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Deze jaarrekening betreft een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019: Ja / Neen

Vennootschappen die hun jaarrekeningen dienen op te stellen en neer te leggen volgens de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen gebruiken eveneens onderhavig model. Voor die jaarrekeningen geldt:

-

-

‘Wetboek van vennootschappen’ moet worden gelezen als ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’.

In de onderstaande secties verwijzen de artikelen uit het Wetboek van vennootschappen naar de volgende artikelen uit het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Sectie    Wetboek van vennootschappen Wetboek van vennootschappen en verenigingen

VOL 6.7.2

VOL 6.16

VOL 6.18.2

VOL 11

VOL 12

VOL 13

4

art. 631, §2 en. 632, §2

art. 134

art. 110

art. 113, §2 en §3

art. 134, §4 en §5

art. 134

art. 261, 1ste en 3de lid

art. 646, §2, 4de lid

art. 7:225

art. 3:64, §2 en §4

art. 3:65, §4 en §5

art. 3:12, §1, 9°

art. 5:77, §1

art. 7:231, 3de lid

-

-

De rubriek 11 ‘Uitgiftepremies’ moet gelezen worden als ‘Inbreng (- Buiten kapitaal)’.

De rubriek 6503 ‘Geactiveerde interesten’ moet gelezen worden als 6502 ‘Geactiveerde interesten’ ten gevolge van de nieuwe

minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel.

De vennootschap is een kapitaalloze vennootschap: Ja / Neen

Indien Ja dan is een uitsplitsing van de bedragen opgenomen onder rubriek 11 ‘Uitgiftepremies’ volgens ‘Inbreng – Beschikbaar’ en

‘Inbreng - Onbeschikbaar' vereist.

Inbreng Boekjaar

Beschikbaar

Onbeschikbaar

5

VOL 6.18.1 art. 16 art. 1:26

VOL 14

VOL 15

art. 938 en art. 1001

art. 100, §1, 6°/1

art. 3:23

art. 3:26, §2 en §3

art. 15:29 en art. 16:27

art. 3:12, §1, 7°

art. 100, §1, 6°/3

art. 3:64, §2 en §4

Schrappen wat niet van toepassing is.

Schrappen wat niet van toepassing is.5
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN 
 
LEROY Dominique, Gedelegeerd Bestuurder (tot 20/9/2019) 
 Avenue du Putdael 6, 1150 Brussel, BELGIE 
 
BOUTIN Guillaume, CEO en Gedelegeerd Bestuurder (vanaf 1/12/2019) 
 Darwinstraat 27, 1050 Brussel, BELGIE 
 
DE CLERCK Stefaan, Voorzitter van de Raad van Bestuur 
 Damkaai 7, 8500 Kortrijk, BELGIE  
 
DE GUCHT Karel, President of the Institute of European Studies (IES) & Bestuurder vennootschappen 
 Hoogstraat 9, 9290 Berlare, BELGIE 
 Bestuurder 
 
DUREZ Martine, Bestuurder vennootschappen 
 Avenue de Saint-Pierre 34, 7000 Mons, BELGIE  
 Bestuurder  
 
LEVAUX Laurent, Bestuurder vennootschappen (tot 16/10/2019) 
 Avenue du Maréchal 25, 1180 Uccle, BELGIE 
 Bestuurder  
 
SANTENS Isabelle, Bestuurder vennootschappen  
 Wannegem-Ledestraat 36, 9772 Kruisem, BELGIE 
 Bestuurder 
 
VAN de PERRE Paul, CEO Five Financial Solutions 
 Leliestraat 80, 1702 Dilbeek, BELGIE 
 Bestuurder  
 
Werden benoemd als bestuurders door de andere aandeelhouders dan de Belgische Staat: 
 
DEMUELENAERE Pierre, Bestuurder vennootschappen 
 Rue des Couteliers 24, 1490 Court Saint-Etienne, BELGIE 
 Bestuurder 
 
DEMUYNCK Guido J.M., Bestuurder vennootschappen (einde mandaat 17/4/2019) 
 Wagnerlaan 11, 1217 CP Hilversum, NEDERLAND 
 Bestuurder 
 
DE PRYCKER Martin, Managing Partner Qbic Fund  
 De Cauwerstraat 41, 9100 Sint-Niklaas, BELGIE 
 Bestuurder 
 
TOURAINE Agnès, Bedrijfsleider 
 5 Rue de Budé, 75004 PARIS, FRANKRIJK 
 Bestuurder 
 
VANDENBORRE Catherine, Chief Financial Officer Elia 
 Clos du Champ de Bourgeois 11, 1330 Rixensart, BELGIE 
 Bestuurder 
 
RANDERY Tanuja, Private Equity NED and Operating Advisor (tot 31/5/2019) 
 19A Lexham Mews, W8 6JW London, VERENIGD KONINKRIJK   
 Bestuurder 
 
RUTTEN Catherine, CEO pharma.be (vanaf 17/4/2019) 
 Emile Van Becelaerelaan 107, 1170 Watermaal-Bosvoorde, BELGIE 
 Bestuurder 
 
SONNE Joachim, Finance Advisor (vanaf 29/7/2019) 
 25 Howard Building, 368 Queenstown Road, London SW11 8NN, VERENIGD KONINKRIJK 
 Bestuurder 

VAN DEN HOVE Luc, President & CEO imec  
 Jachthuislaan 29, 3210 Lubbeek, BELGIE 
 Bestuurder 
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 
 
 
DELOITTE, Bedrijfsrevisoren C.V.B.A. 
 Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, BELGIE 
 Voorzitter College van Commissarissen 
 Ondernemingsnummer: BE 0429.053.863 
 Lidmaatschapsnummer bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren: B00025 
  
 Vertegenwoordigd door Geert Verstraeten 
 Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, BELGIE 
 Bedrijfsrevisor  
 Lidmaatschapsnummer bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren: A01481 
 
DEBUCQUOY Jan, Raadsheer Rekenhof 
 Oude Sint-Gommarusstraat 27, 2800 Mechelen, BELGIE 
 Commissaris 
 
RION Pierre, Raadsheer Rekenhof 
 Rue Nestor-Bouillon 41A, 5377 Sinsin, BELGIE 
 Commissaris 
 
CDP Petit & Co BV  
 Kruisboogsquare 6, 1170 Watermaal-Bosvoorde, BELGIE 
 Commissaris 
 Ondernemingsnummer: BE 0670.625.336  
 Lidmaatschapsnummer bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren: B00938 
 
 Vertegenwoordigd door Damien Petit 
 Avenue Princesse Paola 6, 1410 Waterloo, BELGIE 
 Bedrijfsrevisor 
 Lidmaatschapsnummer bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren: A01500 
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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.

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.

De jaarrekening werd werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de/

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.

commissaris is.

Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de 

opdracht

(A, B, C en/of D)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Facultatieve vermelding.
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BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

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

 6.3

 6.2

6.4 / 

6.5.1

..................................................................

....

....................................................

..................

..................................................

......................................................

.....................................................

..............

2.388.781.287

2.716.226.861

111.013.223

2.573.508.155

14.168.846

198.877

17.337.760

6.349.418.087

1.244.409.939

14.713.672.435

2.715.325.772

2.744.519.316

118.763.289

2.587.351.840

16.502.032

255.050

21.647.105

9.253.827.347

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Toel.

JAARREKENING

 6.1

Verbonden ondernemingen

..........................................
Deelnemingen ........................................................

Vorderingen ...........................................................

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding

bestaat ..........................................................................

Deelnemingen ........................................................

Vorderingen ............................................................

Andere financiële vaste activa .......................................

Aandelen ................................................................

Vorderingen en borgtochten in contanten ...............

6.15

6.15

1.238.111.531

1.238.111.531

3.925.594

3.925.594

2.372.814

2.372.814

9.245.493.584

9.245.493.584

5.687.187

4.687.187

1.000.000

2.646.576

322.500

2.324.076

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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 DER ACTIVA

6.5.1 /

6.6     

6.6    

.........................................................

..........
...................................

................................

.........................

.........................

.................

...............................

...............................

.....

...............................................................

....

...............................................................

....
...................................................

................

..................................................

.................

1.425.566.670

89.013.383

89.013.383

118.809.580

97.136.523

34.068.812

63.067.711

21.673.057

573.068.008

429.492.850

143.575.158

398.631.626

383.947.044

14.684.582

183.259.831

62.784.242

7.774.984.757

1.454.143.501

144.013.383

144.013.383

117.745.795

94.580.543

32.613.936

61.966.607

23.165.252

546.848.795

480.346.482

66.502.313

545.867.761

362.040.193

183.827.568

45.448.196

54.219.571

16.167.815.936

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

20/58

Toel.
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal

Geplaatst kapitaal .......................................................

Niet-opgevraagd kapitaal    .........................................

Wettelijke reserve........................................................

Onbeschikbare reserves .............................................

Voor eigen aandelen ............................................

Andere ..................................................................

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

........................................................

..............

............................................................................

..................

..................................................................

....

..........................................................................

...................

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

...................................................

................

Belastingvrije reserves .................................................

Beschikbare reserves

...................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 

netto-actief

............................................................

..........

......................................................................

................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Voorzieningen voor risico's en kosten ...........................

...........................

...........................

.............

1.000.000.000

1.000.000.000

8.488.784

167.288.106

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden .........................................

.............................

133

168

913.260.950

911.964.942

1.296.008

1.804.176.373

1.000.000.000

1.000.000.000

486.520.464

100.000.000

362.040.194

377.376.025

15.335.831

9.144.439

317.655.909

664.336.688

662.764.172

1.572.516

1.674.500.685

507.212.579

100.000.000

383.947.044

398.723.795

14.776.751

Toel.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

....................

160

Fiscale lasten ............................................................... 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken .................... 162

Milieuverplichtingen

.......................................................

2.571.430163 2.617.138

Overige risico's en kosten ............................................ 909.393.512164/5 660.147.034

4

5

6.7.1

6.8  

    Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

4

5
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ....................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...............

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen ......................................................................

Belastingen ............................................................

Overige schulden .........................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

....................................

...............................

...................................................................

.................

Bezoldigingen en sociale lasten .............................

Overige schulden .........................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ..................................

.................................

Financiële schulden .....................................................

Kredietinstellingen ..................................................

Overige leningen ....................................................

Handelsschulden ..........................................................

Leveranciers ..........................................................

Te betalen wissels ................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..............

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten ..........................................................

17/49

17

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

.................................................

..................

..............................................

.....................

