden
vooral uit:

Voor het jaar afgesloten op 31 december

(in euro)

2018

2017

477.993

2.051

3.341.068

1.261.977

5.653.928

8.740.588

Financi€le kosten
Kosten van schulden
- Bank
- Telenet International Finance S.Œ r.l.
Verkoop eigen aandelen
Afschrijving van financieringskosten
Andere financi€le schulden

Financi€le kosten
De Vennootschap de Algemene Vergadering voor om:
Ž

Ž

de overgedragen winst ten belope van †5.052.598.703,27
over te dragen, resulterend in een te bestemmen winst ad
†5.065.685.169,75 per 31 december 2018
een bedrag van †203.820.787,35 toe te voegen aan de
andere onbeschikbare reserves met betrekking tot eigen
aandelen

De bijzondere aandeelhoudersvergadering van 26 september 2018
besliste om een buitengewoon dividend uit te keren ten bedrage van
†599.099.078,60
Aldus bedraagt de overgedragen winst per 31 december 2018
†4.262.765.303,80.

5.3

WERKZAAMHEDEN OMTRENT
ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de
raad van bestuur.

5.4

VOORNAAMSTE RISICO'S EN
ONZEKERHEDEN

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de
raad van bestuur.

5.5

INFORMATIE OVER BELANGRIJKE
GEBEURTENISSEN NA
BALANSDATUM

12.894.204

•

134.331

65.589

22.501.524

10.070.205

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de
raad van bestuur.

5.6

CONTINU‰TEIT VAN DE
ONDERNEMING

De continu•teit van de Vennootschap is volledig afhankelijk van de
Telenet groep.
De Telenet Groep heeft nog steeds substantieel (geconsolideerd)
overgedragen verliezen staan op zijn (geconsolideerde) balans, maar
slaagde erin solide Adjusted EBITDA marges en stijgende kasstromen
uit zijn bedrijfsactiviteiten te realiseren. Dit is volledig in
overeenstemming met het businessplan van de Vennootschap op lange
termijn, dat voorziet in een continue ontwikkeling van de winstgevende
activiteiten die op termijn deze overgedragen verliezen zullen
absorberen. Door de sterke groei in het aantal klanten in residenti€le
producten, waaronder telefonie, internet en digitale televisie, en een
verdere focus op kostencontrole en procesoptimalisaties slaagde de
Vennootschap er dit jaar opnieuw in om zijn operationeel resultaat sterk
te laten groeien.
Op 31 december 2018 bedroeg de totale schuld (inclusief toe te rekenen
rente) †5.665,1 miljoen, waarvan een hoofdsom van †1.950,2 miljoen
verband houdt met de Senior Secured Fixed Rate Notes die in de periode
van juli 2027 tot en met maart 2028 vervallen en een hoofdsom van
†2.747,0 miljoen verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit
Facility 2017 met looptijden van augustus 2026 tot en met december
2027. Op 31 december 2018 omvatte onze totale schuld ook een bedrag
van †358,6 miljoen aan kortlopende schuld in verband met ons
leverancierskredietprogramma (inclusief toe te rekenen rente) en †23,8
miljoen voor het uitstaande deel van het mobiele 2G- en 3G-spectrum.
De rest vertegenwoordigt voornamelijk de verplichtingen uit hoofde van
financi€le leases in verband met de overname van Interkabel.

Telenet | Jaarverslag 2018 | 191

39/51

Rekening houdend met de groeiende positieve Adjusted EBITDAresultaten van het huidige jaar, verwacht de raad van bestuur dat de
groep in staat is om voldoende financi€le middelen te genereren om
zijn activiteiten verder uit te bouwen en tegelijk aan zijn verplichtingen
te voldoen. De raad van bestuur is aldus van mening dat de huidige
waarderingsregels, zoals toegevoegd bij de jaarrekening en waarbij
uitgegaan wordt van de continu•teit van de onderneming, correct en
verantwoord zijn in de huidige omstandigheden.

5.12 INFORMATIEVERPLICHTINGEN
CONFORM ARTIKEL 34 VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 14
NOVEMBER 2007 EN DE WET
VAN 6 APRIL 2010

5.7

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de raad
van bestuur.

BELANGENCONFLICTEN VAN
BESTUURDERS

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de
raad van bestuur.

5.8

Dit verslag zal worden neergelegd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake en ligt ter inzage op de zetel van de Vennootschap.

BIJKANTOREN VAN DE
VENNOOTSCHAP

Telenet Group Holding NV heeft geen bijkantoren.

5.9

UITZONDERLIJKE
WERKZAAMHEDEN VAN DE
COMMISSARIS

We verwijzen hiervoor naar de toelichting bij de geconsolideerde
jaarrekening van de raad van bestuur.

5.10 HET GEBRUIK VAN FINANCIŠLE
INSTRUMENTEN IN HET KADER
VAN INDEKKING TEGEN RENTEEN WISSELSKOERSRISICO'S BIJ
TELENET
We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de
raad van bestuur.

5.11 KWIJTING AAN DE
BESTUURDERS EN AAN DE
COMMISSARIS
Ingevolge de wet en de statuten, zullen de aandeelhouders op de
algemene vergadering van aandeelhouders op 24 april 2019 verzocht
worden aan de bestuurders en de commissaris kwijting te verlenen voor
het in het boekjaar 2018 door hen uitgeoefend mandaat.
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5.13 Niet-financi€le informatie

Brussel, 14 maart 2019

We verwijzen hiervoor naar het geconsolideerde jaarverslag van de
raad van bestuur.

Voor de raad van bestuur,

John Porter

Bert De Graeve

Chief Executive Officer

Chairman

Toelichting
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Nr.

BE 0477.702.333

VOL 10

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

Staat van de tewerkgestelde personen

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1.

Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

1001

1

1

Deeltijds

1002

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

1

1

Voltijds

1011

1.680

1.680

Deeltijds

1012

Totaal

1013

1.680

1.680

Voltijds

1021

1.668.687

1.668.687

Deeltijds

1022

Totaal

1023

1.668.687

1.668.687

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tijdens het vorige boekjaar

1033

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

1.680

1.680

Personeelskosten

1023

1.697.177

1.697.177

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

1

1
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Nr.

BE 0477.702.333

VOL 10

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Vrouwen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Andere

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

1

1

110

1

1

1

1

1

1

1

1

111
112
113

120
1200
1201
1202
1203
121
1210
1211
1212
1213

130
134
132
133

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Codes

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming

1. Uitzendkrachten

2. Ter
beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

150
151
152
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Nr.

BE 0477.702.333

VOL 10

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst

Uitgetreden
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen
Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Afdanking
Andere reden
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

205
210
211
212
213

Codes

305
310
311
312
313
340
341
342
343

350
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Nr.

BE 0477.702.333

VOL 10

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Codes

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Mannen

Codes

5801

5811

5802

5812

5803

5813

58031

58131

58032

58132

58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming

5821

5831

5822

5832

5823

5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming

5841

5851

5842

5852

5843

5853

Vrouwen
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