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corporate governance

Mobistar hecht veel belang aan een goed bestuur en bevestigt

haar voornemen zich te richten naar de Belgische Corporate

Governance Code. Het Toezichtscomité voor Corporate

Governance (een tijdelijk comité dat werd opgericht door de Raad

van Bestuur) zette in 2005 zijn werkzaamheden voort, waarbij de

aandacht vooral ging naar het opstellen van een Corporate

Governance Charter. Dat charter werd op 30 december 2005, in

drie talen, gepubliceerd op de website van de onderneming, 

volgens de bepalingen van de Code.

Net als vorig jaar heeft Mobistar dit hoofdstuk over corporate

governance opgesteld volgens de bepalingen van de Belgische

Corporate Governance Code.

De vennootschap is van oordeel dat haar Corporate Governance

Charter, evenals dit hoofdstuk over corporate governance, zowel

de geest als de bepalingen van de Belgische Corporate

Governance Code weerspiegelen.

In het Corporate Governance Charter legt de vennootschap uit dat

ze niet afwijkt van de wettelijke definitie van onafhankelijk bestuur-

der zoals bepaald door artikel 524 van het Wetboek van

Vennootschappen, met het oog op de transparantie en op cohe-

rentie met de Belgische wetgeving. De vennootschap heeft er dus

voor gekozen niet te verwijzen naar de definitie van "onafhankelijke

bestuurder" zoals bepaald in de Belgische Corporate Governance

Code (punt 2.3). Met uitzondering hiervan, is er geen enkele afwij-

king ten aanzien van de Code.

Mobistar wil de aandeelhouders aanmoedigen om deel te nemen

aan de jaarlijkse algemene vergadering en heeft beslist om voor de

tweede maal gebruik te maken van de procedure van de registra-

tiedatum, waardoor aandeelhouders hun aandelen niet moeten

blokkeren gedurende meerdere dagen (en dat in combinatie met

de "klassieke" depotprocedure). De vennootschap heeft gemerkt

dat institutionele aandeelhouders veel belang hechten aan deze

mogelijkheid.

Om dezelfde redenen heeft de vennootschap ook maatregelen

getroffen om de gratis toegang tot de algemene vergadering te

waarborgen. Tijdens de laatste algemene vergadering hadden 

individuele aandeelhouders opgemerkt dat bepaalde banken

kosten aanrekenen voor het afleveren van toegangskaarten. De

vennootschap is bij de betreffende banken tussengekomen.

1. Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit maximaal 18 bestuurders, 

conform artikel 13 van de statuten van de onderneming. 

Op 31 december 2005 bestond de raad uit 12 leden waaronder

vier onafhankelijke bestuurders. Binnen de raad is geen leeftijds-

grens vastgelegd.

De mandaten van de heer Alex Brabers en de maatschappij SRIB/

GIMB (vertegenwoordigd door de heer Serge Vilain) liepen ten einde

na de algemene vergadering van 4 mei 2005 en werden niet her-

nieuwd.

Naam Functie Hoofdfunctie Leeftijd Nationaliteit Einde 
mandaat

Jan Steyaert Voorzitter Voorzitter Telindus Group 60 Belgische 2008

Bernard Moschéni(1 )(2) Bestuurder Algemeen Directeur Mobistar 53 Franse 2008

Annemie Neyts(3) (6) Onafhankelijk bestuurder  Parlementslid 61 Belgische 2008

Sparaxis (3)(4) Onafhankelijk bestuurder 

Eric Dekeuleneer(3) Onafhankelijk bestuurder CEO Credibe 53 Belgische 2008

CEO Universitaire Stichting 

Philippe Delaunois(3) (7) Onafhankelijk bestuurder Bestuurder van vennootschappen 64 Belgische 2008

Bernard Ghillebaert(1) Bestuurder CEO UK (Orange) 53 Franse 2008

Sanjiv Ahuja(1) Bestuurder CEO (Orange) 49 Amerikaanse 2008

Brigitte Bourgoin(1) Bestuurder Internationaal directeur (Orange) 52 Franse 2008

Tim Lowry(1) Bestuurder VP West-Europa (Orange) 50 Britse 2008

Michel Poirier(1) Bestuurder Fin. & Thesaurie directeur (FT) 56 Franse 2008

Wirefree Services Belgium(1) (5) Bestuurder 2008

(1) Bestuurders die de meerderheidsaandeelhouder (Wirefree Services Belgium) vertegenwoordigen.
(2) Bestuurder die belast is met het dagelijks bestuur. 
(3) De onafhankelijke bestuurders hebben een verklaring ondertekend die stelt dat ze de criteria voor onafhankelijkheid respecteren die 

vermeld worden in artikel 524 §4 van het Wetboek van Vennootschappen.
(4) De firma Sparaxis is verbonden met de SRIW (Société Régionale d’Investissement de Wallonie) en wordt vertegenwoordigd door de heer

Eric Bauche (Adviseur van het Directiecomité van SRIW).
(5) De firma Wirefree Services Belgium wordt vertegenwoordigd door de heer Aldo Cardoso (onafhankelijk bestuurder van Orange SA).
(6) Mevrouw Annemie Neyts heeft haar mandaat van (onafhankelijk) bestuurder neergelegd met ingang van 1 januari 2006.
(7) De heer Philippe Delaunois werd benoemd door de algemene vergadering van 4 mei 2005.



•••  Voorstelling van de bestuurders die in 2005 werden benoemd 

Philippe Delaunois

Philippe Delaunois heeft de Belgische nationaliteit en is 64 jaar. Hij is

burgerlijk ingenieur (metallurgie), handelsingenieur en alumnus van

de Harvard Business School. Philippe Delaunois was professioneel

actief binnen Hainaut-Sambre en Cockerill-Sambre waar hij gedele-

geerd bestuurder en algemeen directeur was. Momenteel is hij

bestuurder van meerdere vennootschappen. Hij was eveneens voor-

zitter van de Union Wallonne des Entreprises (van 1990 tot 1993) en

is momenteel ereconsul van Oostenrijk voor Henegouwen en Namen.

De heer Delaunois werd benoemd als onafhankelijk bestuurder en

voldoet aan alle voorwaarden van onafhankelijkheid, zoals vereist

door het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhoudersovereenkomst van 17 september 1998 bepaalt

dat "de partijen zich ertoe verbinden om voor functies binnen de

organen en comités van de vennootschap geen kandidaten voor te

dragen die elders reeds mandaten uitoefenen die onverenigbaar

zijn met het mandaat dat ze zouden opnemen binnen de vennoot-

schap". Met uitzondering van dat principe gelden er geen andere

regels voor de uitoefening van de functie van bestuurder.

Voor het jaar 2005 zullen de onafhankelijke bestuurders een jaar-

lijkse forfaitaire vergoeding ontvangen van 30.000 euro naast een

aanvullende vergoeding van 2.000 euro per bijeenkomst van een

comité van de Raad van Bestuur waaraan ze deelnemen. De ove-

rige bestuursmandaten worden kosteloos uitgeoefend.

Tussen de verschillende bedrijven van de groep France Télécom/

Orange en de vennootschap bestaan akkoorden en/of aanrekenin-

gen aangaande de prestaties van personeelsleden van de bedrij-

ven van de groep France Télécom/Orange ten voordele van de

vennootschap. Omgekeerd worden de prestaties die de vennoot-

schap levert ten voordele van de groep eveneens gefactureerd. De

onderneming heeft voorts met Telindus Group een beheerscon-

tract gesloten voor de prestaties van de heer Jan Steyaert ten

voordele van de vennootschap. Deze laatste overeenkomst werd

ontbonden met (retroactief) effect op 1 januari 2006.

2. Werking van de Raad van Bestuur

Er is voorzien dat de Raad van Bestuur minstens zes maal per jaar

vergadert. In 2005 heeft de raad voornamelijk volgende onderwer-

pen besproken:

• de strategie van de vennootschap; 

• het budget en de financiering van de vennootschap;

• de operationele en financiële toestand;

• de grote projecten;

• de technische evoluties;

• de strategie op het gebied van ADSL en MVNO;

• de evolutie van het regelgevende kader;

• de follow-up van belangrijke geschillen.

De directie van de vennootschap bezorgt de bestuurders voor de

aanvang van elke vergadering een dossier met alle noodzakelijke

informatie voor de betreffende beraadslaging en het nemen van

beslissingen over de geagendeerde onderwerpen (waarvan de

belangrijkste hierboven werden vermeld).

De statuten bepalen dat de Raad van Bestuur zijn beslissingen in

principe neemt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De

aandeelhoudersovereenkomst van 17 september 1998 bepaalt

echter dat bepaalde beslissingen enkel kunnen worden genomen

indien niet meer dan één bestuurder een negatieve stem uitbrengt;

deze overeenkomst bepaalt ook bijkomende regels voor de goed-

keuring van het budget.

In 2005 vergaderde de Raad van Bestuur acht maal. Er vonden

ook twee "technische" bijeenkomsten plaats op 5 augustus 2005

en 5 september 2005 (vaststelling van een kapitaalverhoging als

gevolg van de conversie van warrants). Die bijeenkomsten zijn niet

opgenomen in de hieronder vermelde aanwezigheidslijst.
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Bestuurders 7 17 21 25 23 20 17 22 
februari maart april juli september oktober november december

Jan Steyaert vertegenwoordigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Bernard Moschéni aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Annemie Neyts aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig vertegenwoordigd verontschuldigd vertegenwoordigd vertegenwoordigd

Sparaxis aanwezig vertegenwoordigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Brigitte Bourgoin aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Sanjiv Ahuja aanwezig vertegenwoordigd vertegenwoordigd vertegenwoordigd aanwezig aanwezig aanwezig vertegenwoordigd

Bernard Ghillebaert aanwezig vertegenwoordigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Tim Lowry aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

WSB aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Michel Poirier aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Eric Dekeuleneer aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig verontschuldigd aanwezig aanwezig

Philippe Delaunois / / / aanwezig aanwezig verontschuldigd aanwezig aanwezig

Alex Brabers aanwezig aanwezig aanwezig / / / / /

SRIB/GIMB aanwezig aanwezig verontschuldigd / / / / /

••• Aanwezigheid van de bestuurders op vergaderingen van de Raad van Bestuur



3. Comités opgericht door de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft drie statutaire comités opgericht (het

Auditcomité, het Remuneratie- en Benoemingscomité en het

Uitvoerend Comité) evenals een extrastatutair comité (het

Toezichtscomité voor Corporate Governance).

••• Het Auditcomité 

Het Auditcomité bestond in 2005 uit vijf bestuurders: de heren Alex

Brabers (Voorzitter), Tim Lowry, Michel Poirier, Eric Dekeuleneer en

de vennootschap Sparaxis (vertegenwoordigd door de heer Eric

Bauche).

De samenstelling werd herzien op 25 juli 2005. Vanaf die datum

bestaat het Auditcomité uit: de heren Eric Dekeuleneer (voorzitter),

Philippe Delaunois, Tim Lowry, Michel Poirier en de vennootschap

Sparaxis (vertegenwoordigd door de heer Eric Bauche).

Het comité heeft als opdracht de Raad van Bestuur bij te staan in

zijn verantwoordelijkheden inzake de integriteit van de financiële

informatie van de vennootschap. Het gaat meer bepaald om de

supervisie over de financiële verslagen, de interne en externe audit

en de financiële relaties tussen de vennootschap en haar aandeel-

houders. In 2005 vergaderde het Auditcomité zeven maal.

De heer Brabers nam deel aan de vergaderingen van 3 februari, 

14 maart en 21 april 2005. De heren Lowry, Poirier en Bauche 

(vertegenwoordiger van de vennootschap Sparaxis) namen deel

aan de vergaderingen van 3 februari, 14 maart, 21 april, 20 juli, 

11 oktober, 18 oktober en 19 december 2005. De heer

Dekeuleneer nam deel aan de vergaderingen van 3 februari, 

21 april, 20 juli, 11 oktober, 18 oktober en 19 december 2005. De

heer Delaunois nam deel aan de vergaderingen van 11 oktober, 

18 oktober en 19 december 2005.

De belangrijkste onderwerpen die in 2005 binnen het Auditcomité

werden besproken zijn de volgende:

• de financiële rapportering;

• de statutaire audit;

• de opdrachten van de interne audit;

• de relaties met de verbonden partijen;

• de boekhoudnormen (en de overgang naar IAS/IFRS);

• het Sarbanes Oxley-project;

• de financiering van de vennootschap;

• de belastingen.

••• Het Remuneratie- en Benoemingscomité 

Eind 2005 bestond het Remuneratie- en Benoemingscomité uit vijf

bestuurders: mevrouw Brigitte Bourgoin (Voorzitter), mevrouw

Annemie Neyts, de heren Jan Steyaert, Eric Dekeuleneer en

Philippe Delaunois. 