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

5.187.223.122

2.737.656.018

2.361.580.551

78.310.971

996.127.562

156.000.000

840.127.562

639.207.326

4.599.347

278.273.418

97.276.173

180.997.245

365.061.927

87.986.553

7.774.984.757 16.167.815.936

13.699.302.875

11.957.891.578

2.655.765

1.613.056.274

93.025.069

231.000.000

231.000.000

648.453.701

648.453.701

4.850.000

262.244.789

95.967.993

166.276.796

373.482.715

128.355.023

Toel.

2.632.314.041 11.851.555.462170/4

639.207.326

6.9

6.9

6.9

6.9

Achtergestelde leningen ........................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ............

Kredietinstellingen ................................................

Overige leningen ..................................................

Handelsschulden ........................................................

Leveranciers .........................................................

Te betalen wissels ................................................

170

171

172

173

174

175

1750

1751

1.956.314.041

400.000.000

276.000.000

105.341.977

105.341.977

1.855.648.547

9.395.906.915

600.000.000

103.680.351

103.680.351
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RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

Geproduceerde vaste activa ............................................

Andere bedrijfsopbrengsten .............................................

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .........................

Aankopen ..................................................................

Voorraad: afname (toename)  ...........................(+)/(-)

Diensten en diverse goederen .........................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..........(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 

uitvoering en handelsvorderingen:  toevoegingen 

(terugnemingen) .....................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ......................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-

kosten ......................................................................... (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

 6.10

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en

bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..........(+)/(-)

 6.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 

activa ..............................................................................

 6.10

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 

(bestedingen en terugnemingen) ............................(+)/(-)  6.10

 6.10

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

4.318.780.745

3.886.699.793

-1.492.195

371.881.360

60.400.643

4.395.568.631

530.922.125

533.534.093

-2.611.968

1.310.957.202

894.677.615

1.257.410.499

-9.125.767

49.281.175

-76.787.886

4.459.834.365

4.009.935.363

7.257.339

383.771.952

58.578.760

4.140.898.939

586.911.712

585.251.198

1.660.514

1.359.186.250

894.436.777

1.204.444.747

-934.407

64.193.915

318.935.426

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Toel.

...........................................................

................

.....................................................................

......

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................. 76A 1.291.144 290.951 6.12

3.044.904 -6.766.368

Niet-recurrente bedrijfskosten .......................................... 358.400.878 39.426.31366A 6.12



Nr.  0202.239.951  VOL 4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen ......................................................................

Regularisering van belastingen en terugneming van 

voorzieningen voor belastingen .......................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

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

)
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen ...................

...................

...................

............

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................

....................

....................

..........

Belastingen op het resultaat ......................................(+)/(-)  6.13

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

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................

........................

......................Overboeking naar de belastingvrije reserves .....................

.....................

.....................

.......

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar .......(+)/(-)

431.549.602

276.508

53.599.656

58.381.242

4.781.586

378.226.454

658.273

2.618

378.882.109

560.070.068

276.508

109.848.353

117.848.455

8.000.102

450.498.223

658.272

2.618

451.153.8779905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.

Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................

Financiële opbrengsten

Kosten van schulden ..................................................

Waardeverminderingen op vlottende activa andere 

dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-

vorderingen: toevoegingen (terugneming) ..........(+)/(-)

Andere financiële kosten ............................................

.................................................................

..

.......................................................

...................

Andere financiële opbrengsten ...................................  6.11

Financiële kosten  6.11

92.032.018

5.924.642

11.474.704

-27.990.766

11.299.279

47.732.102

490.592.079

6.250.322

14.940.255

204.407.158

54.200.574

10.617.853

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

552.451.168 521.381.808

44.113.680 280.247.166

511.782.656Recurrente financiële opbrengsten ................................. 75 109.431.364

9.599.152Niet-recurrente financiële opbrengsten ............................ 76B 443.019.804

269.225.585Recurrente financiële kosten ........................................... 65 31.040.615

11.021.581Niet-recurrente financiële kosten ...................................... 66B 13.073.065

 6.12

 6.12
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...........................(+)/(-)

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................................

Werknemers ...........................................................................................

aan de wettelijke reserve ......................................................................

Vergoeding van het kapitaal ...................................................................

Bestuurders of zaakvoerders ..................................................................

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

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

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ..................(+)/(-)

.....................................................

................

......................................................

...............

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

......................................

...............................
......................................................................................

...............

aan de overige reserves ........................................................................

696.538.018

378.882.109

317.655.909

26.850.224

48.197.994

48.197.994

167.288.106

507.902.142

486.324.662

21.577.480

581.384.115

451.153.877

130.230.238

250.137.210

1.259.054

1.259.054

317.655.909

512.606.362

484.602.859

28.003.503

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Andere rechthebbenden ......................................................................... 697

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ............................................

aan de reserves .................................................................................... 26.850.224 250.137.210

791

792



Nr.  0202.239.951  VOL 6.2.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN 
EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

......................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Mutaties tijdens het boekjaar

3.045.706.583

2.292.965.056

320.827.976

370.757.646

9.402.922

3.005.179.835

323.888.828

370.757.646

7.780.935

2.253.877.173

751.302.662

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112



Nr.  0202.239.951  VOL 6.2.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Geboekt .....................................................................................................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

GOODWILL

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Mutaties tijdens het boekjaar

5.003.792.121

3.041.207.876

24.051.357

5.027.843.478

349.156.977

3.390.364.853

1.637.478.625

8033

8043

8053

8123P

8073

8053P

8023

8093

8103

8083

8123

212

8113



Nr.  0202.239.951  VOL 6.3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afgeboekt .................................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................

.................

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

372.568.371

2.823.633

303.789

5.800

375.094.015

10.573.453

299.366

1.623

264.080.792

111.013.223

253.805.082

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)



Nr.  0202.239.951  VOL 6.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

10.704.577.831

590.510.643

499.105.750

-9.368.167

10.786.614.557

602.777.879

499.116.513

-7.780.955

8.213.106.402

2.573.508.155

8.117.225.991

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)



Nr.  0202.239.951  VOL 6.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.....................................

.................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

88.381.357

5.170.682

11.510.936

-42.744

7.043.932

71.879.326

11.091.387

-2.358

67.829.513

14.168.846

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

81.998.359

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)



Nr.  0202.239.951  VOL 6.3.4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

WAARVAN

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

..............................................................

........

..................................................................................

..........

......................................................................

479.963

171.486

651.449

224.913

227.659

452.572

198.877

198.877

8174

8184

8194

8254P

8214

8194P

8164

8234

8244

8224

8324P

8274

8254

8284

8304

8314

8294

8324

(25)

250

251

252

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)



Nr.  0202.239.951  VOL 6.3.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

..........................

..........................

..................

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

241.589.912

5.749.310

3.368.369

2.190

243.973.043

219.942.807

10.053.750

3.362.028

754

226.635.283

17.337.760

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)



Nr.  0202.239.951  VOL 6.4.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER

EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

9.328.993.256

482.966.516

8.479.787.118

1.332.172.654

83.039.520

10.561.451

93.600.971

460.152

460.152

1.238.111.531

8371

8381

8391

8451P

8411

8391P

8361

8431

8441

8421

8521P

8471

8451

8481

8501

8511

8491

8521

8551P

8541

8581

8601

8611

8591

8621

8631

8551

(280)

281P

(281)

8651

Aanschaffingen...........................................................................................

.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)



Nr.  0202.239.951  VOL 6.4.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

......................................

................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING -
DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................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 WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING

BESTAAT - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 

EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

9.789.416

738.407

10.527.823

4.363.822

1.500.000

5.863.822

738.407

738.407

3.925.594

1.000.000

1.000.000

3.925.594

8372

8382

8392

8452P

8412

8392P

8362

8432

8442

8422

8522P

8472

8452

8482

8502

8512

8492

8522

8552P

8542

8582

8602

8612

8592

8622

8632

8552

(282)

283P

(283)

8652

...........................

...........................

...........................

..........

Aanschaffingen...........................................................................................

.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .......................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ................................................................................(+)/(-)



Nr.  0202.239.951  VOL 6.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

.......................................

...............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................................

...............................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......................................................

................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

.....................................

.....................................

.................

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

..............

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................................

.....................................

.................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 ...........................

...........................

...........................

..........
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...........................

...........................

...........................

..........

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 

EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

...........................

...........................

...........................

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

322.500

322.500

2.324.076

550.128

501.390

2.372.814

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Aanschaffingen...........................................................................................

.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..................................................

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

Verworven van derden ..............................................................................

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

Wisselkoersverschillen .....................................................................(+)/(-)

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)
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DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

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.

NAAM, volledig adres van de ZETEL

en, zo het een onderneming

naar Belgisch recht betreft, 

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke

rechten

rechtstreeks
doch-

ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening

per

Munt-

code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(in eenheden)

(+) of (-)
Aard

Connectimmo S.A. 825.588.56531/12/2018 EUR 32.777.385

Boulevard du Roi Albert II 27 

1030 Brussel 3

België

0477.931.965

4.865.299 100,00 0,00

Proximus Opal S.A. 69.02231/12/2018 EUR -3.555

Boulevard du Roi Albert II 27 

1030 Brussel 3

België

0861.585.672

620 100,00 0,00

Tango 8.892.305.82831/12/2018 EUR 686.144.941

rue du Puits Romain 18 

8070 Bertrange

Luxemburg

200.000 100,00 0,00

Belgacom International Carrier

Services S.A. 
137.890.93731/12/2018 EUR 69.516.816

Rue J. Lebeau 4 

1000 Brussel 1

België

0866.977.981

95.250 10,00 0,00

Proximus SpearIT S.A. 2.575.41331/12/2018 EUR 415.966

Boulevard du Roi Albert II 27 

1030 Schaarbeek

België

0826.942.915

4.339 100,00 0,00

Telindus S.A. 34.205.39531/12/2018 EUR 6.576.929

rue du Puits Romain 18 

8070 Bertrange

Luxemburg

Telindus-Isit B.V. 12.977.00031/12/2017 EUR 5.461.000

Krommewetering 7 

3543 AP Utrecht

Nederland

42.677 100,00 0,00
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DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL

en, zo het een onderneming

naar Belgisch recht betreft, 

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke

rechten

rechtstreeks
doch-

ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening

per

Munt-

code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(in eenheden)

