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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 6.2.4, VOL 6.2.5, VOL 6.3.1, VOL 6.3.3, VOL 6.3.6, VOL 6.4.1, VOL 6.4.2, VOL
 6.4.3, VOL 6.5.1, VOL 6.5.2, VOL 6.7.2, VOL 6.8, VOL 6.11, VOL 6.14, VOL 6.17, VOL 6.18.2, VOL 6.20, VOL 9, VOL
 10, VOL 11, VOL 12, VOL 13, VOL 14, VOL 15, VOL 16
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Nr. BE 0458.840.088 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

BE 0893.349.115
Antwerpsesteenweg 167
2350 Vosselaar
BELGIË

Begin van het mandaat: 30-04-2014 Einde van het mandaat: 25-04-2018 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

DE GRAEVE Albrecht (Bert)

Bestuurder
Langenberg 41
2323 Wortel
BELGIË

BRACKEN Charles H.R.

Bestuurder
Harrington Gardens 41
SW7 4JU Londen
VERENIGD KONINKRIJK

Begin van het mandaat: 27-04-2016 Einde van het mandaat: 25-04-2018 Bestuurder

KENNIS Koen

Bestuurder
Grote Markt 9-11
2000 Antwerpen
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-04-2016 Einde van het mandaat: 29-04-2020 Bestuurder

PORTER John Clinton II

Bestuurder
Stokerijstraat 29/A
2110 Wijnegem
BELGIË

Begin van het mandaat: 24-04-2013 Einde van het mandaat: 28-04-2021 Bestuurder

RYAN Jim

Bestuurder
Howards Lane 25
SW15 6NX London
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Nr. BE 0458.840.088 VOL 2.1

VERENIGD KONINKRIJK

Begin van het mandaat: 30-04-2014 Einde van het mandaat: 25-04-2018 Bestuurder

NIEUWDORP Dieter

Bestuurder
Hoogveldstraat 54/F1
3020 Veltem-Beisem
BELGIË

Begin van het mandaat: 09-05-2018 Einde van het mandaat: 30-04-2025 Bestuurder

KPMG BEDRIJFSREVISOREN (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 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

DE BOCK Filip (A01913)
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Nr. BE 0458.840.088 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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Nr. BE 0458.840.088 VOL 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
Oprichtingskosten 6.1 20
Vaste activa 21/28 10.188.585 15.674.832
Immateriële vaste activa 6.2 21
Materiële vaste activa 6.3 22/27 10.188.585 15.674.832

Terreinen en gebouwen 22
Installaties, machines en uitrusting 23 5.301.778 9.090.333
Meubilair en rollend materieel 24
Leasing en soortgelijke rechten 25 4.787.236 6.435.143
Overige materiële vaste activa 26 99.571 149.356
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.4/6.5.1 28
Verbonden ondernemingen 6.15 280/1

Deelnemingen 280
Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat 6.15 282/3

Deelnemingen 282
Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8
Aandelen 284
Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8

Vlottende activa 29/58 66.473.494 63.442.078
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3
Voorraden 30/36

Grond- en hulpstoffen 30/31
Goederen in bewerking 32
Gereed product 33
Handelsgoederen 34
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 66.150.146 62.996.728

Handelsvorderingen 40 168.173
Overige vorderingen 41 65.981.973 62.996.728

Geldbeleggingen 6.5.1/6.6 50/53
Eigen aandelen 50
Overige beleggingen 51/53

Liquide middelen 54/58
Overlopende rekeningen 6.6 490/1 323.349 445.351
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 76.662.079 79.116.910
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Nr. BE 0458.840.088 VOL 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
Eigen vermogen 10/15 71.609.814 71.609.814
Kapitaal 6.7.1 10 71.609.814 71.609.814

Geplaatst kapitaal 100 114.578.321 114.578.321
Niet-opgevraagd kapitaal 101 42.968.506 42.968.506

Uitgiftepremies 11
Herwaarderingsmeerwaarden 12
Reserves 13

Wettelijke reserve 130
Onbeschikbare reserves 131

Voor eigen aandelen 1310
Andere 1311

Belastingvrije reserves 132
Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14
Kapitaalsubsidies 15
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Fiscale lasten 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Milieuverplichtingen 163
Overige risico's en kosten 6.8 164/5

Uitgestelde belastingen 168
Schulden 17/49 5.052.264 7.507.096
Schulden op meer dan één jaar 6.9 17 2.978.380 5.004.231

Financiële schulden 170/4 2.978.380 5.004.231
Achtergestelde leningen 170
Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 2.978.380 5.004.231
Kredietinstellingen 173
Overige leningen 174