Het comité heeft de opdracht de Raad van Bestuur bij te staan bij

het vaststellen van de vergoeding van de directieleden van de ven-

nootschap (voorzitter, gedelegeerd bestuurder, algemeen directeur

en de personen die rechtstreeks aan hen rapporteren) en ook de

Raad van Bestuur bij te staan bij het voordragen van leden van de

Raad van Bestuur voor benoeming of herverkiezing.

In 2005 vergaderde het Remuneratie- en Benoemingscomité drie

maal.

Mevrouw Bourgoin en de heer Steyaert namen deel aan de verga-

deringen van 17 maart, 22 september en 20 oktober 2005. De

heren Dekeuleneer en Delaunois namen deel aan de vergaderingen

van 22 september en 20 oktober 2005. Mevrouw Neyts nam deel

aan de vergaderingen van 17 maart en 20 oktober 2005.

In 2005 bestudeerde het Remuneratie- en Benoemingscomité de

bonusprogramma's voor het personeel, de bezoldigingen van de

leden van het uitvoerend management, het aandelenplan (DSPP

2005), evenals een aanbod van de Franse staat in het kader van

de Franse wetgeving betreffende privatiseringen, waarbij werkne-

mers de mogelijkheid krijgen aandelen van France Télécom te ko-

pen aan verminderde prijs, mits een blokkering gedurende twee jaar.

••• Het Uitvoerend Comité

De Raad van Bestuur heeft een Uitvoerend Comité opgericht. De

bevoegdheden en de werking van het Uitvoerend Comité werden

vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Voor bepaalde belang-

rijke aangelegenheden die uitdrukkelijk worden opgesomd in het

reglement (zoals het opstellen van het jaarlijkse budget, de beslis-

singen die een belangrijke wijziging in het budget impliceren, de

benoeming van directieleden en andere vergelijkbare aangelegen-

heden) moet het “Management Committee” vooraf het Uitvoerend

Comité raadplegen.

In 2005 bestond het comité uit vijf bestuurders: mevrouw Brigitte

Bourgoin (Voorzitter), de heren Bernard Moschéni, Jan Steyaert,

Tim Lowry en de maatschappij GIMB (vertegenwoordigd door de

heer Serge Vilain).

De samenstelling van het Uitvoerend Comité werd herzien op 25

juli 2005. Vanaf die datum is het comité samengesteld uit: de heer

Jan Steyaert (Voorzitter), mevrouw Brigitte Bourgoin, de heren 

Tim Lowry en Philippe Delaunois en de maatschappij Sparaxis 

(vertegenwoordigd door de heer Eric Bauche). 

In 2005 vergaderde het Uitvoerend Comité vier maal.

Mevrouw Bourgoin en de heer Steyaert namen deel aan de verga-

deringen van 18 januari, 29 juni, 13 september en 20 oktober

2005. De heer Bauche (vertegenwoordiger van de maatschappij

Sparaxis) nam deel aan de vergaderingen van 13 september en 

20 oktober 2005. De heer Delaunois nam deel aan de vergaderin-

gen van 29 juni en 13 september 2005. De heer Lowry nam deel
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aan de vergaderingen van 18 januari en 13 september 2005. De

heren Moschéni en Vilain (vertegenwoordiger van de GIMB) namen

deel aan de vergadering van 18 januari 2005.

In 2005 behandelde het Uitvoerend Comité volgende onderwerpen:

• de resultaten van de onderneming;

• het breedbandproject;

• de nieuwe investeringen;

• de vervanging van het netwerk (Nortel Swap);

• de vooruitgang van het UMTS-project.

••• Het Toezichtscomité voor Corporate Governance

Dit comité is een tijdelijk comité dat werd opgericht op 14 decem-

ber 2004, na de publicatie van de nieuwe Corporate Governance

Code, met de bedoeling de evoluties te volgen inzake corporate

governance en de toepassing ervan bij Mobistar te waarborgen.

Eind 2005 bestond het comité uit vier bestuurders: de heren Eric

Dekeuleneer (Voorzitter), Jan Steyaert, Tim Lowry, en de vennoot-

schap Wirefree Services Belgium (vertegenwoordigd door de heer

Aldo Cardoso).

In 2005 vergaderde het Toezichtscomité voor Corporate Gover-

nance vijf maal. Alle leden namen deel aan de vergaderingen van 2

februari, 17 maart, 13 april, 22 september en 17 november 2005.

In 2005 concentreerde het Toezichtscomité voor Corporate 

Governance zich voornamelijk op het opstellen van het Corporate

Governance Charter en een Gedragscode betreffende de effecten-

verrichtingen.

4. Vergoeding van de bedrijfsleiders

Conform de vereisten van de Corporate Governance Code besliste

de vennootschap om de vergoeding van de algemeen directeur

openbaar te maken, evenals de (globale) vergoeding van het

“Management Committee”.

••• Algemeen directeur

- basissalaris (brutojaarwedde): 324.637 EUR

- variabele remuneratie 

(het behalen van de doelstellingen): 162.318 EUR

- overige componenten van de remuneratie:  

• kosten eigen aan de werkgever: 6.156 EUR

• verzekeringen: 119.468 EUR

• overige: 108.087 EUR

••• Management Committee (met uitzondering van de
algemeen directeur)

Op algemene basis:

- basissalaris (brutojaarwedde): 1.172.723 EUR

- variabele remuneratie 

(het behalen van de doelstellingen): 457.293 EUR

- overige componenten van de remuneratie: 

• kosten eigen aan de werkgever: 37.464 EUR

• verzekeringen: 246.482 EUR

• overige: 136.961 EUR

Noch de algemeen directeur, noch de leden van het “Management

Committee” ontvingen in 2005 aandelen, warrants of aandelenop-

ties. Een aandelenplan (DSPP - Discounted Stock Purchase Plan

2005) werd opgemaakt en geïntroduceerd in september 2005. Alle

personeelsleden, met inbegrip van de leden van het “Management

Committee”, konden eraan deelnemen. In het kader van het DSPP

konden werknemers aandelen kopen aan verminderde prijs (name-

lijk aan 52,96 EUR per aandeel), mits een blokkering van de aan-

delen gedurende twee jaar. Het voltallige personeel heeft in het

kader van dit plan in totaal 82.886 aandelen gekocht.

5. Het dagelijks bestuur

De heer Bernard Moschéni werd op 26 juli 2004 benoemd tot bestuur-

der en oefent sinds 1 oktober 2004 de functie uit van algemeen directeur.

Tijdens de vergadering van 24 juli 2003 besliste de Raad van

Bestuur geen gebruik te maken van de wettelijke en statutaire

mogelijkheid om bepaalde bevoegdheden naar een directiecomité

te delegeren.

Om de algemeen directeur bij te staan in zijn verantwoordelijkhe-

den inzake dagelijks bestuur komt een comité (het “Management

Committee”) in principe elke week bijeen. Elk lid van het

“Management Committee”, behalve de heer Bernard Moschéni

(algemeen directeur van de vennootschap), staat aan het hoofd

van een departement van de organisatie.

Het “Management Committee” is als volgt samengesteld:

Bernard Moschéni (Algemeen Directeur) 

Bernard Buyat (Head of Information Technology and Network)

Erick Cuvelier (Head of Marketing)

Paul-Marie Dessart (Secretary General)

Benoît Scheen (Chief Commercial Officer) 

Chris Van Roey (Head of Communication)

Martine Verluyten (Head of Finance, Quality and Supply Operations)

Olivier Ysewijn (Head of Corporate Development and Strategy)

De leden van het “Management Committee” worden beschouwd

als zijnde de leden van het uitvoerend management in het licht van

de nieuwe Corporate Governance Code. 

6. Beleid betreffende de aanwending van het resultaat

De vennootschap bevestigt haar voornemen om een aantrekkelijk

dividendenbeleid te voeren, rekening houdend met de financiële

noden en de wettelijke beperkingen.
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In dit kader verwijzen we naar artikel 617 van het Wetboek van

Vennootschappen dat bepaalt dat "geen uitkering mag geschieden

indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het net-

toactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevol-

ge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestor-

te of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer-

derd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet

mogen worden uitgekeerd". Met uitzondering van die bepaling is

de vennootschap niet onderworpen aan beperkingen aangaande

het uitkeringsbeleid.

7. Contractuele relaties met bestuurders en managers

Gelijk welk contract of gelijk welke transactie tussen een bestuur-

der of een lid van het uitvoerend management en de vennootschap

is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad

van Bestuur, die zich zal informeren bij het Auditcomité. Dergelijke

contracten of transacties moeten worden afgesloten aan commer-

ciële voorwaarden, conform de op de markt geldende omstandig-

heden. De voorafgaande goedkeuring van de Raad is vereist, zelfs

indien artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen niet van

toepassing is op de betreffende transactie of het betreffende

contract. Diensten die worden geleverd door de vennootschap in

het algemene kader van haar activiteiten en aan normale markt-

voorwaarden (d.w.z. een normale "klantrelatie") zijn niet onderwor-

pen aan dergelijke voorafgaande goedkeuring.

8. Verrichtingen waarbij effecten van de vennootschap
betrokken zijn

De Raad heeft een aantal regels opgesteld voor verrichtingen

waarbij aandelen of andere financiële instrumenten - uitgegeven

door de vennootschap - betrokken zijn, en die door bestuurders,

leden van het uitvoerend management of andere specifieke perso-

nen voor eigen rekening worden uitgevoerd (Gedragscode). De

Raad heeft een Compliance Officer aangesteld die erover zal

waken dat deze personen de regels toepassen. Momenteel vervult

de heer Paul-Marie Dessart de functie van Compliance Officer.

Indien een bestuurder of een lid van het uitvoerend management

van plan is om financiële instrumenten te kopen of te verkopen

(direct of indirect), moet hij de Compliance Officer daarvan schrif-

telijk op de hoogte brengen, minstens drie werkdagen voor de

bedoelde transactie, en in ieder geval voor het afsluiten van de

transactie. De betrokken persoon zal zo snel mogelijk bevestigen

dat hij of zij niet over bevoorrechte informatie beschikt.

Nadat de transactie is uitgevoerd, moet de bestuurder of het lid

van het uitvoerend management de Compliance Officer daar

onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen en het bewijs

leveren van de transactie. Dat omvat het aantal financiële instru-

menten waar het over gaat, de prijs en in voorkomend geval, de bij-

komende voorwaarden van de betreffende transactie.

Alle transacties die door bestuurders en leden van het uitvoerend

management werden uitgevoerd in de loop van het boekjaar, wor-

den vermeld in het hoofdstuk corporate governance van het jaar-

verslag van dat boekjaar (van kracht vanaf het boekjaar 2006).

9. Relaties met en tussen aandeelhouders

De stichters van de vennootschap (de vennootschap Wirefree

Services Belgium NV en de vennootschap Telindus Group) hebben

vóór de oprichting van de vennootschap een akkoord ondertekend

om vorm te geven aan hun samenwerking na de oprichting van de

vennootschap (overeenkomst van 26 mei 1995 en addendum van

18 december 1995).

Er bestaat daarnaast ook een aandeelhoudersovereenkomst van

31 juli 1996 die werd gewijzigd en vervolledigd door de aandeel-

houdersconventie van 17 september 1998. Ten slotte is er nog de

overeenkomst van 31 juli 1996 waarin bepaalde privé-investeer-

ders (minderheidsaandeelhouders) zijn overeengekomen om de

prerogatieven die hun krachten de eerste aandeelhoudersovereen-

komst werden toegekend, onderling te verdelen.

De vermelde conventies hebben een gedeelte van hun relevantie

verloren als gevolg van de verkoop van Mobistar-aandelen door

sommige investeerders. De aandeelhoudersovereenkomst verval-

len in de maand oktober 2006. De vennootschap werd ervan op

de hoogte gebracht dat de beide laatste ondertekenaars/aandeel-

houders van aandeelhoudersovereenkomsten (met name Wirefree

Services Belgium en Telindus Group) die overeenkomsten hebben

beëindigd met ingang van 6 februari 2006. Bij die gelegenheid heb-

ben ze eveneens de samenwerkingsovereenkomst ontbonden van

26 mei 1995 en haar aanhangsel van 18 december 1995. 
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Aandeelhouders van Mobistar Aantal aandelen Percentage van het Kapitaal

Wirefree Services Belgium(1) 31.753.100 50,18%

Telindus Group(1) 2.921.182 4,62%

Eigen aandelen  15.614 0,02%

Andere (free float) 28.583.759 45,18%

Totaal aantal aandelen(2) 63.273.655 100% 

(1) Cijfers zijn gebaseerd op de transparantieverklaring van 30 december 2003.
(2) Eind 2005 waren in totaal nog 18.097 warrants in circulatie; elke warrant geeft recht op de intekening op een Mobistar-aandeel tegen 

betaling van een uitoefenprijs van 34,15 EUR. 

Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op 31 december 2005



1. Markante feiten van de activiteit van de groep 
Mobistar

••• Evolutie van de markt van de mobiele telefonie

Volgens schattingen van Mobistar is de markt van de mobiele tele-

fonie - die in 2004 al steeg met 8,2% - in 2005 opnieuw toegeno-

men met 4,4% om een penetratiegraad te bereiken van 85,3%1

van de Belgische bevolking op het einde van het boekjaar.

Op 31 december 2005 telde Mobistar 2.912.806 actieve klanten,

zijnde 67.044 klanten meer dan eind 2004. De stijging van het aan-

tal actieve klanten van Mobistar met 2,4% houdt geen rekening

met de toename van het aantal actieve kaarten 'machine-to-

machine' (telematica, telemetrie, …) in de loop van 2005. Dat

marktsegment steeg tot 49.996 actieve kaarten per eind 2005, wat

aanzienlijk meer is dan de 26.631 actieve kaarten 'machine-to-

machine' per eind 2004.

Als gevolg van een klacht van Proximus en Base verbood de

Rechtbank van Koophandel van Antwerpen op 23 december 2004

de verkoop van Tempo-packs, omvattend een gsm-toestel en

beleenheden, alsook de verkoop van de mms-packs met 100

mms'jes. De verkoop van die producten is uitdrukkelijk verboden

sinds 11 januari 2005. Het beroep dat Mobistar aantekende tegen

deze uitspraak werd verworpen. Als gevolg daarvan mag Mobistar

sinds juli 2005 geen Tempo-packs meer verkopen.

Het verbod op de verkoop van Tempo-packs, de scherpe concur-

rentie op de 'prepaid'-markt en het actieve beleid van Mobistar om

de klanten te doen overstappen van een 'prepaid'-formule naar

een abonnement veroorzaakten een daling van het aantal 'pre-

paid'-klanten en een sterke stijging van het aantal afgesloten

contracten (postpaid-klanten). Die laatste steeg van 201.412 in

2004 naar 263.454 in 2005. Het aantal postpaid-klanten vertegen-

woordigde eind 2005 een aandeel van 43,6% van het totaal aantal

actieve klanten, tegenover 35,4% op het einde van het voorgaan-

de jaar.

De druk van de concurrentie tijdens het jaar 2005 veroorzaakte in

alle marktsegmenten een daling van de prijzen voor mobiele 

telefonie. Deze daling nam de vorm aan van kortingen op het

basistarief, meer belkrediet en zelfs onbeperkt belkrediet aan een

forfaitaire prijs. 

••• Ontwikkeling van producten en diensten

My Life/My Family/My Start

In mei 2005 vernieuwde Mobistar zijn abonnementenaanbod

(postpaid). Met het op de markt brengen van de formule My Life

kan de klant al bellen voor 15 euro per maand. Eén van de voor-

delen van deze formule ligt in haar flexibiliteit en eenvoud. Dankzij

een aantal opties kan de klant zijn basisformule zo optimaal moge-

lijk aanpassen aan zijn persoonlijk profiel. Het tariefplan kan tot

twaalf keer per jaar worden aangepast volgens de wensen van de

klant.

In het vierde kwartaal werden de formules My Family en My Start

toegevoegd aan het Mobistar-aanbod. My Family richt zich voor-

namelijk tot gezinnen, en biedt onbeperkt telefoonverkeer tussen

twee kaarten. My Start is het abonnement met de laagste instap-

waarde (10 euro per maand).

Tempo Contact, Tempo Essential en Simply by Mobistar

Het Tempo-aanbod heeft zich in 2005 verder ontwikkeld. Om het

verbod op de verkoop van Tempo-packs op te vangen bracht

Mobistar Tempo Contact op de markt. Deze formule met vooraf-

betaling (prepaid) ging gepaard met maandelijkse promotiecam-

pagnes (Promo of the Month) om de getrouwheid van de klanten

te bevorderen.

Voor het verbeteren van zijn concurrentiepositie bracht Mobistar in

de loop van het vierde kwartaal een tijdelijk aanbod op de markt,

namelijk Tempo Essential. Deze formule is niet alleen voordelig,

maar biedt bovendien de mogelijkheid om levenslang te genieten

van bijkomend gratis belkrediet mits regelmatige herlading.

In het licht van de snelle marktevolutie introduceerde Mobistar ook

een beperkt aanbod voor voorafbetaalde mobiele telefonie onder

zijn eigen merk en uitsluitend bestelbaar via Internet. Simply by

Mobistar is een zeer eenvoudige formule voor wie alleen maar wil

gebruikmaken van de essentiële diensten van de mobiele telefonie

(telefoneren en sms'jes versturen) aan scherpe prijzen, en zonder

inbreuk te doen op de kwaliteitsnormen die de operator zich

steeds tot doel heeft gesteld.

EDGE en Mobile TV

Mobistar heeft over zijn volledige netwerk de EDGE-technologie

(Enhanced Data for Global Evolution) ontplooid. Deze oplossing

zorgt ervoor dat de transmissie van gegevens vier keer sneller ver-

loopt dan bij GPRS.

Dankzij de capaciteitsniveaus en het debiet dat wordt geleverd

door EDGE krijgen Mobistar-gebruikers toegang tot Internet, uitge-

breide sms-ondersteuning, kunnen ze mms'jes en e-mails uit-

wisselen of bestanden downloaden via hun gsm, gelijk waar ze

zich bevinden, en aan een snelheid die deze van de 3G-techno-

logie (UMTS) benadert.
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jaarverslag van het boekjaar 2005

(geconsolideerd en niet-geconsolideerd)

1 Dit cijfer werd bepaald door de som van het aantal actieve klanten van de drie Belgische mobiele operatoren te delen door het aantal inwoners van België.



Gebaseerd op de EDGE-technologie heeft Mobistar een proef-

project geïntroduceerd voor televisie op gsm, in partnerschap met

de firma Belgian Business Television, de exploitatiemaatschappij

van Canal Z en Kanaal Z. De gebruikers kunnen eveneens video-

flashes downloaden inhoudende binnen- en buitenlandse actua-

liteit, sport, cultuur en vele andere onderwerpen.

Niet-mobiele activiteiten

Mobistar zette zijn strategie voor het ontwikkelen van Mobile Data-

activiteiten voort en concentreerde zich vooral op de ontwikkeling

van convergentieoplossingen, en minder op het aanbieden van

nieuwe diensten specifiek voor de vaste datatransmissie.

Na de introductie van een ADSL-aanbod via één van zijn doorver-

kopers voor vaste telefonie bracht Mobistar eind 2005 zijn eigen

ADSL-aanbod voor particulieren op de markt. Met Mobistar ADSL

kan de klant via zijn vaste telefoonlijn surfen op het Internet. Via een

abonnement op Mobistar ADSL Connect neemt Mobistar de volle-

dige afhandeling op zich. Met Mobistar Talk surft de klant draad-

loos dankzij de Mobistar Livebox en belt hij onbeperkt naar vaste

binnenlandse nummers.

In het segment van de vaste telefonie noteerde Mobistar een daling

van 10,6% van het omzetcijfer, gerealiseerd via de voice resellers,

de Internet Service Providers, en in het zakelijke segment, dat

nochtans gevoelig is voor het convergentieaanbod van Mobistar

dat vaste, mobiele en SDSL-technologie combineert. Deze omzet-

daling is vooral de weerspiegeling van een prijsdaling als gevolg

van de introductie van aanbodformules met een vast tarief voor

onbeperkt bellen door een aantal spelers op de markt van de vaste

telefonie.

••• Distributie

De belangrijkste gebeurtenis in 2005 was de introductie van een

nieuw concept van Mobistar-verkooppunten in eigen beheer. Deze

winkels dragen duidelijk de stempel van het merk en zijn van esthe-

tisch oogpunt beter uitgewerkt, met meer verkoopoppervlakte, een

zeer gunstige ligging en een zeer ruime keuze aan toestellen, met

bovendien een optimale kwaliteitsservice voor de klant. De winkels

worden rechtstreeks beheerd door Mobistar in tegenstelling tot het

concept Mobistar Center, dat werkt met een franchisesysteem. In

2005 werden vijf Mobistar-vestigingen geopend. Het is de bedoe-

ling om naar 20 winkels te evolueren per eind 2006.

Ook de Mobistar Centers werden in de loop van 2005 gemoder-

niseerd. Eén verkooppunt werd gesloten, en vier nieuwe werden

geopend. Er zijn momenteel 128 Mobistar Centers.  

De distributiestrategie is gebaseerd op vier belangrijke pijlers:

• de herdimensionering van het distributielandschap,

• de segmentering van elk verkooppunt volgens zijn verkoop-

potentieel,

• het grotere belang van de exclusieve distributie,

• de stijging van het aandeel van de verkoop in de open distributie.

••• Ontwikkeling van het netwerk

In 2004 koos de Raad van Bestuur van Mobistar voor de firma

Nortel Networks als exclusieve partner voor de ontwikkeling van 

de radio-infrastructuur van het netwerk. Deze beslissing was 

een belangrijke stap vooruit bij het ontplooien van de EDGE en 

3G-technologie, waarmee Mobistar nieuwe diensten met een

hogere meerwaarde kon ontwikkelen. De overschakeling van een

netwerk met meerdere leveranciers naar een netwerk met slechts

één leverancier had bovendien een weerslag op de werkings-

kosten van Mobistar.

Eind 2005 werd het renovatieprogramma van het volledige netwerk

met succes afgesloten. Het resultaat is een betere ‘deep indoor’-

dekking en een betere kwaliteit ‘spraak’ voor alle klanten van

Mobistar.

Gelijktijdig werkte Mobistar voort aan de ontwikkeling van UMTS,

het netwerk van de derde generatie, dat twee maal sneller is dan

EDGE. De klanten van Mobistar in Brussel en Antwerpen genieten

momenteel van de voordelen van de UMTS-dekking. Eind 2005

bedroeg de UMTS-dekking 32% van de bevolking.

In 2005 werden 372 nieuwe sites in gebruik genomen. Eind 2005

telde het Mobistar-netwerk 3.052 sites, waarvan 1.068 worden

gedeeld met de andere operatoren.

De inspanningen voor de verdichting van het netwerk werden

geconcretiseerd door de installatie van 623 bijkomende cellen in de

loop van het jaar, waarbij in december 2005 een totaal van 8.426

eenheden werd bereikt.

••• Significant Market Power

Sinds 21 januari 2003 beschouwt het BIPT (Belgisch Instituut voor

Postdiensten en Telecommunicatie) Mobistar als een 'operator met

een sterke machtspositie" op de markt van de openbare mobiele

netwerken en de binnenlandse interconnectiemarkt. Dat statuut

heeft rechtstreekse gevolgen voor de oriëntering van de basis-

tarieven op de kostprijs, de niet-discriminatie en de verplichting tot

transparantie wat betreft de kleinhandelstarieven.

De Raad van het BIPT besloot op 23 september 2003 in haar uit-

spraak betreffende de mobiele terminatietarieven (MTR) van

Mobistar, dat het voorgestelde kostenmodel voldeed aan de 

causaliteitsbeginselen voor kosten, transparantie en objectiviteit.

Het Instituut besloot voorts dat de terminatiekosten van Mobistar

gericht zijn op de kosten.

In 2005 creëerde het BIPT een kostenmodel betreffende de evolu-

tie van de terminatietarieven van de drie mobiele operatoren die
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actief zijn op de Belgische markt. Mobistar heeft zijn volledige

samenwerking verleend aan dit project door het BIPT alle nodige

informatie te verschaffen en door zijn standpunten te verduidelijken

zodat dit model de toestand op de Belgische markt zo goed

mogelijk weerspiegelt.

De besluiten van de analyses worden momenteel uitgewerkt en de

uitspraak van het BIPT betreffende de terminatiekosten wordt ver-

wacht in 2006.

••• Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het
boekjaar

Het BIPT is momenteel bezig met de voltooiing van de marktana-

lyses, waaronder deze betreffende de gespreksafgifte op een net-

werk. De sector van de telecomoperatoren wacht momenteel op

een uitspraak van het BIPT over deze materie.

2. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening opge-
steld overeenkomstig de internationale IFRS-normen  

Conform de EEG-verordening 1606/2002 en het Koninklijk Besluit

van 4 december 2003, en met toepassing van de norm IFRS 1

"Eerste toepassing van de IFRS-standaarden" als primaire boek-

houdnorm, werd de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar

2005 van de groep Mobistar opgesteld overeenkomstig de inter-

nationale IFRS-normen met de vergelijkende cijfers voor het boek-

jaar 2004.

••• Resultaten 

Voor het jaar 2005 noteerde de groep een geconsolideerd netto-

winst van 270,3 miljoen euro, een stijging met 11,2% tegenover het

bedrag van 243 miljoen euro dat in het vorige boekjaar werd gerea-

liseerd. De gegenereerde autofinancieringscapaciteit na tenlaste-

neming van 124,5 miljoen euro belastingen op het resultaat en uit-

gekeerde dividenden voor een bedrag van 126,8 miljoen euro,

bedraagt 199,1 miljoen euro tegenover 274,3 miljoen euro in 2004,

een jaar waarin geen enkel dividend werd uitgekeerd. Dankzij deze

gunstige situatie kon de groep overgaan tot de vervroegde terug-

betaling van de langetermijnlening van 250 miljoen euro, die was

toegekend door de groep France Télécom.  