(+) of (-)
Aard

Belgian Mobile ID S.A. 8.270.16131/12/2018 EUR -7.009.759

Place Sainte Gudule 5 

1000 Brussel 1

België

0541.659.084

73.093 15,00 0,00

Proximus ICT-Expert Community

C.V.B.A. 
248.45331/12/2018 EUR 103.735

Ferdinand Allenstraat 38 

3290 Diest

België

0841.396.905

 1 0,68 81,50

Proximus Media House S.A. 50.497.03931/12/2018 EUR 3.698.800

Rue Carli 2 

1140 Brussel 14

België

0875.092.626

19.999 100,00 0,00

Scarlet Belgium S.A. 13.892.15431/12/2018 EUR 6.783.622

Rue Carli 2 

1140 Brussel 14

België

0447.976.484

850.342 100,00 0,00

Synductis C.V.B.A. 19.50031/12/2018 EUR  0

Brusselsesteenweg 199 

9090 Melle

België

0502.445.845

310 16,67 0,00

Experience@work C.V.B.A. 203.66431/12/2018 EUR 57.679

Minderbroedergang 12 

2800 Mechelen

België

0627.819.632

30 30,00 0,00

Tessares S.A. 1.495.12931/12/2018 EUR -943.608

Rue Louis de Geer 6 

1348 Louvain-la-Neuve

België

0600.810.278

43.200 23,18 0,00
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DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

NAAM, volledig adres van de ZETEL

en, zo het een onderneming

naar Belgisch recht betreft, 

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden maatschappelijke

rechten

rechtstreeks
doch-

ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening

per

Munt-

code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(in eenheden)

(+) of (-)
Aard

BE-Mobile NV 34.034.03931/12/2018 EUR 4.668.819

Kardinaal Mercierlaan 1 , bus A

9090 Melle

België

0881.959.533

192.292 61,02 0,00

Davinsi Labs NV 2.753.97831/12/2018 EUR 949.043

Borsbeeksebrug 28 

2600 Berchem (Antwerpen)

België

0550.853.793

1.854 100,00 0,00

Co.Station Belgium NV 628.71631/12/2018 EUR -212.549

Sinter-Goedelevoorplein 5  

1000 Brussel 1

België

0599.786.434

4.000 20,00 0,00

Codit Holding BVBA 11.517.60731/12/2018 EUR 1.629.247

Gaston Crommenlaan 14 

9050 Ledeberg (Gent)

België

0662.946.401

10.275.228 100,00 0,00

Cascador BVBA 16.988.26431/12/2018 EUR -6.174

Kardinaal Mercierlaan 1 , bus A

9090 Melle

België

0648.964.048

4.300 100,00 0,00
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ......

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen

Vastrentende effecten

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ......................

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag .........................................................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

hoogstens één maand .......................................................................

meer dan één jaar ..............................................................................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .....................................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

14.684.582

13.352.323

1.332.259

183.827.568

183.176.293

651.275

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

.................................................................................

...................................

.................................................

.................................................

..................

..............................

..............................

..............................

..........................

Edele metalen en kunstwerken ................................................................ 8683

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

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

Over te dragen kosten - diensten 29.000.464

Over te dragen financiële kosten 2.111.522

Verkregen opbrengsten 785.923

Over te dragen verkoopskosten 30.886.333
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STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 1.000.000.000

1.000.000.000

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

421.049.183 142.325.207Aandelen aan toonder zonder vermelding v. waarde

578.950.817 195.699.928Aandelen op naam

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX

142.325.207

195.699.928

XXXXXXXXXXXXXX

Aandelen op naam..................................................................................

Gedematerialiseerde aandelen................................................................

Niet-opgevraagd bedrag
Opgevraagd, niet-gestort

bedrag

Niet-gestort kapitaal

Codes

Niet-opgevraagd kapitaal

......................................................................................
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

.........................................................................

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

..........................

..........................

..........................

..................

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

44.501.501

15.042.626

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

...........................................................................................................................

............

...........................................................................................................................

............

............................................................................................................................

...........
...........................................................................................................................

............

.........................................................................

..............................................................
............................................................................................

...........................................
.......................................................................................

................................................

.........................................................................................

..............................................
............................................................................................

...........................................
........................................................................................

...............................................

......................................................................................................

.................................
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Aandelen buiten kapitaal

Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761..........................................................................................................................

.............
...................................................................................................

....................................

...............................................................

...............................................................

.........
............................................................................

...........................................................
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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.

Aangehouden maatschappelijke rechten

Aard

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

Aantal stemrechten

%
Verbonden

aan effecten

Niet

verbonden

aan effecten

Belgische Staat FOD/SPF Etat belge Mobiliteit en Vervoer/ M

Aarlenstraat 10 

1040 Brussel 4

België

Op naam 180.887.569  0 53,51

Proximus NV/SA van publiek recht/ de droit public 

Koning Albert-II laan 27 

1030 Brussel 3

België

0202.239.951

Op naam 14.600.000  0 4,32

Proximus NV/SA van publiek recht/ de droit public 

Koning Albert-II laan 27 

1030 Brussel 3

België

0202.239.951

Gedematerialiseerd

e
442.626  0 0,13

BlackRock Inc. 

East 52nd Street 55 

NY 1005 New York

Verenigde Staten van Amerika

    .   .

Gedematerialiseerd

e
17.143.882  0 5,07
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Sensitivity: Confidential 

 
Bijkomende informatie 
 
De Vennootschap mag, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, haar eigen aandelen verkrijgen en deze 
vervreemden in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. 
De raad van bestuur is door artikel 13 van de statuten gemachtigd om het wettelijk toegestane 
maximum aantal eigen aandelen te verkrijgen tegen een prijs die niet hoger mag zijn dan vijf procent 
boven de hoogste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting en niet lager mag zijn dan tien 
procent onder de laagste slotkoers in de dertig beursdagen vóór de verrichting. Deze machtiging wordt 
toegekend voor een periode van vijf jaar vanaf twintig april tweeduizend zestien. 
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.

Sociale voordelen voor het personeel 424.434.796

Terbeschikkingstellingsplannen 18.527.554

Plannen voor vervroegd vertrek 416.255.001

Hangende geschillen 14.817.766

Rente arbeidsongevallen 28.578.351

Overige 6.780.044
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Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Handelsschulden .................................................................................................................................

.

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

.............................................

........................

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

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

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........

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

..................................................

..................................................

73.510.971

73.510.971

4.800.000

78.310.971

1.474.937.632

1.198.937.632

276.000.000

57.868.004

57.868.004

1.532.805.636

1.157.376.409

757.376.409

400.000.000

47.473.973

47.473.973

1.204.850.382

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden .................................................................................................................................

.

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden .................................................................................................................................

.

Financiële schulden ..................................................................................................................................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................
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Codes Boekjaar

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa 

van de onderneming

..............................................

.......................

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .............................................................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op

activa van de onderneming ....................................................................................................................

.........

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

(post 450/3 en 178/9 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................

Geraamde belastingschulden .............................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 178/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid .......................................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

..................................................

62.957.152

34.319.021

180.997.245

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Belastingen....................................................................................................................................

......
Bezoldigingen en sociale lasten.................................................................................................... 9042

9032

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

......................................................................................

Overige leningen ..........................................................................................................................

Leveranciers .................................................................................................................................

Te betalen wissels ........................................................................................................................

Handelsschulden ................................................................................................................................

.

Financiële schulden

............................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

Overige schulden

................................................................................................................................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .........................................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

......................................................................................

Overige leningen ..........................................................................................................................

Leveranciers .................................................................................................................................

Te betalen wissels .......................................................................................................................

Handelsschulden ................................................................................................................................

.

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

Overige schulden

................................................................................................................................

Codes Boekjaar
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Boekjaar

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

OVERLOPENDE REKENINGEN

Niet vervallen interesten op leningen 24.818.118

Gefactureerde rechten m.b.t. latere periodes 61.836.200

Uit te geven opties 1.332.234
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Vaste produkten 2.350.682.191 2.379.910.130

Mobiele produkten 1.524.136.971 1.619.387.993

Call Connect 11.880.631 8.050.908

Proximus Succursale Luxembourg SA 2.586.332

Uitsplitsing per geografische markt

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 

bedragen ................................................................................................... 524.717 282.371740

Andere bedrijfsopbrengsten

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 ....................................................

11.620

11.298,2

16.580.124

12.368

17.378.921

11.792,4

9088

9087

9086

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ......................................

Personeelskosten

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ..........................

Andere personeelskosten ..........................................................................

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................

653.761.770

157.903.452

49.819.101

33.131.857

61.435

659.872.583

158.078.715

46.525.797

29.959.682

620

621

622

623

624
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Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .............................. (+)/(-)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Geboekt ..............................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

4.553.841

4.498.224

7.389.030

13.312.6686.047.925

15.229.309

8.042.568

13.593.537

635

9110

9111

9112

9113

Geboekt ..............................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere ......................................................................................................

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen ...........................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ................................................................

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen ..................................................................

6.709.137

3.664.233

9.694.063

16.460.431

16.979.716

32.301.459

38.335.105

25.858.810

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 

personen

Kosten voor de onderneming ....................................................................

13

14,0

20.529

525.453

15

19,0

27.988

724.783

9096

9097

9098

617

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ...............................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................
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FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere financiële opbrengsten

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 

resultatenrekening

Kapitaalsubsidies

..............................................................................
Interestsubsidies

...............................................................................

9126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Wisselwinsten Incl. Report/Deport 7.955.765 6.497.058

Meerwaarden op de realisatie van eigen aandelen 2.493.572 482.368

Overige 1.025.367 74.279

Intresten van IRS 7.886.550

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen

Waardeverminderingen op vlottende activa

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de

verhandeling van vorderingen ..................................................................

Toevoegingen ..........................................................................................

Bestedingen en terugnemingen ...............................................................

Voorzieningen met financieel karakter

Andere financiële kosten

Geboekt ...................................................................................................

Teruggenomen ........................................................................................

Geactiveerde interesten

25.941.006

53.931.772

100.020.211

45.819.636

6503

6501

6511

6510

6561

6560

653

..................................

..................................

..................................................................................................

.............

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Wisselverliezen incl. Report/Deport 7.861.642 4.847.006

Minderwaarde op realisatie van eigen aandelen 651.757 3.141.384

Diverse bankkosten 1.046.885 1.013.209

Overige 1.734.793 1.597.621

Commissions-use of payment means 4.202 18.633
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN
VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

........................................................

........................................................

.......

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

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.

444.310.948

713.957

9.890.103

98.345

76

760

7620

7630

...........................................................

...........................................................

.

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 1.291.144 290.951(76A)

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................. 577.187 192.606764/8

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 ........................ 443.019.804

9.231.896

367.256

761

7621

7631

........................................................

........................................................

.......

Niet-recurrente financiële opbrensten 443.019.804 9.599.152(76B)

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................ 769

......................................................................

.................................................

NIET-RECURRENTE KOSTEN

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

371.473.943

46.311.979

245.813.053

40.000

50.447.894

21.949.743

-37.308.814

66

660

6620

6630

...................................................................

....................................................

Niet-recurrente bedrijfskosten 358.400.878 39.426.313(66A)

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ..................................................... 66.235.846 54.785.384664/7

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ...................................