Handelsschulden 175
Leveranciers 1750
Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.9 42/48 2.072.995 2.466.864
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42 2.025.851 2.442.361
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 47.144 24.503
Leveranciers 440/4 47.144 24.503
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 6.9 45

Belastingen 450/3
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9

Overige schulden 47/48
Overlopende rekeningen 6.9 492/3 889 36.001
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 76.662.079 79.116.910
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Nr. BE 0458.840.088 VOL 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/76A 6.431.771 7.126.168
Omzet 6.10 70 6.431.771 7.125.998
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71
Geproduceerde vaste activa 72
Andere bedrijfsopbrengsten 6.10 74 170
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 6.12 76A

Bedrijfskosten 60/66A 5.502.502 6.257.265
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60

Aankopen 600/8
Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609

Diensten en diverse goederen 61 14.320 30.357
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.10 62
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 5.485.554 6.225.624
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 6.10 631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 6.10 635/8
Andere bedrijfskosten 6.10 640/8 1.934 1.285
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649
Niet-recurrente bedrijfskosten 6.12 66A 694

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 929.269 868.903
Financiële opbrengsten 75/76B

Recurrente financiële opbrengsten 75
Opbrengsten uit financiële vaste activa 750
Opbrengsten uit vlottende activa 751
Andere financiële opbrengsten 6.11 752/9

Niet-recurrente financiële opbrengsten 6.12 76B
Financiële kosten 65/66B 929.269 868.903

Recurrente financiële kosten 6.11 65 929.269 868.903
Kosten van schulden 650 928.929 868.090
Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 651
Andere financiële kosten 652/9 340 813

Niet-recurrente financiële kosten 6.12 66B
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780
Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680
Belastingen op het resultaat (+)/(-) 6.13 67/77

Belastingen 670/3
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789
Overboeking naar de belastingvrije reserves 689
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905
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Nr. BE 0458.840.088 VOL 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791
aan de reserves 792

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920
aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14
Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794
Uit te keren winst 694/7

Vergoeding van het kapitaal 694
Bestuurders of zaakvoerders 695
Werknemers 696
Andere rechthebbenden 697
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Nr. BE 0458.840.088 VOL 6.2.3

TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en
soortgelijke rechten
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX 54.536.575
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 54.536.575
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122P XXXXXXXXXX 54.536.575
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8072
Teruggenomen 8082
Verworven van derden 8092
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122 54.536.575
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 211
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Nr. BE 0458.840.088 VOL 6.3.2

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Installaties, machines en uitrusting
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 87.756.164
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 87.756.164
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8212
Verworven van derden 8222
Afgeboekt 8232
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322P XXXXXXXXXX 78.665.830
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8272 3.788.556
Teruggenomen 8282
Verworven van derden 8292
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322 82.454.386
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 23 5.301.778
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Nr. BE 0458.840.088 VOL 6.3.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Leasing en soortgelijke rechten
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8194P XXXXXXXXXX 37.195.024
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8164
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8174
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8184

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8194 37.195.024
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8254P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8214
Verworven van derden 8224
Afgeboekt 8234
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8244

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8254
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8324P XXXXXXXXXX 30.759.882
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8274 1.647.906
Teruggenomen 8284
Verworven van derden 8294
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8304
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8314

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8324 32.407.788
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 25 4.787.236
Waarvan
Terreinen en gebouwen 250
Installaties, machines en uitrusting 251 4.787.236
Meubilair en rollend materieel 252
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Nr. BE 0458.840.088 VOL 6.3.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Overige materiële vaste activa
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195P XXXXXXXXXX 995.707
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8165
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8175
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8185

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195 995.707
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8255P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8215
Verworven van derden 8225
Afgeboekt 8235
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8245

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8255
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8325P XXXXXXXXXX 846.351
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8275 49.785
Teruggenomen 8285
Verworven van derden 8295
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8305
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8315

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8325 896.136
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 26 99.571
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Nr. BE 0458.840.088 VOL 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Overige geldbeleggingen
Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende
beleggingen 51

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681
Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag 8682
Edele metalen en kunstwerken 8683

Vastrentende effecten 52
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand 8686
meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687
meer dan één jaar 8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689

Boekjaar

Overlopende rekeningen
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Vooruitbetaalde intresten 2019 323.349
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Nr. BE 0458.840.088 VOL 6.7.1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Staat van het kapitaal
Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX 114.578.321
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 114.578.321

Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen zonder vermelding van nominale waarde 114.578.321 4.622.078