De geconsolideerde omzet steeg met 8,2% van 1.341,1 miljoen

euro in 2004, inclusief 4,4 miljoen euro aan niet-recurrente

opbrengsten uit de mobiele activiteit, naar 1.451,1 miljoen euro in

2005. De omzet van de telefonie steeg met 10% van 1.276,3 

miljoen euro naar 1.404,3 miljoen euro. De opbrengsten afkomstig

uit de verkoop van apparatuur, meer bepaald van mobiele tele-

foons, daalden van 64,8 miljoen euro naar 46,8 miljoen euro 

(-27,8%) als gevolg van de uitspraak van het Hof van Beroep van

Antwerpen, dat de gezamenlijke verkoop van gsm's met belkrediet

of simkaarten met belkrediet verbood.

De omzet van het mobiele segment2 steeg met 9,3% van 1.245,3

miljoen euro naar 1.360,9 miljoen euro. De omzet van het segment

'fix voice & data' daalde echter met 10,3% van 100,6 miljoen euro

naar 90,2 miljoen euro. Deze vermindering is te verklaren door de

daling van de 'fix voice'-activiteit (voornamelijk voice resellers) die

niet werd gecompenseerd door de introductie van ADSL.

De stijging van het aantal actieve klanten met 2,4% droeg voor een

groot deel bij tot de omzetstijging in de mobiele telefonie. Deze toe-

name houdt voornamelijk verband met de activiteit 'postpaid'

(+26%), zowel in het zakelijke segment als in het particuliere seg-

ment. Ze werd ondersteund door de nummeroverdraagbaarheid

tussen de operatoren van de mobiele telefonie, de efficiëntie van

de verschillende distributiekanalen en de inspanningen van de ope-

rator om de klanten te doen overstappen van een formule met

voorafbetaling naar een abonnementsformule. Die verschuiving

bracht, samen met het verbod op de verkoop van de packs en de

toename van de concurrentie vooral in het laagste segment, een

daling mee in het voorafbetaalde segment (-11%).

Conform het besluit van de Raad van het BIPT had Mobistar in

november 2004 zijn terminatietarieven verlaagd met 7% voor

oproepen van andere operatoren naar zijn netwerk (MTR of Mobile

Terminating Rate). In 2005 heeft Mobistar geen daling doorgevoerd

van de MTR, gezien het BIPT de laatste hand legt aan een analy-

tisch kostenmodel dat de volledige sector van de mobiele tele-

communicatie in België omvat en waaraan Mobistar trouwens zijn

medewerking heeft verleend. De resultaten daarvan worden 

gepubliceerd in de loop van het eerste kwartaal van 2006.

Voornamelijk dankzij de inspanningen gedaan om het klanten-

bestand ‘postpaid’ te verhogen nam de ARPU (Average Revenue

per User, gemiddelde opbrengst per klant) verder toe en steeg hij

tot 38,02 euro per maand per actieve klant, ofwel met 3,8% op één

jaar. 

Wat betreft de Mobile Data-activiteiten vertegenwoordigt de totale

netto-opbrengst van de mobiele datatransmissie, na aftrek van de

retributie aan de partners, 15,1% van de omzet van de mobiele

telefonie, zijnde 197,8 miljoen euro.

De sms-toepassingen met toegevoegde waarde, zoals het down-

loaden van logo's of beltonen, sms-televoting en spelletjes, stegen

in 2005 met 47%, tot een volume van 103 miljoen sms'jes. Dat

leidde tot een netto-omzet van 13,4 miljoen euro na retributie aan

de partners, tegenover 11,4 miljoen euro in 2004. Deze groei wordt

nog versterkt door de diversificatie van de toepassingen en de

groeiende marktpenetratie van de multimedia-gsm's. Mobistar

nam actief deel aan de distributie van deze toestellen. Terzelfdertijd

hebben de evolutie van het portaal Orange World, de introductie

van Mobile TV en de promotiecampagnes die in de loop van de

zomer en tegen het jaareinde werden gevoerd, de stijging van de

verkoop van multimedia-gsm's ondersteund. Eind 2005 telde
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Mobistar 69.366 actieve mms-gebruikers (68.139 in 2004) en

170.648 regelmatige gebruikers van Orange World (21.057 in

2004).

De andere bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2005 28,8 miljoen

euro, tegenover 26,6 miljoen euro in 2004. Die opbrengsten

bestaan vooral uit doorrekeningen van gepresteerde diensten aan

de Orange-groep en inkomsten uit de facturering van informatie,

geleverd aan de gerechtelijke autoriteiten. Tijdens het boekjaar

werd een meerwaarde van 2 miljoen euro geboekt op de realisatie

van materiële vaste activa in het kader van de vernieuwing van de

radio-infrastructuur van het telefonienetwerk. 

Het kostenbeheersingsprogramma dat Mobistar heeft opgestart,

werd in 2005 voortgezet. Het focust voornamelijk op een beper-

king van het aantal externe consultants en een daling van bepaal-

de algemene kosten. Dat leidde ertoe dat de stijging van de 

werkingskosten, met uitsluiting van de interconnectiekosten, lager

lag dan die van de opbrengsten.

De bedrijfskosten stegen van 985,1 miljoen euro in 2004 naar

1.076,9 miljoen euro in 2005. Die toename met 9,3% heeft vooral

te maken met de stijging van de interconnectiekosten (+ 44,6 

miljoen euro), die nauw verband houdt met de omzetstijging.

De andere kosten voor verkochte goederen en diensten vertonen

een matige stijging met 6,5 miljoen euro als gevolg van de toename

van het aantal gehuurde lijnen en van de bedrijfskosten die verband

houden met de toename van het aantal sites van het netwerk. Ter

compensatie dient de daling van de aankoopkosten voor telefoon-

toestellen te worden vermeld, die in de lijn ligt van de daling van de

verkoop.

Anderzijds stegen de kosten van 'diensten en diverse goederen'

met 14,3 miljoen euro als gevolg van het gecombineerde effect van

de evolutie van de vergoedingen aan de distributiekanalen (als

gevolg van de toegenomen verkoop van abonnementen), de 

bijdrage van Mobistar in de kosten van de universele dienst en het

feit dat minder een beroep werd gedaan op externe consultants.

De personeelsbeloningen en sociale lasten stegen met 14,5 

miljoen euro door de toename van het gemiddelde personeels-

bestand met 1,2%, de jaarlijkse stijging en indexering van de lonen,

een toename van toegekende opzegvergoedingen, de terugname

in 2004 van voorzieningen voor premies die werden aangelegd in

2003 en minder geproduceerde vaste activa dan het vorige boek-

jaar.

De afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en

materiële vaste activa bleven stabiel: 172 miljoen euro eind 2005

tegenover 172,9 miljoen euro in 2004. De gebruiksduur van im-

materiële en materiële vaste activa werd tijdens het boekjaar pros-

pectief herzien en de impact op de afschrijvingskosten wordt als

verwaarloosbaar beschouwd.

De evolutie van de andere bedrijfskosten is voornamelijk te verkla-

ren door de terugneming in 2004 van een waardevermindering op

dubieuze debiteuren van 9,4 miljoen euro in de vaste activiteit en

door een toename tijdens het boekjaar van de definitief als verlies

geboekte handelsvorderingen.

Het resultaat van bedrijfsactiviteiten van de groep stijgt van 382,6

miljoen euro in 2004 naar 403,1 miljoen euro voor het boekjaar

2005, ofwel een stijging met 5,4%. 

De prestaties van het jaar concretiseren zich in een toename met

14,6% van het resultaat van bedrijfsactiviteiten van het mobiele

segment die stijgt van 354,7 miljoen euro in 2004 naar 406,4 

miljoen euro in 2005.

De bijdrage van de vaste telefonie en de data-activiteiten aan het

resultaat van bedrijfsactiviteiten van de groep Mobistar bedraagt -

3,3 miljoen euro in 2005, tegenover 27,9 miljoen euro voor het

voorgaande boekjaar, maar in dat jaar werd het resultaat gevoelig

beïnvloed door niet-recurrente terugnemingen van waardevermin-

dering op dubieuze debiteuren. Daarnaast werd het resultaat van

bedrijfsactiviteiten negatief beïnvloed door een prijsdaling op de

markt van de 'fix voice', de kosten voor de introductie van ADSL

en het grotere aandeel van het transitverkeer die een kleinere

brutomarge heeft. 

In 2005 stegen de financiële opbrengsten met 2 miljoen euro

tegenover het vorige boekjaar dankzij de stijging van de korte-

termijnbeleggingen bij de groep France Télécom. 

De financiële kosten evolueerden positief als gevolg van de ver-

vroegde terugbetaling van de langetermijnlening van 250 miljoen

euro aan de groep France Télécom. De negatieve impact teweeg-

gebracht door het beëindigen van de financiële instrumenten 

tijdens het vorige boekjaar is eveneens niet meer van invloed. 

Voor het jaar 2005 presenteert Mobistar een nettowinst van 270,3

miljoen euro, een stijging met 11,2% na aftrek van de belastingen

op het resultaat van 124,5 miljoen euro. De gewone nettowinst per

aandeel stijgt met 10,6% naar 4,28 euro terwijl de verwaterde 

nettowinst per aandeel toeneemt met 10,9% naar eveneens 

4,28 euro.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders die plaatsvond op

4 mei 2005 bekrachtigde het voorstel van de Raad van Bestuur om

een brutodividend uit te keren van 2 euro per gewoon aandeel voor

het boekjaar 2004, wat staat voor een totaal van 126,5 miljoen euro. 

Voor het boekjaar 2005 zal de Raad van Bestuur op de volgende

Algemene Vergadering van aandeelhouders op 3 mei 2006 voor-

stellen een dividend van 2,40 euro per gewoon aandeel uit te

keren, ofwel een totaal van 151,9 miljoen euro, en over te gaan tot

een kapitaalvermindering van 1,60 euro per gewoon aandeel, ofwel

een totaal van 101,2 miljoen euro.
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••• Balans

Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 1.120 miljoen euro op

het einde van het boekjaar 2005.

De niet-courante activa bedragen 841,5 miljoen euro eind 2005

tegenover 815,5 miljoen euro eind 2004 en bestaan uit volgende

elementen:

• de goodwill van 10,6 miljoen euro als gevolg van de acquisitie

van Mobistar Affiliate N.V. in 2001. Deze goodwill is volledig toe

te rekenen aan het mobiele segment en gezien de realisatie-

waarde op het einde van het boekjaar de boekwaarde over-

schrijdt, werd er geen waardevermindering opgenomen.

• de immateriële vaste activa vertegenwoordigen een netto-

waarde van 358,7 miljoen euro eind 2005 tegenover 377,4 mil-

joen euro eind 2004. De gebruiksduur van de immateriële vaste

activa werd tijdens het boekjaar prospectief herzien, wat een

negatieve impact had op de afschrijvingslast van het boekjaar

van 9,5 miljoen euro. Anderzijds werd in april 2005 het 3G-net-

werk in de regio Antwerpen operationeel verklaard, en startte

de afschrijving van de UMTS-licentie dan ook op die datum.

• de materiële vaste activa bedragen 465 miljoen euro op het

einde van het boekjaar 2005 tegenover 418,1 miljoen euro op

het einde van 2004. De gebruiksduur van de materiële vaste

activa werd tijdens het boekjaar eveneens prospectief herzien

met als gevolg een daling van de afschrijvingslast van het boek-

jaar met 9,6 miljoen euro. Anderzijds werd voor dit boekjaar een

verlies door waardevermindering van 6,4 miljoen euro geboekt

voor de infrastructuur van de sites van het netwerk en voor de

uitrustingen die het statuut verouderd verwierven in het boek-

jaar.

• de uitgestelde belastingvorderingen hebben voornamelijk

betrekking op belastingkrediet dat verband houdt met investe-

ringen, en op de tijdelijke verschillen als gevolg van de tenlaste-

neming van de kosten voor ontleningen en de kosten voor de

ontwikkeling van websites. Ze bedragen 7,1 miljoen euro op het

einde van 2005 tegenover 9,3 miljoen euro op het einde van het

vorige boekjaar.

De courante activa dalen van 310,1 miljoen euro eind 2004 naar

278,5 miljoen euro eind 2005. Ze bestaan uit volgende elementen:

• de goederenvoorraden voor een bedrag van 5,8 miljoen euro,

een daling met 18 miljoen euro tegenover eind 2004, in lijn met

de daling van de verkoop van gsm-toestellen als gevolg van de

uitspraak van het Hof van Beroep van Antwerpen dat de 

gezamenlijke verkoop van gsm's en sim-kaarten met belkrediet

verbood.