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:

toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .....................

13.061.450

11.615

1.790.439

9.231.142

661

6621

6631

...............................................................

........................................................

Niet-recurrente financiële kosten 13.073.065 11.021.581(66B)

Andere niet-recurrente financiële kosten ................................................. 668

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-) 6690

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële

kosten ................................................................................................. (-) 6691
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BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ............................................................................

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen .............................................

Geraamde belastingsupplementen ....................................................................................................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .............

58.381.242

58.207.000

174.242

9135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

....................................................................................

...................................................

............................................................................

...........................................................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt

uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Deelname van personeel in winst -21.577.480

Wijziging in belastbare reserves 352.777.796

Verworpen uitgaven 18.517.861

Diverse belastingsverminderingen/Vrijstellingen -586.564.455

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

Boekjaar

Gerealiseerde meerwaarden op aandelen 443.019.804

Waardeverminderingen op aandelen (-) 13.073.065

Terugname van waardeverminderingen op aandelen	 27.990.766

Beweging van voorzieningen 6.212.449

Bronnen van belastinglatenties

BoekjaarCodes

Actieve latenties .................................................................................................................................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ........................

88.551.621

9142

9141

Andere actieve latenties

Belastbare provisies 75.455.773

Afschrijvingsexcedenten 12.157.783

Overige 938.065

9144Passieve latenties ..............................................................................................................................

Uitsplitsing van de passieve latenties
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN 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 ................................................................................

287.085.887

768.566.987

323.217.822

779.061.144

181.658.889

57.776.641 45.919.417

185.801.569

9146

9145

9148

9147
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Bedrag van de inschrijving .............................................................................................................

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 ...........................................................................................

Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ........................................................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .......................................................................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ..................................................

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken

activa ...................................................................................................................................................

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 door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken

activa ....................................................................................................................................................

91.062.846

9150

9149

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.........

Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ............................................ 9151

Maximumbedrag ten belopen waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn

gewaarborgd  ........................................................................................................................................ 91.062.8469153

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

Codes Boekjaar

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 16.093.880

Materiële vaste activa 176.989.329
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen

TERMIJNVERRICHTINGEN

9213......................................................................................................

.............................................................
Verkochte (te leveren) goederen 9214......................................................................................................

.............................................................
Gekochte (te ontvangen) deviezen 81.450.5339215......................................................................................................

.............................................................
Verkochte (te leveren) deviezen 81.450.5339216......................................................................................................

.............................................................

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

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF

DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

In het kader van het beleidsbeheer van de personeelsleden heeft Proximus een aanvullend pensioenplan onder de vorm van “te behalen

doel” voorzien, dat van toepassing is bij Proximus N.V. van publiek recht en sommige van haar filialen. De werknemers van Proximus N.V.

van publiek recht maken deel uit van dit aanvullend pensionplan.

De rechten van de deelnemers aan dit plan worden erkend met ingang van ten vroegste 01.01.1997. Voor de uitvoering van deze

verbintenissen en het beheer van de activa die daarvoor worden samengebracht, werd een Pensioenfonds opgericht en erkend bij K.B. van

08.12.1998. In 2015 veranderde de naam van dit Pensioenfonds in “Proximus Pensioenfonds O.F.P” via de statutenwijziging gepubliceerd in

de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 09/06/2015.

In 2006 werd het plan gewijzigd met effect op 01.01.2005, in 2013 met effect op 01.04.2013, en in 2016 met effect op 01.09.2016. Op basis

van een actuariële berekening volgens de PUC-methode (Projected Unit Credit), gesteund op een nominale rentevoet van 0,90% en de

verwachte evolutie in bezoldigingen, bedraagt het bedrag van de DBO (Defined Benefit Obligation) verbintenissen tegenover de

personeelsleden van Proximus N.V. van publiek recht, 727.441 EUR op 31.12.2019. 

De totale verplichtingen van dit fonds (Proximus N.V. van publiek recht en sommige van haar filialen) bedragen 778.917 KEUR op

31.12.2019 (verplichting inclusief de taxen op het bedrag van een eventuele onderfinanciering). Het fonds wordt gevoed op basis van de

jaarlijkse periodic cost, eveneens berekend volgens de PUC-methode. Op 31.12.2019 bedraagt de investeringsportefeuille van dit fonds

729.790 KEUR.

Conform het advies van de CBN 2018/15 uitgegeven op 20 juni 2018, dient de waardering van de pensioenverplichtingen volgens Belgische

GAAP gebaseerd te zijn op de huidige salarissen, zonder rekening te houden met toekomstige salarisevoluties. Bovendien dekken de plan

activa in het pensioenfonds meer dan volledig de voorzichtige berekening van de verworven rechten per 31 december 2019, zoals vereist,

door de Belgische wetgeving. Op deze basis dient geen provisie voor onderfinanciering te worden erkend in de Belgische enkelvoudige

jaarrekening.

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

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

De put-optie verwijst naar het recht dat Proximus verleent aan de niet-beheerste belangen van een van haar

dochterondernemingen om hun aandelen te verkopen

5.929.289

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)
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OVERZICHT VAN ANDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN NIET IN DE BALANS 
OPGENOMEN  
 
Verplichtingen: 
 
Currency and Interest Rate Swaps (swap van vaste tegen variabele rente)     10.882.069 
Huurverplichtingen  
   Gebouwen                            119.732.187 
   Locaties 86.757.321 
   Technische of netwerkuitrusting 13.552.293 
   Voertuigen 43.411.535 
 
Leveren van aandelen wegens uitgeschreven aandelenopties                                            701.021 
Uitkeren van dividenden wegens uitgeschreven aandelenopties                                         536.231 
   
Ontvangen zekerheden: 
 
ter dekking van Proximus N.V. van publiek recht 
   van banken (bankwaarborgen)                                                                           27.669.152 
    
als dekking van verplichtingen van derden jegens Proximus N.V. van publiek recht 
   van banken (bankwaarborgen) 17.655.530 
   borgstelling door Andere partijen                                                                       5.000.000 
   als deposito bij de Deposito- en Consignatiekas 1.502.298 
   
  
Rechten: 
 
Recht op kredietlijn lange termijn 600.000.000 
Recht op kredietlijn korte termijn 125.000.000 
Recht op kredietlijn bij Proximus Group Services N.V. 36.450.000 
Recht op uitgifte commercial papers 1.000.000.000 
   Waarvan uitgegeven 156.000.000 
Recht op uitgifte Euro Medium Term Notes 3.500.000.000 
   Waarvan uitgegeven 1.950.000.000 
Currency and Interest Rate Swaps (swap van vaste tegen variabele rente) 10.882.069 
 
   
 
 
 
In het kader van diverse overnames, bestaan er voorwaardelijke betalingsverplichtingen (earn outs & put 
options) voor een totaalbedrag van 11,6 miljoen euro eind 2019. Deze verplichtingen worden betaald 
tussen 2019 en 2022 in de mate dat wordt voldaan aan de overeengekomen voorwaarden. 
 
Sommige kredietfaciliteiten zijn voorwaardelijk aan het respecteren van bepaalde schuldratio’s op 
groepsniveau. 
 
Proximus geeft aan sommige van haar filialen support letters die de verzekering geven dat zij aan hun 
financiële verplichtingen kunnen voldoen. 
 
Proximus heeft vaak, voor de gehuurde plaatsen waar zij netwerkantennes installeert, de verplichting 
om deze plaatsen bij het beëindigen van de huurovereenkomst in hun oorspronkelijke staat terug over 
te dragen. 
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Universele Diensten 
 
Proximus heeft krachtens de wet van 13 juni 2005 ‘betreffende de elektronische communicatie’ een 
recht om compensatie te vragen voor het aanbieden van de universele dienst inzake sociale tarieven 
aangeboden vanaf 1 juli 2005. Het BIPT moet per operator vaststellen of er een netto-kost en een 
onredelijke last is alvorens op dit verzoek in te gaan. In mei 2014 startte het BIPT tezamen met een 
externe consulent een analyse van de netto-kosten die Proximus droeg voor het aanbieden van de 
wettelijke kortingen aan sociale abonnees aangeboden over de periode 2005-2012, met het oog op het 
beoordelen van de mogelijkheid van een onredelijke last in hoofde van Proximus, en dus de 
mogelijkheid van een bijdrage door de bijdrageplichtige operatoren aan een compensatiefonds. Op 1 
april 2015 trok Proximus haar vraag om compensatie bij het BIPT evenwel in, verwijzend naar het 
advies van de Advokaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie van 29 januari 2015 naar aanleiding 
van de prejudiciële vraag van het Grondwettelijk Hof inzake de wet van 10 juni 2012 (zaak C-1/14), 
meer bepaald betreffende de (on)mogelijkheid van een kwalificatie van mobiele sociale tarieven als 
element van universele dienstverlening. Proximus behield zich bij deze evenwel het recht voor om een 
nieuw verzoek in te dienen nadat er meer klaarheid zou zijn inzake de gevolgen van het arrest. Bij 
arrest van 11 juli 2015 verklaarde het Europese Hof van Justitie dat mobiele sociale tarieven niet 
kunnen worden gefinancierd door middel van een mechanisme waaraan specifieke ondernemingen 
moeten deelnemen.  
 
Het Grondwettelijk Hof heeft, gevolg gevend aan dit arrest van het Hof van Justitie in haar arrest van 8 
februari 2016 (nr. 15/2016) aangegeven dat aangezien het de lidstaten vrij staat diensten voor mobiele 
communicatie (spraak en internet) te beschouwen als aanvullende verplichte diensten, de Wetgever de 
mobiele operatoren mocht verplichten om mobiele kortingen toe te kennen aan sociale abonnees. Het 
stelt evenwel dat er geen regeling ter financiering van deze diensten voor specifieke ondernemingen 
kan worden opgelegd en dat het aan de Wetgever toekomt te beslissen of voor het verstrekken van die 
diensten een compensatie moet geschieden volgens een ander mechanisme, waarbij geen specifieke 
ondernemingen worden betrokken.  
 