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 4.622.078
Gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-
gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal 101 42.968.506 XXXXXXXXXX
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Telenet BVBA 42.968.506 0

Codes Boekjaar
Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag 8721
Aantal aandelen 8722

Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag 8731
Aantal aandelen 8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741
Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746
Maximum aantal uit te geven aandelen 8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Codes Boekjaar
Aandelen buiten kapitaal

Verdeling
Aantal aandelen 8761
Daaraan verbonden stemrecht 8762

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771
Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781
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Nr. BE 0458.840.088 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 8801 2.025.851
Achtergestelde leningen 8811
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831 2.025.851
Kredietinstellingen 8841
Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861
Leveranciers 8871
Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891
Overige schulden 8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 2.025.851
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Financiële schulden 8802 2.978.380
Achtergestelde leningen 8812
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832 2.978.380
Kredietinstellingen 8842
Overige leningen 8852

Handelsschulden 8862
Leveranciers 8872
Te betalen wissels 8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892
Overige schulden 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 2.978.380
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden 8803
Achtergestelde leningen 8813
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833
Kredietinstellingen 8843
Overige leningen 8853

Handelsschulden 8863
Leveranciers 8873
Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893
Overige schulden 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913

Codes Boekjaar

Gewaarborgde schulden
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden 8921
Achtergestelde leningen 8931
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951
Kredietinstellingen 8961
Overige leningen 8971

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021
Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming

Financiële schulden 8922
Achtergestelde leningen 8932
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942
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Codes Boekjaar
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952
Kredietinstellingen 8962
Overige leningen 8972

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming 9062

Codes Boekjaar

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen

Vervallen belastingschulden 9072
Niet-vervallen belastingschulden 9073
Geraamde belastingschulden 450

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077

Boekjaar

Overlopende rekeningen
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
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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 9086
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622
Andere personeelskosten 623
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110
Teruggenomen 9111

Op handelsvorderingen
Geboekt 9112
Teruggenomen 9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen 9115
Bestedingen en terugnemingen 9116

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 1.934 319
Andere 641/8 966

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098
Kosten voor de onderneming 617
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Niet-recurrente opbrengsten 76
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa 760
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten 7620
Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa 7630
Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 764/8

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's
en kosten 7621
Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 7631
Andere niet-recurrente financiële opbrengsten 769

Niet-recurrente kosten 66 694
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A 694

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 694
Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 6620
Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste
activa 6630
Andere niet-recurrente bedrijfskosten 664/7
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
bedrijfskosten (-) 6690

Niet-recurrente financiële kosten 66B
Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661
Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 6621
Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa 6631
Andere niet-recurrente financiële kosten 668
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten (-) 6691

18/42



Nr. BE 0458.840.088 VOL 6.13

BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

Belastingen op het resultaat
Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136
Geraamde belastingsupplementen 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

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

Codes Boekjaar
Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties 9141
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142
Andere actieve latenties

Passieve latenties 9144
Uitsplitsing van de passieve latenties

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) 9145 583.361 638.312
Door de onderneming 9146

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing 9147
Roerende voorheffing 9148
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Verbonden ondernemingen
Financiële vaste activa 280/1

Deelnemingen 280
Achtergestelde vorderingen 9271
Andere vorderingen 9281

Vorderingen 9291 66.150.146 62.996.728
Op meer dan één jaar 9301
Op hoogstens één jaar 9311 66.150.146 62.996.728

Geldbeleggingen 9321
Aandelen 9331
Vorderingen 9341

Schulden 9351
Op meer dan één jaar 9361
Op hoogstens één jaar 9371

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381 78.671.560
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9391

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9401
Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421
Opbrengsten uit vlottende activa 9431
Andere financiële opbrengsten 9441
Kosten van schulden 9461 483.578 299.198
Andere financiële kosten 9471

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden 9481
Verwezenlijkte minderwaarden 9491

Geassocieerde ondernemingen
Financiële vaste activa 9253

Deelnemingen 9263
Achtergestelde vorderingen 9273
Andere vorderingen 9283

Vorderingen 9293
Op meer dan één jaar 9303
Op hoogstens één jaar 9313

Schulden 9353
Op meer dan één jaar 9363
Op hoogstens één jaar 9373

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen 9383
Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd
als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9393

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9403
Andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Financiële vaste activa 9252

Deelnemingen 9262
Achtergestelde vorderingen 9272
Andere vorderingen 9282

Vorderingen 9292
Op meer dan één jaar 9302
Op hoogstens één jaar 9312

Schulden 9352
Op meer dan één jaar 9362
Op hoogstens één jaar 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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Boekjaar
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 9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502
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 9503 14.000
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504

Codes Boekjaar

De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)
Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 11.500
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 95061
Belastingadviesopdrachten 95062
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten 95081
Belastingadviesopdrachten 95082
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 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 geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is
 om de volgende reden(en)

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16
 van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria

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)*:

Telenet Group Holding NV

Consoliderende moederonderneming - Kleinste geheel
BE 0477.702.333
Neerveldstraat 105 105
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
BELGIË

______________________________________

* 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.