• de handelsvorderingen (169,4 miljoen euro eind 2005 tegen-

over 148,9 miljoen euro eind 2004) en de verkregen opbreng-

sten (23,3 miljoen euro eind 2005 tegenover 20,1 miljoen euro

eind 2004) nemen evenredig toe met de evolutie van de omzet.

• de stijging van de rubriek ‘overige courante activa' met 16,4

miljoen euro eind 2004 tot 25,3 miljoen euro eind 2005 is

afkomstig van het BTW-voorschot dat werd gestort voor de

verrichtingen van de maand december 2005.

• de kas en kasequivalent bedragen 54,6 miljoen euro eind 2005,

ofwel een daling met 52,1 miljoen euro sinds de afsluiting van

het boekjaar 2004. De tabel van de kasstromen detailleert de

stromen die aanleiding gaven tot deze evolutie.

Het eigen vermogen steeg in de loop van het boekjaar 2005 met

153,3 miljoen euro van 562,9 miljoen euro naar 716,2 miljoen euro:

• het maatschappelijk kapitaal en de uitgiftepremies samen groei-

den in 2005 aan met 8,1 miljoen euro als gevolg van de uitoefe-

ning door de personeelsleden van 237.866 aandelenopties.

• de wettelijke reserve steeg met 13,1 miljoen euro als gevolg van

de toepassing van de wet die bepaalt dat 5% van de winst van

het boekjaar aan deze rubriek van het eigen vermogen moet

worden toegewezen, na boeking van de eventuele overgedra-

gen verliezen.

• de reserve voor derivaten die eind 2004 een bedrag van 2,7 

miljoen euro vertegenwoordigde is eind 2005 verdwenen uit de

balans als gevolg van het beëindigen van alle afdekkingsinstru-

menten voor interesten tijdens het boekjaar.

• in het kader van het Discounted Stock Purchase Plan (DSPP)

waarop de werknemers van Mobistar in september 2005 

konden intekenen, blijft een saldo van 15.614 eigen aandelen

bestaan, gewaardeerd aan 1 miljoen euro, op het einde van het

boekjaar 2005.

• de stijging van de overgedragen winst van 108,1 miljoen euro

naar 238,4 miljoen euro, is gedetailleerd beschreven in de tabel

‘geconsolideerde overzicht van vermogenmutaties’.

De niet-courante schulden daalden aanzienlijk van 258,8 miljoen

euro eind 2004 naar 11 miljoen euro eind 2005 als gevolg van de

vervroegde terugbetaling van de langetermijnlening van 250 

miljoen euro aan de groep France Télécom en de vervanging ervan

door een doorlopende kredietfaciliteit voor een gelijkwaardig

bedrag dat door deze laatste werd toegekend voor 5 jaar en waar-

van op het einde van het boekjaar nog geen enkel bedrag werd

opgenomen. Anderzijds vertonen de langetermijnvoorzieningen

met het oog op het financieren van geschillen en van kosten voor

de ontmanteling van de sites van het netwerk een algemene 

stijging met 1,6 miljoen euro.

De courante schulden stijgen met 88,9 miljoen euro, van 303,9 

miljoen euro eind 2004 naar 392,8 miljoen euro eind 2005:

• de financiële schulden op korte termijn en rentevoet swaps

dalen van 7 miljoen euro naar 2,4 miljoen euro als gevolg van

het beëindingen van alle derivaten in het kader van de terugbe-

taling van de langetermijnlening waarvan eerder sprake.

• het uitstaande bedrag aan handelsschulden steeg tijdelijk met

76,9 miljoen euro op het einde van het boekjaar. Deze stijging

is grotendeels toe te schrijven aan investeringsuitgaven in het
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kader van de vernieuwing van de radio-infrastructuur van het

netwerk en het opstarten van de EDGE-technologie.

• de personeelsbeloningen schulden stijgen met 4,5 miljoen euro

van 33,7 miljoen euro eind 2004 naar 38,2 miljoen euro eind

2005, door de bijdragen voor de groepsverzekering die op de

balansdatum nog niet waren gefactureerd.

• de belastingen zijn van dezelfde orde van grootte als die van het

vorige boekjaar: 1,6 miljoen euro in 2005 tegenover 1,2 miljoen

euro in 2004.

• de uitgestelde opbrengsten stijgen met 12,3 miljoen euro tot

76,3 miljoen euro op het einde van het boekjaar, als gevolg van

de evolutie van de omzet uit verkeer en belangrijke leveringen

van voorafbetaalde kaarten aan de distributie tijdens de maand

december 2005.

• de overige schulden dalen met 0,5 miljoen euro tot 0,4 miljoen

euro op het einde van het boekjaar.

••• Financiële instrumenten, doelstellingen en beleid
met betrekking tot het beheer van financiële risico's

De voornaamste financiële instrumenten van Mobistar, met uitzon-

dering van derivaten, omvatten bank- en intergroeps-leningen,

bankkredieten, banksaldo's en kortlopende bank- en intergroeps-

deposito's. De belangrijkste doelstelling van deze financiële instru-

menten is het verschaffen van financiering van de activiteiten van

Mobistar. In het verleden maakte Mobistar gebruik van derivaten

zoals renterisicoafdekkingen voor het beheren van het rentevoetri-

sico als gevolg van haar langlopende financiering. Mobistar heeft

eveneens verschillende andere financiële activa en passiva zoals

vorderingen en schulden, die rechtstreeks afkomstig zijn uit haar

activiteiten.

Aangezien Mobistar sinds de introductie van de euro minder bloot-

gesteld is aan het wisselkoersrisico, werd geen valutatermijncon-

tract of een ander financieel instrument met betrekking tot wissel-

koersrisico's aangegaan.

Bovendien is er sinds de vroegtijdige aflossing van de langeter-

mijnschuld van Mobistar aan het eind van 2005, geen openstaand

rentevoetrisico meer en werden de renterisicoafdekkingen die dat

risico dekken aan het eind van 2005 afgesloten.

Er dient te worden opgemerkt dat het beleid van Mobistar niet 

toestaat dat financiële instrumenten met speculatieve doeleinde

worden verhandeld.

Als gevolg van het bovenstaande zijn de belangrijkste risico's die

voortkomen uit de financiële instrumenten van Mobistar het

kredietrisico en het liquiditeitsrisico.

> Kredietrisico: Mobistar doet alleen zaken met verantwoorde,

kredietwaardige derde partijen. Het beleid van Mobistar vereist dat

alle klanten die zaken willen doen aan kredietvoorwaarden onder-

worpen worden aan kredietcontrole. Bovendien worden de 

handelsvorderingen voortdurend gecontroleerd.

> Liquiditeitsrisico: De doelstelling van Mobistar is een evenwicht

te bewaren tussen duurzame financiering en flexibiliteit via het aan-

wenden van bankkredieten, bankleningen en intergroeps-leningen.

3. Toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar 2005
van Mobistar N.V., opgesteld overeenkomstig de
Belgische boekhoudnormen

••• Resultatenrekening

De omzet van het boekjaar 2005 bedraagt 1.474,4 miljoen euro,

een stijging met 9,4% tegenover het bedrag van 1.347,4 miljoen

euro dat werd gerealiseerd tijdens het vorige boekjaar. De verkla-

ring van die toename wordt in grote mate gedaan in hiervoor aan-

gehaalde factoren.

De geproduceerde vaste activa, waaronder de ontwikkelings-

kosten voor informatica en de onderzoeks- en ontwerpkosten voor

nieuwe sites die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van het

netwerk bedragen in 2005 9,2 miljoen euro, tegenover 12,5 miljoen

euro in 2004.

De andere bedrijfsopbrengsten bedragen 33,5 miljoen euro en zijn

vergelijkbaar met het totaal van 35,3 miljoen euro in 2004. Die

opbrengsten bestaan voornamelijk uit inkomsten uit doorrekening

van gepresteerde diensten binnen de Orange-groep, inkomsten uit

de herfacturering van sites gedeeld met de andere operatoren, en

uit de facturering van informatie, geleverd aan de gerechtelijke

autoriteiten. 

Tijdens het boekjaar werd een meerwaarde van 2 miljoen euro

geboekt op de realisatie van materiële vaste activa in het kader van

het vernieuwingsproject van de radio-infrastructuur van het tele-

fonienetwerk.

De bedrijfskosten - waarvan het groeiritme overeenkwam met dat

van de omzet - bleven goed onder controle. Ze bedragen 1.121,8

miljoen euro, een stijging met 9,5% tegenover de 1.024 miljoen

euro in 2004, en zijn als volgt te verdelen:

• de handelsgoederen vertegenwoordigen een bedrag van 497,3

miljoen euro, hoofdzakelijk bestaande uit interconnectiekosten

(66,8% van het totaal tegenover 64,9% in 2004). Het saldo

omvat vooral kosten die te maken hebben met de exploitatie

van het technische netwerk, de huurlijnen en de kosten voor de

verkoop van gsm's en sim-kaarten.

• de diensten en diverse goederen vertegenwoordigen een totaal

van 291,4 miljoen euro, tegenover 270 miljoen euro het vorige

boekjaar. Deze stijging is vooral het gevolg van de toename van

de vergoedingen aan de distributiekanalen, die verbonden is

met de gunstige evolutie van de klantenbasis, de bijdrage van

Mobistar in de kosten voor de universele dienst en het feit dat
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minder beroep wordt gedaan op externe consultants.

• de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vertegenwoor-

digen een bedrag van 137,3 miljoen euro, tegenover 126,9 mil-

joen euro het vorige boekjaar. Deze kostenstijging is het gevolg

van de toename met 1,2% van het gemiddelde personeelsbe-

stand, de jaarlijkse stijging en indexering van de lonen, een toe-

name van de toegekende opzegvergoedingen en de annulering

in 2004 van voorzieningen voor premies die in 2003 werden

aangelegd.

• de afschrijvingen en waardeverminderingen op de oprichtings-

kosten en op immateriële en materiële vaste activa vertegen-

woordigen 184,2 miljoen euro voor het boekjaar 2005 tegen-

over 186,1 miljoen euro in 2004. De gebruiksduur van alle

immateriële en materiële vaste activa werd in 2005 prospectief

herbeoordeeld, en de impact op de opgenomen afschrijvings-

last wordt als verwaarloosbaar beschouwd. 

• de waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen

bedragen 1,7 miljoen euro terwijl tijdens het vorige boekjaar een

terugneming gebeurde van waardevermindering op dubieuze

debiteuren voor een bedrag van 9,4 miljoen euro in de activiteit

van de vaste telefonie. Anderzijds stijgt de waardevermindering

voor het dekken van de vordering die representatief is voor de

op de rol geplaatste en betwiste gemeentelijke en provinciale

belastingen (zie de paragraaf betreffende geschillen) eind 2005

tot 14,9 miljoen, tegenover 11,8 miljoen op het einde van het

vorige boekjaar.

• de voorzieningen voor risico's en kosten betreffende diverse

geschillen komen op 0,9 miljoen euro, terwijl ze het vorige

boekjaar 1,6 miljoen euro bedroegen.

• de andere bedrijfskosten vertegenwoordigen in 2005 een

bedrag van 9,1 miljoen euro tegenover 6,1 miljoen euro in 2004,

een toename als gevolg van de definitief als verlies geboekte

handelsvorderingen die tijdens vorige boekjaren als waardever-

mindering werden opgenomen.

De bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) steeg tegenover het

vorige boekjaar met 4% tot 579,5 miljoen euro (557,3 miljoen euro

in 2004).

De bedrijfswinst bedraagt 395,3 miljoen euro, een stijging met

6,5% tegenover de 371,2 miljoen euro gerealiseerd in 2004.

De financiële opbrengsten die tijdens het boekjaar werden gege-

nereerd bedragen 4,2 miljoen euro, een gevoelige toename tegen-

over 2004 (1,9 miljoen euro) dankzij de groei van de financiële

beleggingen bij France Télécom. 

De financiële kosten van het boekjaar bedragen 12,3 miljoen euro

na activering van intercalaire interesten ter waarde van 2 miljoen

euro en het boeken van een waardevermindering op eigen aande-

len van 1 miljoen euro. In 2004 bedroegen de financiële kosten

26,7 miljoen euro na aftrek van 1,3 miljoen euro aan intercalaire

interesten. De aanzienlijke daling van de financiële kosten is het

gevolg van de vervroegde terugbetaling van de langetermijnlening

tijdens het boekjaar en de negatieve impact van de renterisico-

dekkingscontracten tijdens het voorgaande boekjaar die 10,9 

miljoen euro kosten veroorzaakten.