Het BIPT heeft in haar mededeling van 27 december 2017 met betrekking tot de monitoring van de 
universele dienst het volgende aangegeven: ‘In navolging hiervan besloot het Grondwettelijk Hof op 3 
februari 2016 dat België de telecomoperatoren niet mag verplichten sociale tarieven aan te bieden voor 
mobiele telefonie of mobiel internet. De regering zou evenwel kunnen besluiten de diensten als 
“aanvullende verplichte diensten” algemeen beschikbaar te stellen, zij het dat deze niet kunnen 
gefinancierd worden door een sectoraal compensatiefonds. Dit is evenwel tot op heden nog niet 
gebeurd.’ Onder deze lezing door het BIPT, werd beslist om voor mobiele standalone internetformules 
geen sociale kortingen meer toe te kennen. Sociale kortingen op bundels met mobiel internet blijven 
behouden. 
                                                                                               
In 2015 kondigde de bevoegde telecomminister een hervorming aan van het wettelijk systeem van 
sociale tarieven, waarbij een vereenvoudiging van het huidige systeem vooropstaat evenals een 
evolutie naar een systeem van vrijwilligheid.  
Deze intentie werd niet omgezet naar een concreet voorontwerp van wet. De aanvraag om compensatie 
voor sociale tarieven werd niet vernieuwd. De omzetting van de Europese Elektronische Communicatie 
Code in Belgisch recht zal mogelijks wijzigingen meebrengen in de definitie van het aanbod van het 
sociaal voordeel.  
 
 
Belasting op pylonen 
 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigde in december 2015 in twee rechtszaken die 
Proximus had aangespannen dat een belasting op pylonen op zich niet in strijd is met de Europese 
wetgeving. 
 
Proximus blijft ontvangen aanslagbiljetten m.b.t. belasting op pylonen van gemeenten en provincies op 
basis van andere argumenten betwisten via administratieve en juridische procedures in de drie 
Gewesten. 
 
Nieuwe evoluties in de rechtspraak hebben ertoe geleid dat de Groep haar schuld inzake de Belasting 
op pylonen heeft herzien in 2018. Dit had een materiële verhoging van de provisies tot gevolg in 2018. 
In 2019 zijn er geen fundamentele wijzigingen in de rechtspraak die een herziening van de toegepaste 
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methodologie van provisionering tot gevolg hebben De in de Jaarrekening opgenomen positie 
reflecteert de beste raming van het waarschijnlijke resultaat door het management. 
 
 
Compensatiemechanisme voor statutair gepensioneerden 
 
Op 31 december 2003 heeft Proximus haar verplichtingen met betrekking tot het juridisch pensioen 
voor de statutaire medewerkers en hun nabestaanden overgedragen aan de Belgische staat, door 
middel van een betaling van EUR 5 miljard aan de Belgische staat. De overdracht van deze 
verplichtingen ging gepaard met een verhoogde werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid voor 
ambtenaren met ingang van 2004 en een jaarlijks vergoedingsmechanisme voor verschuiving van 
bepaalde toekomstige stijgingen of dalingen in de Belgische staat verplichtingen ten gevolge van acties 
ondernomen door Proximus. Naar aanleiding van een wetswijziging (Programma Wet van 25 december 
2017), is vanaf 2018 de verplichting tot compensatie voor de Belgische Staat stopgezet. 
 
 
B.T.W.-eenheid 
 
De vennootschap is lid van een BTW-eenheid, genaamd ‘Proximus VAT Group’, opgericht per 1 oktober 
2010 onder het BTW-nummer BE0829.001.392. Alle leden van de BTW-eenheid zijn ten opzichte van 
de Staat hoofdelijk gehouden tot de voldoening van de BTW, de intresten, de geldboeten en de kosten 
die opeisbaar zijn ingevolge de handelingen van de leden van de BTW-eenheid. In 2019, waren de 
leden van Proximus VAT Group: Proximus N.V. van publiek recht, Proximus Group Services N.V. (tot 
05/2019), Proximus SpearIT N.V., Connectimmo N.V., Be-Mobile N.V., Proximus ICT Expert 
Community B.V.B.A., ClearMedia N.V., Be-Mobile Tech N.V. (tot 31/07/2019, daarna gefusioneerd met 
Be-Mobile N.V), Scarlet Belgium; Davinsi Labs, Unbrace, Codit, Codit Holding en Codit Managed 
Services. 
 
 
Claims en gerechtelijke procedures 

 
Onze policies en procedures worden zo ontworpen dat zij in overeenstemming zijn met de toepasselijke 
wetten, boekhoudkundige en rapporteringsvoorschriften, regulatoire en fiscale voorschriften, met 
inbegrip van deze in het buitenland, de Eu, alsook met de toepasselijke sociale wetgeving. 
 
De complexiteit van de wettelijke en regulatoire omgeving binnen welke wij opereren, alsook de kosten 
om compliant te zijn, nemen beide toe ten gevolge van de eveneens toenemende verplichtingen. 
Daarenboven zijn de buitenlandse en supranationale regels soms tegenstrijdig met de nationale 
wetgeving. De niet-naleving van de verschillende wetten en reglementen en wijzigingen aan deze 
wetten en reglementen of de wijze waarop zij worden geïnterpreteerd of toegepast kunnen leiden tot 
schade aan onze reputatie, aansprakelijkheid, boetes en penalties, evenals een stijging van de fiscale 
last of regulatoire conformiteitskost en impact op de jaarrekening. 
 
De telecommunicatiesector en aanverwante dienstverlenende bedrijven worden gekenmerkt door het 
bestaan van een groot aantal octrooien en handelsmerken. Geschillen gebaseerd op basis van 
beschuldigingen van octrooi-inbreuk of andere schendingen van de intellectuele eigendomsrechten zijn 
is gebruikelijk. Naarmate Gezien het aantal nieuwkomers in de markt groeit en de overlapping van 
productfuncties toeneemt, neemt de mogelijkheid van  claims voor inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten tegen Proximus toe. 
 
Proximus is thans betrokken bij verschillende geschillen en juridische procedures, met inbegrip van 
deze waarvoor een provisie werd aangelegd en deze, hieronder beschreven, waarvoor geen of slechts 
een beperkte provisie werd aangelegd, in rechtsgebieden waarin Proximus actief is en voor zaken die 
verband houden met zijn bedrijfsvoering. Deze procedures omvatten ook procedures voor het Belgisch 
Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie ("BIPT"), beroepen tegen beslissingen genomen door 
het BIPT en procedures met de Belgische fiscale administraties. 
 

1. Zaken in verband met breedband-/broadcasttoegang 
Tussen 12 en 14 oktober 2010, heeft de Belgische Algemene Directie Mededinging een 
huiszoeking uitgevoerd in de kantoren van Proximus te Brussel. Het onderzoek kadert in de 
aantijgingen van Mobistar en KPN betreffende de Wholesale diensten voor DSL, waarvoor 
Proximus obstructiepraktijken zou hebben gehanteerd. Met deze maatregel wordt geen enkele 
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uitspraak gedaan over het eindresultaat van het volledige onderzoek. Volgend op de 
huiszoeking, moet de Algemene Directie Mededinging nu alle relevante elementen van de zaak 
onderzoeken. Uiteindelijk kan het Auditoraat een voorstel van beslissing voorleggen aan de Raad 
voor de Mededinging. Tijdens deze procedure zal Proximus zijn standpunten kunnen voorleggen 
(deze procedure kan verschillende jaren duren). 
 
Tijdens het onderzoek van oktober 2010 werd een groot aantal documenten in beslag genomen 
(elektronische data zoals een volledige kopie van mailboxen en archieven, evenals andere 
bestanden). Proximus en de auditeur van de Mededingingsautoriteiten wisselden uitgebreid van 
mening inzake de wijze waarop de inbeslaggenomen data behandeld werden. Proximus wou 
zekerheid hebben dat het legal privilege (LPP) van de advocaten en de vertrouwelijkheid van 
adviezen van de bedrijfsjuristen gewaarborgd bleven. Bovendien trachtte Proximus te 
verhinderen dat de Mededingingsautoriteiten toegang kregen tot (gevoelige) data die buiten het 
toepassingsgebied van het onderzoek vielen. Door het feit dat Proximus de auditeur niet van 
haar standpunt kon overtuigen, spande Proximus twee procedures aan, waarvan één vóór het 
Hof van Beroep van Brussel en één vóór de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging, dit 
met het oog op de opschorting van de mededeling aan de onderzoeksteams van de LPP data 
en van data die buiten het toepassingsgebied van het onderzoek vielen. Op 5 maart 2013 sprak 
het Hof van Beroep in deze beroepsprocedure een positief vonnis uit waarin werd beslist dat de 
onderzoekers niet gemachtigd waren tot inbeslagname van documenten waarin adviezen van 
bedrijfsjuristen waren opgenomen en van documenten die buiten het toepassingsgebied vielen 
en dat de betreffende documenten dienden te worden verwijderd/vernield. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat het hier een beslissing op de procedure zelf betreft en niet op de op de grond van 
de zaak. Op 14 oktober 2013 diende de Raad voor de Mededinging een verzoek tot cassatie in 
tegen de beslissing. Proximus sloot zich bij deze cassatieprocedure aan. Uiteindelijk besliste het 
Hof van Cassatie op 22 januari 2015 om het arrest van 5 maart 2013 te bevestigen, behalve voor 
wat een restrictie betreft met betrekking tot oudere documenten, welke nietig werd verklaard. Het 
is nu aan het Hof van Beroep om een nieuwe beslissing te nemen inzake deze restrictie. 
In maart 2014, heeft KPN zijn klacht ingetrokken. Mobistar blijft de enige aanklager. 

 

2. Zaken in verband met mobiele on-net 
In de procedures volgend op een klacht van KPN Group Belgium in 2005 met de Belgische 
Mededingingsautoriteit, bevestigde deze laatste op 26 mei 2009 een van de vijf 
tenlasteleggingen inzake misbruik van machtspositie die op 22 april 2008 door het Auditoraat 
werden geformuleerd, namelijk het hanteren van wurgprijzen op de professionele markt in 2004-
2005. De Belgische Mededingingsautoriteit ging ervan uit dat de tarieven voor oproepen tussen 
Proximus-klanten ('on-net-tarieven’) lager waren dan de tarieven die het aan concurrenten 
aanrekende voor de routering van een oproep van hun eigen netwerk naar dat van Proximus (= 
beëindigingstarieven), verhoogd met een aantal andere kosten die hij relevant achtte. Alle andere 
tenlasteleggingen van het Auditoraat werden verworpen. De Mededingingsautoriteiten hebben 
daarbij aan Proximus (voorheen Belgacom Mobile) ook een boete opgelegd van 66,3 miljoen 
EUR wegens misbruik van een machtspositie tijdens de jaren 2004 en 2005. Proximus was 
verplicht deze boete te betalen voor 30 juni 2009 en heeft deze (net van bestaande provisies) 
geboekt als een niet weerkerende uitgave in de resultatenrekening voor het tweede kwartaal van 
2009. 
 
Proximus heeft bij het Hof van Beroep te Brussel hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van 
de Mededingingsautoriteit. Zij betwist daarbij een groot aantal elementen van de beslissing, o.m. 
het feit dat de impact op de markt niet was onderzocht. Ook KPN Group Belgium en Mobistar 
hebben tegen de genoemde beslissing hoger beroep ingesteld. 
 