23/42



Nr. BE 0458.840.088 VOL 6.19

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.
IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Immateriële activa met een eindige gebruiksduur worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met gecumuleerde lineaire afschrijvingen en
 gecumuleerde bijzondere waardeverminderingen, als volgt:
- Netwerkgebruiksrechten           10 of 20 jaar
- Handelsnaam            15 jaar
- Klantenlijsten & toeleveringscontracten    5 tot 10 jaar
- Kosten voor de ontwikkeling van software  3 jaar
Kosten verbonden met het onderhoud van softwareprogramma's worden in resultaat genomen wanneer ze zich voordoen. Kosten die rechtstreeks
 verband houden met de productie van identificeerbare en unieke softwareproducten die worden beheerd door de Vennootschap, en die
 waarschijnlijke economische voordelen zullen genereren over een periode langer dan één jaar die de kosten overtreffen, worden geactiveerd als
 immateriële activa.
Geactiveerde softwarekosten voor intern gebruik omvatten enkel externe rechtstreekse kosten van materialen en diensten die worden gebruikt bij
 de ontwikkeling of verwerving van de software, alsook bezoldigingen en andere personeelskosten voor werknemers die rechtstreeks verbonden
 zijn met, en die arbeidstijd besteden aan het project. Deze kosten worden geactiveerd op het moment waarop het project nagenoeg afgerond is
 en klaar is voor gebruik op de manier zoals oorspronkelijk bedoeld. Intern gegenereerde immateriële activa worden lineair afgeschreven over
 hun gebruiksduur. Als er geen intern gegenereerde immateriële activa erkend kunnen worden, worden de betreffende ontwikkelingskosten ten
 laste genomen in de periode waarin ze zich voordoen.
Uitgaven na eerste opname voor geactiveerde immateriële activa worden uitsluitend geactiveerd wanneer hierdoor de toekomstige economische
 voordelen toenemen die zijn besloten in het specifieke actief waarop zij betrekking hebben. Alle overige uitgaven, inclusief deze voor intern
 gegenereerde handelsmerken, worden als kost in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer ze zich voordoen.
De reële waarde van klantenlijsten die als onderdeel van een bedrijfscombinatie zijn verworven, wordt bepaald op basis van de geschatte
 winsten die zullen gerealiseerd worden over de geschatte resterende duur van de resterende klantenrelatie, waarbij ook de kostprijs van
 andere activa die nodig zijn om dergelijke kasstromen te genereren in rekening wordt gebracht. De reële waarde van andere immateriële activa
 is gebaseerd op de verwachte contante waarde van de kasstroom uit het gebruik en de uiteindelijke verkoop van de activa.
Goodwill is het verschil tussen enerzijds de acquisitie kost van een bedrijf en anderzijds de economische waarde van de activa verminderd met
 de schulden op datum van acquisitie. Goodwill wordt afgeschreven over een periode van 5 jaar. Een bijkomende uitzonderlijke afschrijving
 wordt geboekt als omwille van wijzigingen van economische of technologische omstandigheden het aanhouden van de waarde economisch niet meer
 te verantwoorden is.
MATERIELE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden geboekt tegen kostprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en gecumuleerde bijzondere
 waardeverminderingen. Wanneer materiële vaste activa bestaan uit onderdelen met een ongelijke gebruiksduur, worden deze als afzonderlijke
 posten (belangrijke componenten) onder de materiële vaste activa opgenomen. In de kostprijs zijn de kosten begrepen die direct toerekenbaar
 zijn aan de verwerving van het actief. De kostprijs van zelfvervaardigde activa omvatten materiaalkosten, directe arbeidskosten en eventuele
 andere kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan het gebruiksklaar maken van het actief.  
Afschrijvingen worden sinds 2008 ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht volgens de degressieve methode op basis van de geschatte
 gebruiksduur van ieder onderdeel van een materieel vast actief.
De mede-eigendom in het bestaande kabelnetwerk die als kapitaal werd ingebracht door de gemengde intercommunales wordt lineair over 20 jaar
 afgeschreven vanaf september 1996
De volgende onderliggende lineaire afschrijvingspercentages als basis voor de degressieve afschrijvingsmethode worden toegepast:
Terreinen en gebouwen
   Terreinen................................................................ 0 %
   Gebouwen................................................................. 3 %
Installaties, machines en uitrusting
   Netwerk Electronische Installaties....................................... 10 %
   Expressnet............................................................... 12,5 %
   Netwerk Overige Installaties (bv. Glasvezelkabel, leidingen).............  5 %