Wat betreft de uitzonderlijke kosten noteert Mobistar N.V. enerzijds

een waardevermindering van 1 miljoen euro voor het dekken van

het definitieve verlies van haar vordering op de dochteronderne-

ming Mobistar Corporate Solutions N.V., die op 15 december 2005

werd ontbonden. Anderzijds is de voortgezette afschrijving van de

participatie van Mobistar N.V. in haar andere dochteronderneming,

Mobistar Affiliate N.V. van 1,4 miljoen euro in 2004, doelloos

geworden als gevolg van de fusie door opslorping van deze laatste

binnen Mobistar N.V. op 4 mei 2005, met terugwerkende kracht op

1 januari 2005.

Op het einde van het boekjaar realiseerde Mobistar een winst vóór

belastingen van 386,2 miljoen euro, een stijging met 11,9% tegen-

over 345 miljoen euro in 2004. De geschatte belastinglasten op het

resultaat voor het boekjaar 2005 bedragen 123,7 miljoen euro,

waarvan 122,5 miljoen euro werd vereffend via voorafbetalingen.

Mobistar presenteert een winst na belastingen van 262,5 miljoen

euro voor het voorbije boekjaar, tegenover 239,5 miljoen euro voor

het jaar voordien, ofwel een stijging met 9,6%.

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering van 

aandeelhouders volgende bestemming van het resultaat voor:

• Te bestemmen winst van het boekjaar 262,5 miljoen euro

• Overgedragen winst van het vorige boekjaar 24,0 miljoen euro

• Te bestemmen winstsaldo 286,5 miljoen euro

• Toevoeging aan de wettelijke reserve 13,1 miljoen euro

• Toevoeging aan de onbeschikbare 

reserve voor eigen aandelen 1,0 miljoen euro

• Vergoeding van het kapitaal - dividend

2004 toegekend aan aandelenopties

omgezet in aandelen in 2005 0,5 miljoen euro

• Vergoeding van het kapitaal - 

dividend 2005 - 2,40 euro per aandeel 151,9 miljoen euro

• Over te dragen winst 120,0 miljoen euro

Naast de uitkering van een dividend stelt de Raad van Bestuur

eveneens aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders voor

om over te gaan tot een vermindering van het maatschappelijke

kapitaal van 1,60 euro per gewoon aandeel, ofwel van een totaal

van 101,2 miljoen euro. 

••• Balans

Het balanstotaal van de vennootschap bedraagt 1.148,9 miljoen

euro, tegenover 1.166,7 miljoen euro in 2004. 

De stijging van de nettowaarde van immateriële en materiële vaste

activa - zonder goodwill - resulteert uit de netto-investeringen 
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tijdens het boekjaar voor een bedrag van 201,1 miljoen euro na

aftrek van de restwaarde van verkochte of vervangen radio-uit-

rustingen (36,5 miljoen euro), en geboekte afschrijvingslast van

171,9 miljoen euro. Naast de investeringen voor het behoud van de

bestaande capaciteit werd tijdens het boekjaar een aanzienlijk 

budget gewijd aan de bouw en uitrusting van nieuwe sites, en de

vernieuwing van de radio-uitrustingen en het ontwikkelen van de

EDGE-technologie. 

De immateriële en materiële vaste activa worden als volgt verdeeld:

• de immateriële vaste activa vertegenwoordigen een bedrag van

398,8 miljoen euro. Ze omvatten voornamelijk de gsm- en

UMTS-licenties en de betreffende informatica-ontwikkelingen,

alsook de nettowaarde van de goodwill van 37,2 miljoen euro

als volgt verdeeld:

o goodwill voor een bedrag van 60,1 miljoen euro als gevolg

van de verwerving in 2003 van alle goederen van Mobistar

Corporate Solutions N.V., afgeschreven over 5 jaar. De 

nettowaarde van de goodwill bedraagt op het einde van het

boekjaar 36,1 miljoen euro.

o fusiegoodwill van 1,4 miljoen euro geboekt krachtens de

bepalingen in artikel 78, § 7 van het Koninklijk Besluit van 

30 januari 2001 als gevolg van de fusie door opslorping in

Mobistar N.V. van haar dochteronderneming Mobistar

Affiliate N.V., op 4 mei 2005, met terugwerkende kracht op 

1 januari 2005. De nettowaarde van de fusiegoodwill, afge-

schreven over 5 jaar, bedraagt op het einde van het boekjaar

1,1 miljoen euro.

• de materiële vaste activa vertegenwoordigen een bedrag van

463,5 miljoen euro. Ze betreffen voornamelijk de infrastructuur

van het netwerk, het materiaal van de telefonie en de diensten

met toegevoegde waarde.

De restwaarde van de participatie van Mobistar N.V. in haar

dochteronderneming Mobistar Affiliate N.V., die op de balans van

het boekjaar 2004 7,3 miljoen euro vertegenwoordigde, werd uit

de balans van 31 december 2005 verwijderd als gevolg van de

fusie door opslorping waarvan sprake hierboven.

De vordering die Mobistar N.V. had op haar voor 100% gecontro-

leerde dochteronderneming Mobistar Corporate Solutions N.V.

voor een bedrag van 1 miljoen euro werd het voorbije jaar volledig

als verlies geboekt als gevolg van de ontbinding van de dochter-

onderneming op 15 december 2005. 

De vlottende activa daalden met 27,8 miljoen euro naar 286,4 

miljoen euro op het einde van 2005. Dat is voornamelijk het resul-

taat van een aanzienlijke daling van de goederenvoorraden (-12,1

miljoen euro), de stijging van de handelsvorderingen (+23,3 miljoen

euro) als gevolg van de omzetstijging en de wederverkoop van

radio-uitrustingen in het kader van het investeringsprogramma (zie

hierboven), de stijging van de overige vorderingen (+8,5 miljoen

euro) die voornamelijk afkomstig zijn van het BTW-voorschot op de

transacties van de maand december 2005, de daling van de geld-

beleggingen en liquide middelen (-51,1 miljoen euro) en ten slotte

van de stijging van de overlopende rekeningen (+3,6 miljoen euro).

Conform de beslissing van de Algemene Vergadering van aandeel-

houders van 4 mei 2004 kocht Mobistar op de markt 98.500 eigen

aandelen aan een gemiddelde eenheidsprijs van 65 euro met de

bedoeling ze aan de werknemers door te verkopen tegen een 

lagere prijs (52,96 euro). Het aanbod was gericht aan alle werkne-

mers van Mobistar en liep van 1 tot 14 september 2005. Er werd

ingetekend op 82.886 aandelen. De minderwaarde van 1 miljoen

euro op de toegekende effecten werd opgenomen onder financiële

kosten van het boekjaar.

De inventariswaarde van de eigen aandelen in portefeuille, namelijk

1 miljoen euro, gaf aanleiding tot de samenstelling van een onbe-

schikbare reserve voor datzelfde bedrag. 

In het kader van het aandelenoptieplan dat in 2001 werd voorge-

steld aan de werknemers, werden in 2005 237.866 aandelenopties

omgezet in een gelijk aantal gewone aandelen aan de uitoefenprijs

van 34,15 euro, wat het maatschappelijke kapitaal deed toenemen

met 1,6 miljoen euro en de uitgiftepremies met 6,5 miljoen euro.

Het aantal aandelenopties in omloop op het einde van het boekjaar

bedraagt 18.097.

Wat betreft het eigen vermogen werd de wettelijke reserve ver-

hoogd met 5% van de winst van het boekjaar, ofwel met 13,1 

miljoen euro. Een onbeschikbare reserve voor eigen aandelen werd

aangelegd voor het bedrag van hun inventariswaarde, namelijk 

1 miljoen euro. Het saldo van de te bestemmen winst, na toeken-

ning van het dividend voor het boekjaar 2005 (151,9 miljoen euro

of 2,40 euro per aandeel) en de betaling van een dividend voor

2004 voor aandelen afkomstig van de uitoefening van aandele-

nopties tijdens het boekjaar (0,5 miljoen euro) bedraagt 120 miljoen

euro.

Op het einde van het boekjaar 2005 bestaat het eigen vermogen

van 600,2 miljoen euro uit:

• het geplaatste kapitaal van 437,2 miljoen euro,

• de uitgiftepremies van 20,7 miljoen euro,

• de wettelijke reserve van 21 miljoen euro,

• de onbeschikbare reserve voor eigen aandelen van 1 miljoen 

euro,

• de overgedragen winst van 120 miljoen euro,

• de kapitaalsubsidies van 0,3 miljoen euro.

De langetermijnlening van 250 miljoen euro die in 2004 werd toe-

gekend door de groep France Télécom werd vervroegd terugbe-

taald en vervangen door een doorlopende kredietfaciliteit geopend

door France Télécom voor een duur van 5 jaar en waarvan op het

einde van het boekjaar nog geen enkel bedrag werd opgenomen. 

De overige kortetermijnleningen die eind 2004 voorkwamen op de
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balans, voor een bedrag van 5,6 miljoen euro, werden in 2005 niet

meer opgenomen op de balans als gevolg van de fusie door

opslorping van de dochteronderneming Mobistar Affiliate N.V.

waarvan sprake hierboven.

De handelsschulden noteren een aanzienlijke doch in tijd beperkte

stijging met 77,1 miljoen euro grotendeels als gevolg van de

investeringsuitgaven voor de vernieuwing van de radio-infrastruc-

tuur van het netwerk en de ontwikkeling van de EDGE-technologie.

De geschatte fiscale schulden waren eind 2005 van dezelfde orde

van grootte als die op de balans van het vorige boekjaar, terwijl de

stijging met 4,5 miljoen euro van de schulden met betrekking tot

bezoldigingen en sociale lasten het gevolg zijn van bijdragen voor

de groepsverzekering die niet waren gefactureerd op de balans-

datum.

De overige schulden omvatten de dividenden toegekend aan 

aandeelhouders, respectievelijk aan de aandelen van het boekjaar

2005 (151,9 miljoen euro) en 2004 (126 miljoen euro). 

De voorzieningen en schulden op het einde van het boekjaar 2005

bedragen 548,8 miljoen euro en zijn als volgt te verdelen:

• voorzieningen voor risico's en kosten voor een bedrag van 6,9

miljoen euro, tegenover 6 miljoen euro op het einde van het

vorige boekjaar,

• schulden op ten hoogste één jaar voor een bedrag van 466,5

miljoen euro, tegenover 364,9 miljoen euro in 2004, met 

volgende uitsplitsing:

o handelsschulden: 274,3 miljoen euro tegenover 197,3 

miljoen euro in 2004,

o schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en

sociale lasten: 39,8 miljoen euro tegenover 34,9 miljoen euro

in 2004, 

o overige schulden: 152,4 miljoen euro tegenover 126,4 

miljoen euro in 2004, 

• overlopende rekeningen voor een bedrag van 75,4 miljoen

euro, tegenover 64 miljoen euro in 2004.

••• Geschillen 

Antennes: Sommige Belgische gemeenten en twee provincies

voerden fiscale maatregelen in waardoor ze vanaf 1997 jaarlijks

heffingen konden opleggen voor pylonen, masten en antennes op

hun grondgebied. Die belastingen werden betwist voor de Raad

van State en de rechtbank van eerste aanleg (fiscale kamer). 

Het Europese Hof van Justitie werd door de mobiele operatoren via

een prejudiciële vraag gevraagd een oordeel te vellen over de com-

patibiliteit van die belastingen met de Europese regelgeving. De uit-

spraak van het Hof wees de argumenten van de operatoren met

betrekking tot het Europese recht af. Met dit vonnis moet de Raad

van State zich nu uitspreken over de concrete toepassing in dat

geschil en over de gegrondheid van de andere argumenten van

nationaal recht die de operatoren naar voren gebracht hebben. 

Gezien de onzekerheid van de toekomstige uitspraak waren de

vorderingen met betrekking tot de op de rol geplaatste heffingen

verhoogd met de wettelijke interesten, op het einde van het boek-

jaar 2004 het voorwerp van een waardevermindering van 11,8 

miljoen euro. Bij gebrek aan nieuwe ontwikkelingen in het dossier

bedraagt het totaalbedrag van de op de rol geplaatste heffingen,

vermeerderd met de moratoire interesten op het einde van het

boekjaar 2005 in totaal 14,9 miljoen euro, waarvan 3,1 miljoen euro

ten laste van het boekjaar. 

Packs: Het Hof van Beroep bevestigde de uitspraak van de

Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, die Mobistar veroor-

deelde voor inbreuk op de wet op de handelspraktijken met

betrekking tot het gezamenlijk aanbod van gsm's met sim-kaarten

en belkrediet of gsm's met belkrediet, en de operator verbood om

deze pakketten nog te verkopen. 

Terminatietarieven: Een concurrent heeft een uitspraak van het

BIPT betwist die de terminatietarieven van Mobistar vanaf 2003

voor twee jaar vastlegde. Dat geschil is nog altijd hangende bij het

Hof van Beroep, dat bevoegd is voor geschillen betreffende beslis-

singen van het BIPT. Mobistar is tussengekomen in de procedure

die tegen het BIPT werd opgestart om zijn belangen zo goed

mogelijk te verdedigen. 