In gevolge de minnelijke schikking van 21 oktober 2015, werden de beroepen van Base en 
Mobistar tegen de beslissing van de Belgische mededingingsautoriteit ingetrokken. Proximus zet 
de beroepsprocedure tegen deze beslissing verder. 
 
In oktober 2009 hebben zeven partijen (Telenet, KPN Group Belgium (voorheen Base), KPN 
Belgium Business (voorheen Tele 2 Belgium), KPN BV (voorheen Sympac), BT, Verizon, Colt 
Telecom) een vordering ingesteld tegen Belgacom Mobile (nu Proximus en hierna Proximus 
genoemd) bij de Rechtbank van Koophandel te Brussel en hebben daarbij aantijgingen 
geformuleerd die sterk lijken op deze vermeld in voornoemde zaak (met inbegrip van de 
Proximus-naar-Proximus-tarieven die een misbruik van machtspositie op de Belgische markt 
zouden uitmaken), maar voor telkens andere periodes afhankelijk van de betrokken partij, zij het 
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tussen 1999 tot op heden (vordering van 1 EUR provisioneel en verzoek om een gerechtelijk 
deskundige aan te duiden die de precieze schade moet berekenen). In november 2009 heeft 
Mobistar opnieuw een gelijkaardige vordering ingesteld voor de periode vanaf 2004. Deze zaken 
zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. 
 
Na de schikkingen met Telenet, KPN, BASE Company en Orange, zijn de enige betrokken 
partijen nog BT, Verizon en Colt Telecom. 

 
 
Op 22 november 2019 hebben Orange Belgium en Proximus een overeenkomst afgesloten met 
betrekking tot het delen van hun mobiele radio toegangsnetwerk (RAN). Telenet, dat de overeenkomst 
betwist, heeft een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit, alsook een verzoek om 
voorlopige maatregelen. Op 8 januari 2020, heeft de Belgische Mededingingsautoriteit, die de 
voordelen van de overeenkomst erkende, beslist om deze overeenkomst toch gedurende 2 maanden 
te schorsen om Orange Belgium en Proximus de tijd te geven om gesprekken te hebben met de 
telecommunicatieregulator. Ondertussen kunnen verschillende voorbereidende handelingen worden 
gesteld. Eenmaal deze termijn verstreken is, neemt de schorsing een einde, tenzij de onderzoekers 
van de Belgische Mededingingsautoriteit een nieuw initiatief zouden nemen. Het nemen van een 
beslissing ten gronde kan, in voorkomend geval, enkele jaren in beslag nemen. 
 
 
Gial dossier 
Op 19 juni 2019 werd Proximus in verdenking gesteld door een Brusselse onderzoeksrechter naar 
aanleiding van een klacht wegens corruptie en misdrijven betreffende nijverheid, koophandel en 
openbare veilingen in de zogenaamde "GIAL"-zaak.  
Proximus betwist formeel een strafbaar feit te hebben gepleegd in deze zaak. Wegens het geheim van 
het onderzoek kunnen de details van de zaak vanzelfsprekend niet in dit verslag worden uiteengezet. 
Desalniettemin wenst Proximus het bestaan van de zaak te vermelden om de transparantie te 
verzekeren. 
Ter informatie: indien Proximus, in tegenstelling tot haar analyse van haar rol in deze zaak, schuldig 
zou worden bevonden aan de feiten die haar worden verweten en gezien de inverdenkingstelling door 
de onderzoeksrechter, zou de maximumboete die aan Proximus kan worden opgelegd in het kader van 
deze zaak 800.000 EUR bedragen. Op dit ogenblik en op basis van de informatie waarover Proximus 
in het kader van deze zaak beschikt, heeft Proximus geen provisie aangelegd voor de betaling van een 
boete. 
Ten slotte herinnert Proximus er, voor zover nodig, aan dat de inverdenkingstelling geenszins impliceert 
dat er tegen haar een bezwaar of een bewijs van schuld bestaat en benadrukt ze dat ze onschuldig 
wordt geacht en over solide elementen beschikt voor een gunstige afloop van deze zaak. 
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE
ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Deelnemingen .........................................................................................

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als 

waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming................

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

.................................................................................

......................................

Financiële vaste activa

Andere vorderingen .................................................................................

Vorderingen ................................................................................................

...............................
Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Geldbeleggingen

Aandelen .................................................................................................

...........................................................................................

....................................

Vorderingen .............................................................................................

Schulden ........................................................................................................

.......................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg

voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ..............

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen........................................

........................................

........................................

.......

Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa ....................................................

....................................................

.......................
Opbrengsten uit vlottende activa ..............................................................

..............................................................

...
Andere financiële opbrengsten ................................................................

...............................................................
Kosten van schulden ...............................................................................

................................................
Andere financiële kosten ..........................................................................

.....................................................

1.238.111.531

1.238.111.531

126.505.004

89.000.000

37.505.004

883.098.434

883.098.434

92.032.018

3.994.784

2.232.227

2.646.847

2.557.517

9.245.493.584

9.245.493.584

178.181.448

144.000.000

34.181.448

183.176.293

183.176.293

9.635.323.232

9.595.906.915

39.416.317

490.592.079

2.564.329

2.968.247

154.065.583

2.442.236

Realisatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden

Verwezenlijkte minderwaarden

...................................................................

............................................................
.................................................................

..............................................................

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9351

9341

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................



Nr.  0202.239.951  VOL 6.15

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Deelnemingen .........................................................................................

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN

DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd

als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming..........

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

.................................................................................

......................................

Financiële vaste activa

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 gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg

voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen ........

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen........................................

........................................

........................................

.......

Financiële vaste activa

3.925.594

3.925.594

99.273

99.273

52.635

52.635

5.687.187

4.687.187

1.000.000

100.595

100.595

79.691

79.691

9253

9263

9273

9283

9293

9303

9313

9353

9363

9373

9383

9393

9403

9262

9252.................................................................................

..............................................
Deelnemingen .........................................................................................

Vorderingen ...................................................................................................

............................

Schulden ........................................................................................................

.......................
9362

9372

9272

9282

9292

9302

9352

9312

Achtergestelde vorderingen .....................................................................

Andere vorderingen .................................................................................

Op meer dan één jaar .............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

Op meer dan één jaar ..............................................................................

Op hoogstens één jaar ............................................................................

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 informatie over de

transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap

Nihil
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Sensitivity: Confidential 

 
Bijkomende informatie 
 
Proximus NV van publiek recht levert telecomdiensten aan de Belgische Staat, aan verschillende 
administraties van de Belgische Staat en andere door de Staat gecontroleerde ondernemingen. Al deze 
transacties verlopen op basis van normale klant/leverancier-relaties en aan voorwaarden die niet 
voordeliger zijn dan die waarop andere klanten en leveranciers een beroep kunnen doen. De diensten 
aan deze administraties en andere door de Staat gecontroleerde ondernemingen vormen geen 
belangrijk deel van de netto-opbrengsten van Proximus NV van publiek recht. 
 
Proximus NV van publiek recht heeft transacties met Belgacom International Carrier Services N.V. 
voor inbound en outbound telecomdiensten. De onderliggende contracten worden door het 
management goedgekeurd rekening houdend met de geldende marktreferenties. 
 
Wat de transacties met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen betreft 
wordt verwezen naar het jaarverslag "verklaring inzake deugdelijk bestuur" en het 
bezoldigingsverslag, waar de bezoldigingen van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van 
het Executief Comité worden toegelicht. 
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BoekjaarCodes

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 identificieerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ......................................................................................................

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ........................................................................................

2.066.720

9504

9503

Codes 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

377.341

41.358

39.900

9505

95061

95062

95063

..................................................................................................

...............

...............................................................................................................

.......................................................

...............................................................................................................

.......................................................
...........................................................................

...........................................................................

................
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen

de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

9.775

229.826

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

...............................................................................................................

.......................................................

...............................................................................................................

.......................................................
...........................................................................

...........................................................................

................

Vermeldingen in toepassing van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen
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AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE

Categorie afgeleide

financiële

instrumenten

VOOR IEDERE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE

WAARDE

Ingedekt risico Speculatie/

dekking

Omvang Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde

Boekjaar Vorig boekjaar

1 IRCS Deviezen en

intresten

Dekking 10.882.069  0 5.401.944  0 5.326.178

Termijncontracten in

vreemde valuta

Deviezen Dekking 29.298.358  0 -375.558  0 108.591

FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEBOEKT TEGEN EEN HOGER BEDRAG DAN

HUN REËLE WAARDE

Reële waardeBoekwaarde

Bedrag van de afzonderlijke activa of van passende groepen ervan

Redenen waarom de boekwaarde niet is verminderd

Elementen die toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde zal kunnen

worden gerealiseerd
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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*

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een 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*

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar

jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

De onderneming heeft alleen maar dochterondernemingen die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de 

geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis 

zijn* (artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen)

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)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde

geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   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 onderneming als dochter deel uitmaakt en 

      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Codes Boekjaar

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)

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

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

56.358

39.900

1.041.335

11.264

246.826

..........................................................................................................................................................

............

9507

95072

95071

95073

95091

95092

95093

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze

groep door de commissaris(sen)

................................................................................................................

.......................................................

................................................................................................................

......................................................
..........................................................................

..........................................................................

..................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze

groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

................................................................................................................

......................................................

................................................................................................................

......................................................
..........................................................................

..........................................................................

..................

457.046..........................................................

..........................................................

..................................................

9509

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

Vermeldingen in toepassing van artikel 134, §4 en §5 van het Wetboek van vennootschappen

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Vermeldingen in toepassing van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen
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WAARDERINGSREGELS 
 
De waarderingsregels voldoen aan de wettelijke beschikkingen van hoofdstuk II van het K.B. van 30.01.2001 aangepast 
door K.B. 18.12.2015.  

Deze zijn goedgekeurd en aangepast door de Raad van Bestuur tijdens de vergaderingen van 27.05.1993, van 
04.12.1997, van 22.10.1998, van 28.10.1999, van 26.10.2000, van 25.04.2002, van 23.10.2003, van 13.12.2004, van 
18.12.2008, van 24.02.2011, van 01.03.2012, van 27.02.2014 en van 28.02.2019. 

 
BALANS 
 
 
OPRICHTINGSKOSTEN 
 
De kosten bij uitgifte van een lening worden integraal ten laste van het boekjaar geboekt waarin ze gemaakt worden. 
Significante oprichtingskosten worden geactiveerd en afgeschreven over 5 jaar. De aanschaffingen van het boekjaar 
worden pro rata temporis afgeschreven. 
Herstructureringskosten worden als kost geboekt. 
 