   Inrichting van eigen gebouwen............................................ 10 %
   Computerinstallatie hardware............................................. 33 %
   Business routers......................................................... 25 %
   Transmissie apparatuur................................................... 12,5-25 %
   Telefoon- en internetmodems.............................................. 20 %
   Kabelmodems (old paytvco)................................................ 20 %
   Installaties bij abonnees................................................ 20 %
   IDTV  CPE Equipment (digiboxen, digicorders, smartcards, andere)......... 33 %
   IDTV applicaties......................................................... 20 %
   IDTV Headend equipment................................................... 12,5 %
Meubilair en rollend materieel
   Meubilair................................................................ 10 %
   Kantoormachines en -materieel............................................ 20 %
   Microcomputers hardware.................................................. 33 %
   Rollend materieel........................................................ 20 %
Leasing
   Clientele fee............................................................ 6,7 %
   Annuïteiten.............................................................. 5-10 %
   "Canon".................................................................. 6,7 %
Kapitaalsubsidies mbt IDTV
   Netwerk en DTV applicaties............................................... 20 %
   Headendequipment......................................................... 12,5 %
Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Vaste activa in aanbouw worden niet afgeschreven tot op het ogenblik dat de vaste activa in gebruik worden genomen. Deze activa omvatten
 tevens de aangehouden voorraden installatiemateriaal voor uitbreiding en onderhoud van het netwerk.
Vooruitbetalingen worden niet afgeschreven.
Materiële vaste activa in vreemde valuta worden behouden aan historische koers.
De annuiteitenfee en de cliëntele fee die betaald worden onder de cliëntele en annuiteiten overeenkomsten worden geboekt als financiële
 leasing. De desbetreffende activa worden afgeschreven over de geschatte gemiddelde levensduur. De annuiteiten-activa worden afgeschreven
 over 10 en 20 jaar. De clientele fee-activa evenals de Canon-activa worden afgeschreven over 15 jaar. Doorgevoerde betalingen worden telkens
 opgesplitst tussen een intrestbestanddeel en een schuldaflossing.
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.
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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.
INVESTERINGSSUBSIDIES
Deze subsidies worden geboekt aan de geschatte waarde op het ogenblik van goedkeuring en eventueel nadien gecorrigeerd. Deze subsidies maken
 deel uit van het eigen vermogen en worden afgeschreven overeenkomstig de afschrijving van het onderliggende activa.
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.
De omzet omvat recurrente inkomsten en éénmalige installatie-inkomsten.
De maandelijkse omzetten worden erkend op het ogenblik dat de dienst geleverd is en bestaan uit effectief gefactureerde diensten en geschatte
 nog te factureren diensten.
Installatieopbrengsten worden onmiddellijk in resultaat genomen wanneer de geleverde dienst afzonderlijk identifieerbaar is en de gerelateerde
 kost deze opbrengst nivelleert of overstijgt op voorwaarde dat deze kost op betrouwbare wijze kan worden gewaardeerd en deze geboekt wordt
 wanneer de transactie zich voordoet.
Bijgevolg worden installatieopbrengsten uit analoge en digitale televisie, internet en telefoniediensten onmiddellijk in resultaat opgenomen.
  
INDEKKING VREEMDE VALUTA
Transacties in valuta andere dan de euro worden geboekt tegen de wisselkoers die geldt op datum van de transactie.  Om het wisselkoersrisico
 op bepaalde vreemde valuta te beheren, sluit de Vennootschap termijncontracten en opties af.
Deze derivaten worden ingeboekt aan uitoefenprijs.
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 bedoeld wordt 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 tussen de vennootschap en haar voornaamste aandeelhouders en de vennootschap en de
 leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen te vermelden in deze toelichting. 
Verbonden partij:                                Aard van de transactie(s):
- Voornaamste aandeelhouders                     Doorrekening van de vergoeding ivm licentie
- Leden van leidinggevende en bestuursorganen    Onkostenvergoedingen
                   
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.
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