Mobistar is eveneens tussengekomen in de rechtsvordering die

Base tegen Proximus heeft ingesteld. Base eist schadevergoeding

van Proximus als genoegdoening voor misbruik van zijn domi-

nante positie in bepaalde zakelijke segmenten. Mobistar steunt

dit verzoek en vraagt bovendien de aanstelling van een expert om

de hoogte van de geleden schade te bepalen. Het geschil is 

hangende voor de rechtbank. 

De drie actieve operatoren in België zullen de beslissing van het

BIPT betreffende het vaststellen van de porteringskosten bij

overdraagbaarheid van een mobiel nummer, aanvechten. Mobistar

is van oordeel dat de geëiste prijs voor het overdragen van meer-

dere nummers te hoog is en dat het betalen van deze prijs neer-

komt op het subsidiëren van de commerciële activiteiten van de

dominante speler. Dat geschil werd voor het Europese Hof van

Justitie in Luxemburg gebracht via een prejudiciële vraag teneinde

te weten of de bepaling van die prijs door de regelgever verenig-

baar is met de Europese regels. 

KPN Nederland heeft Mobistar gedagvaard voor het gebruik van

de kleur groen als merk. KPN vraagt Mobistar de kleur groen

niet langer te gebruiken als belangrijkste merkkleur in zijn bedrijfs-

communicatie. De data van de pleidooien zijn nog niet gekend. 

Mobistar heeft bovendien verschillende vorderingen aanhangig

gemaakt bij het Hof van Beroep voor het ondersteunen of aan-
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vechten van bepaalde beslissingen van het BIPT, tegenover

Belgacom N.V. inzake ontbundelde toegang tot het aansluit-

netwerk of bitstream.

4. Tendensen

Conform de commerciële strategie die in 2005 werd opgestart, wil

Mobistar producten en diensten ontwikkelen die op alle vlakken

beantwoorden aan de behoeften van de klant. Die laatste gaf

onmiskenbaar de voorkeur aan een eenvoudig, duidelijk en aan-

trekkelijk aanbod.

Mobistar gaf onlangs het startsein voor een uitgebreide commer-

ciële actie voor de volledige vernieuwing van zijn productportfolio,

zowel voor abonnees als voor gebruikers van voorafbetaalde kaar-

ten. De operator heeft beslist om het begrip abonnement opnieuw

te bekijken, en heeft een aantal innoverende producten ontwikkeld

die bijzonder concurrerend zijn (BestDeal, Tempo Music, …).

Deze evolutie in de positionering van Mobistar, evenals de ontwik-

keling van het aanbod en de convergerende activiteiten die worden

ondersteund door het ADSL-aanbod, moeten de operator de kans

geven te blijven groeien, ondanks de tragere groei van de markt en

de toegenomen concurrentie in de sector.

De strategische keuzes op het gebied van infrastructuur, zowel

voor 2G (EDGE) als voor 3G (UMTS), geven Mobistar de kans de

eerste operator te worden die mobiele telefonie aanbiedt aan een

hoog debiet op het volledige grondgebied. Op die manier kan

Mobistar de capaciteit en de kwaliteit van zijn netwerk uitbreiden,

en het dataverkeer en de inkomsten die daaruit voortvloeien, nog

laten toenemen.

Gezien de verwachte druk op de prijzen in de Belgische telecom-

markt waar de concurrentie blijft groeien, en rekening houdend met

de onzekerheid op het gebied van de daling van de terminatieta-

rieven (timing en omvang), blijft Mobistar voorzichtig en voorziet

een groei die lager zal zijn dan 5% (low single digit growth), zowel

voor de omzet uit telefonie als voor de nettowinst.

5. Verantwoording van de toepassing van de boek-
houdkundige continuïteitsregels

Gezien de financiële resultaten van Mobistar in de loop van het

boekjaar dat werd afgesloten op 31/12/2005, valt de vennoot-

schap niet onder de toepassing van artikel 96 (6°) van het Wetboek

van Vennootschappen betreffende de verantwoording van de

boekhoudkundige continuïteitsregels.

6. Toepassing van artikel 524 van het Wetboek van
Vennootschappen tijdens het boekjaar 2005

De procedure voorgeschreven in artikel 524 van het Wetboek van

Vennootschappen werd niet toegepast tijdens het boekjaar 2005.

Nochtans heeft de Raad van Bestuur de onafhankelijke bestuur-

ders belast met het opvolgen van de intra-groep betrekkingen met

aan Mobistar verbonden ondernemingen.

7. Informatie over de aanvullende opdrachten die werden
toevertrouwd aan de commissarissen

In de loop van het boekjaar 2005 hebben de commissaris en de

verbonden ondernemingen bijkomende opdrachten uitgevoerd

voor een totaalbedrag van 138.722,21 euro. 
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Activa
2005 2004

in duizenden € in duizenden €

balans na winstverdeling

VASTE ACTIVA 862 562 852 521

I. Oprichtingskosten (Toel. I) 26

II. Immateriële vaste activa (Toel. II) 398 843 427 667

III. Materiële vaste activa (Toel. III) 463 530 416 345

A. Terreinen en gebouwen 200 588 170 456

B. Installaties, machines en uitrusting 238 500 220 793

C. Meubilair en rollend materieel 17 678 16 704

E. Overige materiële vaste activa 6 764 8 392

IV. Financiële vaste activa (Toel. IV en V) 189 8 483

A. Verbonden ondernemingen 8 318

1. Deelnemingen 7 343

2. Vorderingen 975

C. Andere financiële vaste activa 189 165

2. Vorderingen en borgtochten in contanten 189 165

VLOTTENDE ACTIVA 286 379 314 215

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 5 843 17 997

A. Voorraden 5 843 17 997

4. Handelsgoederen 5 843 17 997

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 187 089 155 274

A. Handelsvorderingen 176 744 153 471

B. Overige vorderingen 10 345 1 803

VIII. Geldbeleggingen  (Toel. V en VI) 54 345 105 504

A. Eigen aandelen 1 045

B. Overige beleggingen 53 300 105 504

IX. Liquide middelen 1 224 1 148

X. Overlopende rekeningen  (Toel. VII) 37 878 34 292

TOTAAL DER ACTIVA 1 148 941 1 166 736



EIGEN VERMOGEN 600 178 481 882

I. Kapitaal (Toel. VIII) 437 158 435 514

A. Geplaatst kapitaal 437 158 435 514

II. Uitgiftepremies 20 671 14 191

IV. Reserves 22 069 7 897

A. Wettelijke reserve 21 024 7 897

B. Onbeschikbare reserves 1 045

1. Voor eigen aandelen 1 045

V. Overgedragen winst 120 001 23 975

VI. Kapitaalsubsidies 279 305

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 6 904 5 985

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten 6 904 5 985

4. Overige risico's en kosten (Toel. IX) 6 904 5 985

SCHULDEN 541 859 678 869

VIII. Schulden op meer dan één jaar (Toel. X) 250 000

A. Financiële schulden 250 000

5. Overige leningen 250 000

IX. Schulden op ten hoogste één jaar (Toel. X) 466 502 364 853

B. Financiële schulden 6 332

1. Kredietinstellingen 767

2. Overige leningen 5 565

C. Handelsschulden 274 349 197 290

1. Leveranciers 274 349 197 290

E. Schulden met betrekking tot belastingen, 

bezoldigingen en sociale lasten 39 747 34 881

1. Belastingen 1 598 1 217

2. Bezoldigingen en sociale lasten 38 149 33 664

F. Overige schulden 152 406 126 350

X. Overlopende rekeningen (Toel. XI) 75 357 64 016

TOTAAL DER PASSIVA 1 148 941 1 166 736

in duizenden € in duizenden €

pagina 21

Passiva
2005 2004



I. Bedrijfsopbrengsten 1 517 111 1 395 195

A. Omzet (Toel. XII, A) 1 474 437 1 347 382

C. Geproduceerde vaste activa 9 185 12 504

D. Andere bedrijfsopbrengsten (Toel. XII, B) 33 489 35 309

II. Bedrijfskosten (-) -1 121 772 -1 024 016

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 497 265 442 636

1. Inkopen 485 140 450 628

2. Wijziging in de voorraad (toename -, afname +) 12 125 -7 992

B. Diensten en diverse goederen 291 394 270 022

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (Toel. XII, C2) 137 305 126 922

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële 

vaste activa 184 192 186 072

E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 

uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +, 

terugnemingen -) (Toel. XII, D) 1 666 -9 422

F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, 

bestedingen en terugnemingen -) (Toel. XII, C3 en E) 872 1 646

G. Andere bedrijfskosten (Toel. XII, F) 9 078 6 140

III. Bedrijfswinst (+) 395 339 371 179

IV. Financiële opbrengsten 4 171 1 935

B. Opbrengsten uit vlottende activa 3 121 1 003

C. Andere financiële opbrengsten (Toel. XIII, A) 1 050 932

V. Financiële kosten (-) -12 338 -26 662

A. Kosten van schulden (Toel. XIII, B en C) 8 370 24 328

B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa 

dan bedoeld onder II. E (toevoegingen +, terugnemingen -) 

(Toel. XIII, D) 998

C. Andere financiële kosten (Toel. XIII, E) 2 970 2 334

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting (+) 387 172 346 452

VIII. Uitzonderlijke kosten (-) -975 -1 422

B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 975 1 422

IX. Winst van het boekjaar vóór belasting (+) 386 197 345 030

X. Belastingen op het resultaat (-) (+) -123 667 -105 514

A. Belastingen (Toel. XV) (-) -123 667 -105 514

XI. Winst van het boekjaar (+) 262 530 239 516

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar (+) 262 530 239 516

resultatenrekening

in staffelvorm
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RESULTAATVERWERKING

A. Te bestemmen winstsaldo 286 505 157 944

1. Te bestemmen winst van het boekjaar 262 530 239 516

2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 23 975

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) -81 572

C. Toevoeging aan het eigen vermogen (-) -14 172 -7 897

2. aan de wettelijke reserve 13 127 7 897

3. aan de overige reserves 1 045

D. Over te dragen resultaat

1. Over te dragen winst (-) -120 001 -23 975

F. Uit te keren winst (-) -152 332 -126 072

1. Vergoeding van het kapitaal 152 332 126 072

in duizenden € in duizenden €
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2005 2004



I. Staat van de oprichtingskosten (post 20 van de activa)

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 26

Mutaties tijdens het boekjaar:

• Afschrijvingen (-) -26

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 0

II. Staat van de immateriële vaste activa Concessies, octrooien, Goodwill

(post 21 van de activa) licenties, enz. 

a. Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar 715 026 62 590

Mutaties tijdens het boekjaar:

• Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde 

vaste activa 66 126 1 419

• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -11 616

Per einde van het boekjaar 769 536 64 009

c. Afschrijvingen en waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar 335 439 14 510

Mutaties tijdens het boekjaar:

• Geboekt 83 881 12 304

• Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -11 432

Per einde van het boekjaar 407 888 26 814

d. Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 361 648 37 195

III. Staat van de materiële vaste activa Terreinen en Installaties, Meubilair en Overige 

(posten 22 tot 27 van de activa) gebouwen machines en rollend  materiële 

(post 22) uitrusting materieel  vaste activa 

(post 23) (post 24) (post 26)

a. Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar 341 758 536 892 100 044 19 729

Mutaties tijdens het boekjaar:

• Aanschaffingen, met inbegrip van de  

geproduceerde vaste activa 44 962 118 440 7 883 199

• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -1 964 -152 838 -654 -925

Per einde van het boekjaar 384 756 502 494 107 273 19 003

c. Afschrijvingen en waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar 171 302 316 099 83 340 11 337

Mutaties tijdens het boekjaar:

• Geboekt 14 826 64 431 6 897 1 827

• Afgeboekt na overdrachten en 

buitengebruikstellingen (-) -1 960 -116 536 -642 -925

Per einde van het boekjaar 184 168 263 994 89 595 12 239

d. Nettoboekwaarde per einde van het

boekjaar 200 588 238 500 17 678 6 764

toelichting
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IV. Staat van de financiële vaste activa  Verbonden ondernemingen Andere ondernemingen 

(post 28 van de activa  ) (post 280) (post 284)

1. Deelnemingen en aandelen

a. Aanschaffingswaarde

Per einde van het vorige boekjaar 34 750

Mutaties tijdens het boekjaar:

• Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -34 750

Per einde van het boekjaar 0

c. Waardeverminderingen

Per einde van het vorige boekjaar 27 407

Mutaties tijdens het boekjaar:

• Afgeboekt na overdrachten en 

buitengebruikstellingen (-) -27 407

Per einde van het boekjaar 0

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 0

(post 281) (post 285/8)

2. Vorderingen

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar 975 165

Mutaties tijdens het boekjaar:

• Toevoegingen 24

• Geboekte waardeverminderingen (-) -975

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 0 189

Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen  

per einde van het boekjaar 975

VI. Geldbeleggingen: overige beleggingen  

(post 51/53 van de activa)