 
IMMATERIELE VASTE ACTIVA 
 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, d.i. de aankoopprijs, de vervaardigingprijs 
of de inbrengwaarde. Hierbij wordt geen rekening gehouden met toevoeging van algemene kosten. 
 
Immateriële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur worden niet afgeschreven. Op deze activa wordt enkel tot waar-
deverminderingen overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding. 
 
Immateriële vaste activa met een beperkte levensduur (behalve voor uitzendrechten aangeschaft in 2018 en 2019) 
worden lineair afgeschreven  volgens onderstaand plan dat opgesteld is op basis van economische criteria: 

- Goodwill: over de geschatte gebruiksduur, indien deze niet met zekerheid kan worden geraamd over 5 tot 
10 jaar 

- Software: 5 jaar of de licentieperiode indien korter 
- Netwerk licenties: over de licentieperiode 
- Gebruiksrechten, voetbal- en uitzendrechten: over de contractperiode 
- Klantenbestanden en merken: 3 tot 10 jaar 

 
De aanschaffingen van het boekjaar worden pro rata temporis afgeschreven. 
 
De uitzendrechten aangeschaft in 2018 en 2019 worden afgeschreven voor het dubbele van lineaire tarief met een 
maximum van 40% van de initiële aankoopwaarde. 
 
De goodwill gegenereerd door de fusie van begin 2010 wordt afgeschreven over 15 jaar. Deze afschrijvingsperiode is 
gerechtvaardigd door het langdurig karakter van de verwachte winstgevendheid van alle gefusioneerde ondernemin-
gen. 
 
De goodwill die resulteert uit de fusie met Wireless Technology in 2016 wordt afgeschreven over 10 jaar. Deze afschrij-
vingsperiode weerspiegelt de gebruiksduur waarover de economische voordelen van de activa in de bedrijfsorganisatie 
verwacht worden te zullen worden verbruikt door Proximus. 
 
De goodwill die resulteert uit de fusie van Proximus Group Services NV in 2019 werd volledig opgenomen in de verlies- 
en winstrekening. 
 
 
MATERIELE VASTE ACTIVA 
 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, d.i. de aankoopprijs, de vervaardigingprijs of 
de inbrengwaarde. Hierbij wordt geen rekening gehouden met toevoeging van algemene kosten. 
 
Materiële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur worden niet afgeschreven. Op deze activa wordt enkel tot waar-
deverminderingen overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding. 
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Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden lineair afgeschreven (behalve voor materiële vaste activa 
aangeschaft in 2018 en 2019).  
De materiële vaste activa aangeschaft in 2018 en 2019 worden afgeschreven volgens de jaarlijks degressieve methode 
voor het dubbele van lineaire tarief met een maximum van 40% van de initiële aankoopwaarde. 
 
Bij het bepalen van het af te schrijven bedrag wordt rekening gehouden met een restwaarde voor zover deze voldoende 
nauwkeurig kan bepaald worden, significant is en de realisatie ervan voldoende zeker is. 
 
De materiële vaste activa worden afgeschreven volgens onderstaand plan dat opgesteld is op basis van economische 
criteria: 
 
    Levensduur (in jaren) 
Terreinen en gebouwen 

- Terreinen onbeperkt 

- Gebouwen en uitrustingen van gebouwen 22 - 33 

- Faciliteiten in gebouwen 3 - 10 

- Verbeteringen in gehuurde gebouwen 3 - 10 
 
Technische en netwerk uitrusting 

- Kabels en kabelgoten 15 – 20 

- Centrales 8 – 10 

- Transmissie-uitrustingen 6 – 8 

- Radio Acces Netwerk 6 – 7 

- Mobiele sites en facilitaire uitrustingen van de sites 5 – 10 

- Uitrustingen opgesteld bij klanten 2 – 8 

- Data netwerk en andere netwerkuitrustingen 2 – 15 
 

Meubilair en voertuigen 

- Meubilair en kantoormateriaal 3 – 10 

- Voertuigen 3 – 10 
 
Vaste activa in leasing of op grond van soortgelijke rechten worden afgeschreven volgens de levensduur van het on-
roerend goed zoals opgenomen in het contract. 
 
Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen worden afgeschreven over dezelfde levensduur als de activa waarop ze 
betrekking hebben. 
 
Buiten gebruik gestelde vaste activa worden gewaardeerd aan de netto boekwaarde of aan de verwachte realisatie-
waarde als die lager ligt. Zij worden niet meer afgeschreven. 
 
De aanschaffingen van het boekjaar worden pro rata temporis afgeschreven. 
 
 
Zowel de materiële vaste activa als de uitzendrechten aangeschaft in 2018 en 2019 worden afgeschreven volgens 
de jaarlijks degressieve methode voor het dubbele van lineaire tarief met een maximum van 40% van de initiële 
aankoopwaarde.  
 
 
FINANCIELE VASTE ACTIVA 
 
Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, d.i. de aanschaffingsprijs of inbreng-
waarde. Enkel significante bijkomende aankoopkosten worden geactiveerd. 
 
Waardeverminderingen worden geboekt ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de 
toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de participatie of de aandelen worden aan-
gehouden, waarbij rekening wordt gehouden met het CBN-advies 126-8. 
 
Vorderingen worden gewaardeerd aan hun nominale waarde. Een waardevermindering wordt geboekt indien de beta-
ling op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onzeker is. 
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VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 
 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen uitgedrukt in vreemde valuta worden om-
gezet in EUR aan de koers in voege op de datum van de boeking van de transactie. Vorderingen in vreemde munten 
worden omgerekend in EUR aan de slotkoers op balansdatum. 
 
Op de nominale waarde wordt een waardevermindering geboekt indien de betaling op de vervaldag geheel of gedeel-
telijk onzeker is. 
 
 
VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 
 
De voorraad grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden geboekt aan de aanschaffingswaarde. 
 
Bij het opstellen van de jaarlijkse inventaris wordt de Gewogen Gemiddelde Prijs methode gebruikt om de verschillende 
onderdelen van deze rubriek te waarderen. 
 
Waardeverminderingen worden geboekt indien de verkoop- of marktwaarde lager is dan de aanschaffingsprijs of om 
rekening te houden met de risico's inherent aan de producten. 
 
De bestellingen in uitvoering en de goederen in bewerking worden gewaardeerd aan vervaardigingprijs of aan de markt-
waarde (indien deze lager is dan de vervaardigingprijs). 
 
De projecten van de ICT activiteit (bestellingen in uitvoering) worden in het resultaat opgenomen in functie van hun 
realisatiepercentage. 
 
 
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 
 
Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Waardeverminderingen worden toegepast indien de betaling op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onzeker is. 
 
Vorderingen in vreemde valuta worden omgezet in EUR aan de koers in voege op datum van de boeking van de levering 
en worden omgerekend aan de slotkoers op balansdatum. 
 
 
GELDBELEGGINGEN 
 
Geldbeleggingen worden gewaardeerd aan nominale waarde als het tegoeden betreft bij financiële instellingen en aan 
hun aanschaffingswaarde, aanschaffingsprijs zonder bijkomende kosten, in alle andere gevallen. 
 
Op de nominale waarde of de aanschaffingswaarde worden waardeverminderingen geboekt indien de realisatiewaarde 
op balansdatum lager is dan de nominale of aanschaffingswaarde. 
 
Voor het bepalen van de realisatiewaarde van de eigen aandelen wordt rekening gehouden met de marktprijs op ba-
lansdatum enerzijds, en de uitoefenprijs van uitgeschreven aandelenopties waarvoor deze aandelen worden aange-
houden anderzijds. 
 
Geldbeleggingen in vreemde valuta worden op het einde van het boekjaar omgerekend in EUR aan de koers in voege 
op balansdatum. 
 
 
LIQUIDE MIDDELEN 
 
Liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde. Indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan 
de voorheen geboekte nominale waarde, wordt een waardevermindering geboekt. Liquide middelen in vreemde valuta 
worden omgerekend in EUR aan de officiële koers op balansdatum. 
 
 
  



Nr. 202.239.951   VOL 6.19 

 

 

 
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 
 
Op balansdatum wordt een inventaris opgemaakt van alle voorziene risico’s en eventuele verliezen die in de loop van 
het boekjaar of van vorige boekjaren zijn ontstaan. Een provisie wordt aangelegd op basis van een betrouwbare in-
schatting van het risico op het ogenblik van het opstellen van de rekeningen. 
De voorziening vertegenwoordigt de beste schatting van de kosten die als waarschijnlijk worden beschouwd of, in geval 
van een verplichting, de beste schatting van het bedrag dat vereist is om die verplichting op de balansdatum na te 
komen. 
 
In het kader van de vertrekplannen, werden voorzieningen aangelegd na goedkeuring door het Paritair Comité. Deze 
voorzieningen worden bepaald als de contante waarde van de voordelen toegekend tijdens de periode van inactiviteit 
voor zowel de huidige als de toekomstige begunstigden. 
In het kader van de voordelen na uitdiensttreding wordt er een voorziening aangelegd voor de huidige en de toekom-
stige begunstigden van deze voordelen. Voor de huidige begunstigden wordt deze provisie bepaald als de contante 
waarde van de verplichting uit hoofde van de toegezegde voordelen. Voor de toekomstige begunstigden wordt deze 
provisie geleidelijk aangelegd in functie van het aantal gepresteerde dienstjaren, zodat op het ogenblik van de pensio-
nering de provisie eveneens de contante waarde van de verplichting uit hoofde van de toegezegde voordelen bereikt. 
 
De voorziening voor aan derden te regelen schadegevallen inzake voertuigen, samengesteld door de vennootschap 
als "eigen verzekeraar", is gewaardeerd via de individualisering van alle schadegevallen die gebeurd zijn vóór 2014, 
waarvoor de onkosten redelijkerwijze door de maatschappij zouden moeten gedragen worden in de komende jaren. 
 
De uitgestelde belastingen worden geboekt conform het artikel 76 van het K.B. van 30.01.2001. 
 
 
SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 
 
Schulden worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde, rekening houdend met agio en disagio. 
Schulden in vreemde valuta worden als volgt in EUR omgezet: 
 
- de leningen aan de koers in voege op het ogenblik van het aangaan van de lening; 
 
- de handelsschulden tegen de koers in voege op datum van de boeking van de ontvangst van de  diensten of de 

goederen. 
 
Handelsschulden en niet tegen wisselrisico’s ingedekte financiële schulden in vreemde valuta worden omgerekend aan 
de slotkoers op balansdatum. 
 
 
OMREKENINGSVERSCHILLEN 
 
De wisselkoerswinsten en –verliezen die hun oorsprong vinden in de omrekening per valuta worden in resultaat opge-
nomen. 
 
 
RESULTATENREKENING 
 
De posten van de resultatenrekening worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De geproduceerde vaste activa 
worden gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs zonder toevoeging van onrechtstreekse kosten. 
 
 
OMZET 
 
De opbrengsten worden geregistreerd gedurende de periode waarop ze betrekking hebben, ongeacht van de inning. 
De omzet houdt rekening met commerciële en volumekortingen. 
De specifieke opbrengstenstromen en de eraan verbonden criteria voor erkenning zijn de volgende: 

- de opbrengsten van het vaste lijn-, mobiele- en carrierverkeer worden opgenomen op basis van het gebruik;  

- de opbrengsten uit de aansluitings- en installatiekosten worden opgenomen op het ogenblik van de aansluiting of 
installatie; 

- de opbrengsten uit de verkoop van communicatie-uitrusting worden opgenomen bij de levering aan de externe ver-
deler of bij de levering door de eigen Proximus winkels aan de uiteindelijke klant; 
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- de opbrengsten uit maandelijkse verhuur, het maandelijkse abonnement en de toegangskosten in het kader van de 
vaste en mobiele telefonie, internet en digitale televisie worden opgenomen in de periode waarin de diensten zijn 
verstrekt;  

- vooraf betaalde opbrengsten zoals opbrengsten uit voorafbetaalde vaste- of mobilofoniekaarten worden uitgesteld en 
opgenomen op basis van het gebruik van de kaarten; 

- onderhoudsopbrengsten worden als opbrengsten pro rata temporis over de onderhoudsperiode erkend; 

- de opbrengsten van de ICT activiteit verbonden aan projecten worden in het resultaat opgenomen in functie van hun 
realisatiepercentage. 

 
 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen worden, per categorie, in de toelichting vermeld voor de 
nominale waarde van de verplichting die in het contract voorkomt of, bij gebrek daaraan, voor hun geraamde waarde. 
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BIJKOMENDE INFO 
 
 
RESULTAATVERWERKING EN EVOLUTIE VAN DE RESERVES 
 

In 2019 bedraagt de te bestemmen winst van het boekjaar 378.882.109 EUR.  

• 5 % van deze netto winst is toe te wijzen aan de wettelijke reserve. Aangezien deze verplichting vervalt op 
het moment dat deze wettelijke reserve 10 % van het kapitaal bereikt, een grens die ondertussen werd 
bereikt, dient er niets toegevoegd te worden aan de wettelijke reserves. 

• De overgedragen winst van vorige boekjaren bedraagt 317.655.909 EUR. 
 

De te bestemmen winst van het boekjaar bedraagt dan 696.538.018 EUR. 

• 21.347.770 EUR netto toevoeging aan het eigen vermogen (de reserves) als volgt: 

• 25.302.686 EUR onttrekking aan de beschikbare reserves; 

• 1.547.538 EUR onttrekking aan de reserves voornamelijk in het kader van de uitoefening van aandelen-
opties; 

• 47.132.567 EUR toevoeging aan de beschikbare reserves; 

• 1.065.427 EUR toevoeging aan de overige (onbeschikbare) reserves voor eigen aandelen. 

• 486.324.662 EUR vergoeding van het kapitaal (bruto dividenden) zoals beslist door de Algemene Vergade-
ring. Dit bedrag kan verder worden gedetailleerd als volgt: 

• 161.524.880 EUR werd als interim-dividend uitgekeerd op 6 december 2019; 

• 1.817.273 EUR werd daarnaast uitgekeerd in 2019 voornamelijk ten gevolge van dividenduitkeringen in 
het kader van de uitoefening van aandelenopties; 

• 322.982.509 EUR is het resterende bedrag dat zal uitgekeerd worden in april 2020. 

• 21.577.480 EUR uit te keren aan het personeel in uitvoering van artikel 43 van de statuten (5% van de winst 
van het boekjaar voor belastingen). 

• De overblijvende over te dragen winst bedraagt 167.288.106 EUR. 
 

   
SAMENVATTENDE STAAT van de rekeningen betreffende de TAKEN VAN OPENBARE DIENST (verplich-
ting opgelegd bij wege van art. 27 van de wet van 21.03.1991) 
 

Artikel 155 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie heeft het hoofdstuk V van de 
wet van 21 maart 1991, dat handelt over de openbare telecommunicatiedienst (zijnde de taken van openbare 
dienst), opgeheven en vervangen door de bepalingen van hoofdstuk I van titel IV van de nieuwe wet, dat handelt 
over de universele dienst (art. 68 t.e.m. 104). Artikel 86ter van de wet van 21 maart 1991 werd evenwel behouden 
en als dusdanig ook hernomen onder hoofdstuk II – Aanvullende diensten, van titel IV van de wet van 13 juni 
2005 (art. 105 t.e.m. 107). De onderstaande cijfers bevatten de opdrachten van algemeen belang zoals gedefini-
eerd in artikels van de wet en artikel 4 van het beheerscontract. 

 
1. Bedrijfsopbrengsten 0,00 EUR 
2. Bedrijfskosten 121.005,15 EUR 
    Bedrijfsresultaat(verlies)    (121.005,15) EUR 

  
De berekeningen werden gemaakt op basis van een kostenmodel door Proximus N.V. van publiek recht ontwik-
keld voor de producten die beantwoorden aan de eisen gesteld in het beheerscontract, gebaseerd op bedrijfs-
economische maatstaven rekening houdend met de verwachte levensduur van de producten. 

 

 

 
KAPITAALSUBSIDIE 
 
 Proximus heeft in 2019 geen kapitaalsubsidie toegekend gekregen van openbare besturen of instellingen. 
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Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

9.748,71001

1002

1003

.................................................................

..................................................................

.................................................................

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijds equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

6.966,8 2.781,9

2.102,7 1.002,5 1.100,2

11.298,2 7.726,2 3.572,0

14.399.2581011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

10.586.747 3.812.512

2.180.866 1.092.094 1.088.772

16.580.124 11.678.841 4.901.284

796.537.6261021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

591.036.828 205.500.798

119.656.034 60.969.423 58.686.612

916.193.660 652.006.250 264.187.410

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 10.739.545 7.642.762 3.096.783

11.792,41003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

8.102,7 3.689,7

17.378.921 12.277.931 5.100.990

920.297.761 658.214.583 262.083.178

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon 9.936.633 7.106.870 2.829.763

..................................................................

.................................................................

.................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................
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Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

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

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

9.627 1.993 11.127,3

9.456

171

1.992

1

10.955,5

171,8

6.876

2.751

156

8.667

751

53

940

1.053

7.606,8

3.520,5

1

1.745

247

156,5

9.974,4

943,4

53,0

............................................................

..............................

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

2.345

1.464

3.067

582

183

175

2.797,5

1.605,6

3.203,7

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

944

571

1.236

666

219

168

1.420,6

736,9

1.363,0

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................

Mannen ...........................................................................

Vrouwen ...........................................................................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van

    de onderneming

    gestelde personenTijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

14,0

20.529

525.453

150

151

152

.........................................................

.................................
..............................................................

............................
...............................................................................

...........

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

652

177

475

108

1

107

674,5

177,5

497,0

205

210

211

212

213

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .................................................................................

Vervangingsovereenkomst  .................................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................................................................

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens

het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of

tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het

algemeen personeelsregister .......................................................................................................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................

UITGETREDEN
1. Voltijds

Codes
2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

Aantal werknemers met een 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

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

852

408

443

1

654

548

106

1.295,0

829,0

464,0

1,0

110

90

652

50

14

590

149,0

101,0

1.045,0

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

................................................

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 ....................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  ........................................................................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .....................................................................

Vervangingsovereenkomst ........................................................................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

7.402

213.817

17.676.116

3.549

94.456

7.808.618

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

17.464.407

211.709

7.715.093

93.525

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

2.697

102.263

8.352.763

1.227

7.176

586.130

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten

laste van de werkgever

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).. ...............................................................................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-

opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................
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SOCIALE BALANS 
 
Toelichting bij de codes 109, 110, 209, 210, 309 en 310 
 
Deze codes kunnen opgedeeld worden in twee delen: a. statutair personeel 
 b. contractueel personeel 
 
 
Code 109 & 110 :  
                                      Codes          1.Voltijds      2.Deeltijds       3. Totaal in voltijdse equivalenten 
 
Statutair personeel  code 109     2.222            957           2.946,8 
Contractueel personeel code 110 7.234              1.035     8.008,7                 
 
 
Code 209 & 210 :       
                                     Codes          1.Voltijds      2.Deeltijds    3. Totaal in voltijdse equivalenten 
 
Statutair personeel         code 209                   0              0  0,0     
Contractueel personeel code 210               177 1           177,5 
 
 
Code 309 & 310 :  
                                      Codes          1.Voltijds      2.Deeltijds    3. Toatal in voltijdse equivalenten 
 
Statutair personeel code 309              128 450              475,4  
Contractueel personeel  code 310 280                    98 353,9 
 
Nummers van de paritaire comités die bevoegd zijn voor de onderneming : 
Proximus NV van publiek recht heeft zijn eigen Nationaal Paritair Comité 
 

 
Code 1023 
 
De code 1023 van de sociale balans bevat de personeelskosten m.b.t. de personeelsleden waarvoor de onderneming een DI-
MONA-verklaring heeft ingediend, meer bepaald: 
- De kosten opgenomen in de code 62 met uitzondering van deze toegekend aan gepensioneerden. 
- Het winstaandeel dat bij de winstbestemming op statutaire en wettelijke basis toegekend wordt aan het personeel. 
- De kosten van de vroegere dochteronderneming PGS NV na de fusie met Proximus NV op 02.05.2019 met terugwerkende 

kracht tot 01.01.2019. Alle andere sociale balansgegevens (Headcounts, VTE, gewerkte uren...) met betrekking tot de voor-
malige PGS-dochteronderneming beginnen op 02.05.2019 (datum van inschrijving in het personeelsregister) zonder terug-
werkende kracht. 

 
Zoals voor het jaar 2018 werd de opsplitsing mannen/vrouwen van de code 1023 voor het jaar 2019 voornamelijk opgemaakt op 
basis van een volledige inventaris en van een opsplitsing mannen/vrouwen van de salarisgegevens die voortkomen uit de sala-
risberekening van 2019. 
 
Inlichtingen over de opleiding voor de werknemers tijdens het boekjaar 
 
In 2019 ontving Proximus tussenkomsten in de opleiding voor werknemers van 271.931,49 EUR in het kader van het educatief 
verlof met betrekking tot 2017-2018. 
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