Overige geldbeleggingen 53 300 105 504

VII. Overlopende rekeningen

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien 

daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

• Verkregen opbrengsten 23 315

• Over te dragen kosten 14 460

• Financiële opbrengsten 102

in duizenden €
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actif
2005 2004

in duizenden €

VIII. Staat van het kapitaal in duizenden € Aantal aandelen

A. Maatschappelijk kapitaal

1. Geplaatst kapitaal (post 100 van de passiva)

Per einde van het vorige boekjaar 435 514

Wijzigingen tijdens het boekjaar:

• Kapitaalsverhoging 1 644 237 866

Per einde van het boekjaar 437 158

2. Samenstelling van het kapitaal 

2.1. Soorten aandelen

• Aandelen zonder nominale waarde 437 158 63 273 655

2.2. Aandelen op naam of aan toonder

• Op naam 34 676 595

• Aan toonder 28 597 060

C. Eigen aandelen gehouden door

- de vennootschap zelf 1 045 15 614

D. Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

2. Als gevolg van de uitoefening van de inschrijvingsrechten

• Aantal inschrijvingsrechten in omloop 18 097

• Bedrag van het te plaatsen kapitaal 618

• Maximum aantal uit te geven aandelen 18 097

E. Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 125

G. Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op 31/12/2005

Wirefree Services Belgium 31 753 100

Telindus Group 2 921 182

Eigen aandelen 15 614

Overige (free float) 28 583 759

Totaal aantal aandelen 63 273 655

IX. Voorzieningen voor overige risico's en kosten

Uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva indien daaronder  

een belangrijk bedrag voorkomt

• Terugbetalingswaarborg ten bedrage van 50% van een 

bankkredietlijn toegestaan aan de tijdelijke vereniging IRISNET 2 475

• Provisies voor hangende geschillen 4 429

toelichting
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X. Staat van de schulden

C. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 

sociale lasten

1. Belastingen (post 450/3 van de passiva)

c. Geraamde belastingschulden 1 598

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

b. Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en 

sociale lasten 38 149

XI. Overlopende rekeningen

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien  

daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

• Over te dragen opbrengsten 75 271

• Te betalen lasten 86

XII. Bedrijfsresultaten

A. Netto-omzet (post 70) in duizenden € in duizenden €

Per bedrijfscategorie en per geografische markt uitsplitsen 

in de bijlage bij het standaardformulier, voor zover deze 

categorieën en markten, vanuit het oogpunt van de organisatie 

van de verkoop van goederen en de verlening van diensten 

in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de 

onderneming, onderling aanzienlijke verschillen vertonen.

• Mobiele activiteit 1 384 119 1 248 381

• Vaste telefonie en data 90 318 99 001

• Omzet 1 474 437 1 347 382

C1.Werknemers ingeschreven in het personeelsregister in eenheden in eenheden

a. Totaal aantal op de afsluitingsdatum 1 682 1 643

b. Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 1 638,7 1 619,4

c. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 2 793 929 2 793 275

C2.Personeelskosten (post 62) in duizenden € in duizenden €

a. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 97 263 87 502

b. Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 28 744 27 115

c. Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 4 795 4 683

d. Andere personeelskosten 6 492 7 424

e. Pensioenen 11 198

D. Waardeverminderingen (post 631/4)

1. Op voorraden en bestellingen in uitvoering

• Geboekt 28

• Teruggenomen  (-) -260

2. Op handelsvorderingen

• Geboekt 1 638

• Teruggenomen (-) -9 162

E. Voorzieningen voor risico's en kosten (post 635/7)

Toevoegingen 1 276 3 026

Bestedingen en terugnemingen (-) -404 -1 380

in duizenden €

pagina 27

2005 2004

2005 2004



F. Andere bedrijfskosten (post 640/8)

Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening 2 104 2 053

Andere 6 974 4 087

G. Uitzendkrachten en ter beschikking van de  

onderneming gestelde personen

1. Totaal aantal op de afsluitingsdatum (in eenheden) 59 87

2. Gemiddeld aantal berekend in voltijdse  

equivalenten (in eenheden) 56,0 104,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren (in eenheden) 110 404 206 009

Kosten voor de onderneming (in duizenden €) 4 109 9 820

XIII. Financiële resultaten

A. Andere financiële opbrengsten (post 752/9)

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op het resultaat:

• Kapitaalsubsidies 26 69

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten, 

indien het belangrijke bedragen betreft

• Diverse financiële opbrengsten 934 716

• Wisselkoersopbrengsten 90 147

C. Geactiveerde interesten 2 002

D. Waardeverminderingen op vlottende activa (post 651)

Geboekt 998

E. Andere financiële kosten (post 652/9)

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming  

bij de verhandeling van vorderingen 1 701 1 530

Uitsplitsing van de overige financiële kosten, indien het 

belangrijke bedragen betreft

• Bankkosten 1 035 772

• Wisselkoersverliezen 174 27

• Diverse financiële lasten 60 5

XV. Belastingen op het resultaat

A. Uitsplitsing van de post 670/3

1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar 123 567

a. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 122 526

c. Geraamde belastingsupplementen  

(opgenomen onder post 450/3 van de passiva) 1 041

2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 100

b. Geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post 450/3 

van de passiva) of belastingsupplementen waarvoor een voorziening

werd gevormd (opgenomen onder post 161 van de passiva) 100

toelichting
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B. Belangrijke oorzaken van de verschillen tussen de winst 

vóór belastingen en de geraamde belastbare winst

• Verworpen uitgaven 5 644

• Waardevermindering op deelneming in Mobistar Corporate  

Solutions NV  in liquidatie tijdens het boekjaar -22 310

D. Bronnen van belastinglatenties 

1. Actieve latenties 15 894

• Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van 

latere belastbare winsten

- Investeringsaftrek 15 894

XVI. Belasting op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste van derden

A. De belasting op de toegevoegde waarde in rekening gebracht:

1. aan de onderneming (aftrekbaar) 218 232 191 236

2. door de onderneming 375 681 331 522

B. De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:

1. bedrijfsvoorheffing 32 943 35 670

2. roerende voorheffing 12 080

XVII. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen:

1. Bankgaranties gegeven voor rekening  van de vennootschap: 7,129 miljoen euro.

2. Sommige Belgische gemeenten en twee provincies hebben vanaf 1997 fiscale maatregelen ingevoerd die

een jaarlijkse belasting op pylonen, masten en antennes op hun grondgebied mogelijk maken. Deze belas-

tingsmaatregelen worden momenteel betwist bij de Raad van State en bij de Rechtbanken van Eerste Aanleg

(fiscale kamer).  

Na een prejudiciële vraag van de Raad van State aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen,

oordeelde die in haar arrest van 8 september 2005 dat dergelijke belastingen niet strijdig zijn met het Europese

recht, op voorwaarde dat ze de concurrentievoorwaarden tussen de historische operator en de nieuwe opera-

toren op de markt niet wijzigen. Het is aan de Raad van State om hierover de uiteindelijke beslissing te nemen.

Gezien deze betwistingen bedragen de schuldvorderingen van de op de rol geplaatste belastingen, verhoogd

met de volgens het wettelijk tarief berekende nalatigheidsintresten, 14,922 miljoen euro en worden het voorwerp

van een waardevermindering voor het totaal bedrag, waarvan 3,154 miljoen euro voor dit boekjaar.

Beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van

de personeels- of directieleden, met opgave van de genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende

kosten te dekken.

De vennootschap heeft een pensioenplan met vaste bijdrage dat in een aanvullend pensioen voorziet voor de

werknemers bovenop het wettelijke pensioenstelsel. Dit pensioenplan wordt door een verzekeringsmaatschap-

pij gedekt en gefinancierd, zoals vereist door de Belgische wetgeving.

in duizenden €
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XVIII. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en Verbonden Verbonden

met ondernemingen waarmee een ondernemingen ondernemingen

deelnemingsverhouding  bestaat

1. Financiële vaste activa 8 318

Deelnemingen 7 343

Vorderingen: andere 975

2. Vorderingen 30 506 17 010

Op hoogstens één jaar 30 506 17 010

3. Geldbeleggingen 53 300

Vorderingen 53 300

4. Schulden 17 559 264 575

Op meer dan één jaar 250 000

Op hoogstens één jaar 17 559 14 575

7. Financiële resultaten

Opbrengsten uit vlottende activa 2 921 519

Kosten van schulden 10 361 13 424

XIX. Financiële betrekkingen met

A. Bestuurders en zaakvoerders

4. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en 

ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, 

voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk

betrekking heeft op de toestand van een enkel 

identificeerbaar persoon:

- aan bestuurders en zaakvoerders 1 010

Verklaring met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening

A. 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.

B. Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming of 

gemeenschappelijke dochteronderneming is:

Moederonderneming:

France Télécom

6, place d'Alleray

75505 Paris Cedex 15 - Frankrijk

Stelt een geconsolideerde jaarrekening op en maakt deze openbaar en dit voor het grootste geheel.

De plaats waar de hiervoor bedoelde geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is:

France Télécom

6, place d'Alleray

75505 Paris Cedex 15 - Frankrijk

toelichting
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I. Staat van de tewerkgestelde personen Voltijds Deeltijds Totaal (T) of Totaal (T) of 

totaal in voltijdse totaal in voltijdse

equivalenten (VTE) equivalenten (VTE)

A. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister 

1. Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 1 548,8 123,6 1 638,7 (VTE) 1 619,4 (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 2 646 810 147 119 2 793 929 (T) 2 793 275 (T)

Personeelskosten (in duizenden €) 130 440 6 865 137 305 (T) 126 922 (T)

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 

(in duizenden €) 1 668 (T) 1 662 (T)

2. Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

a. Aantal werknemers ingeschreven in het 

personeelsregister 1 545 137 1 644,6 (VTE)

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 1 545 137 1 644,6 (VTE)

c. Volgens het geslacht

Mannen 1 078 21 1 094,2 (VTE)

Vrouwen 467 116 550,4 (VTE)

d. Volgens de beroepscategorie

Bedienden 1 544 137 1 643,6 (VTE)

Andere 1 1,0 (VTE)

B. Uitzendkrachten en ter beschikking van de   Uitzend- Ter beschikking 

onderneming gestelde personen krachten van de 

onderneming 

gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 59,0 12,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 86 296 24 108

Kosten voor de onderneming (in duizenden €) 2 466 1 643
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II. Tabel van het personeelsverloop  Voltijds Deeltijds Totaal in 

tijdens het boekjaar voltijdse  

equivalenten

A. Ingetreden

a. Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het

personeelsregister werden ingeschreven 151 2 152,3

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 151 2 152,3

c. Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen:

secundair onderwijs 38 38,0

hoger niet-universitair onderwijs 35 35,0

universitair onderwijs 38 38,0

Vrouwen:

secundair onderwijs 19 1 19,5

hoger niet-universitair onderwijs 8 1 8,8

universitair onderwijs 13 13,0

B. Uitgetreden

a. Aantal werknemers met een in het personeelsregister

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens

het boekjaar een einde nam 108 10 116,7

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 107 10 115,7

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 1 1,0

c. Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen:

secundair onderwijs 15 2 16,8

hoger niet-universitair onderwijs 35 1 35,8

universitair onderwijs 30 30,0

Vrouwen:

secundair onderwijs 8 2 9,7

hoger niet-universitair onderwijs 13 3 15,6

universitair onderwijs 7 2 8,8

d. Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Brugpensioen 1 1,0

Afdanking 52 2 53,8

Andere reden 55 8 61,9

sociale balans
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III. Staat over het gebruik van de maatregelen ten gunste   Aantal betrokken Financieel  

van de werkgelegenheid tijdens het boekjaar werknemers voordeel  in 

duizenden €

Aantal In voltijdse 

equivalenten

Maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid

1. Maatregelen met een financieel voordeel1

1.6. Structurele vermindering van de sociale  

zekerheidsbijdragen 1 785 1 745,3 3 817

1.11. Startbaanovereenkomst 1 1,0 4

2. Andere maatregelen

2.4. Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale

zekerheid aan werknemers met lage lonen 3 2,6

Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere maatregelen  

ten gunste van de werkgelegenheid

Totaal voor het boekjaar 1 785 1 745,3

Totaal voor het vorige boekjaar 1 721 1 690,5

1 Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger

IV. Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers  Mannen Vrouwen

tijdens het boekjaar

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste 

van de werkgever

1. Aantal betrokken werknemers 1 104 575

2. Aantal gevolgde opleidingsuren 45 447 18 885

3. Kosten voor de onderneming (in duizenden €) 1 888 806
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waarderingsregels

••• Oprichtingskosten

De kosten voor de eerste installatie en de kosten die verbonden

zijn met de kapitaalverhogingen worden in de balans gekapitali-

seerd tegen kostprijs. Ze worden lineair afgeschreven over vijf jaar

vanaf de datum van uitgifte. De kosten voor de kapitaalverhoging

in het kader van de beursgang van 1998 werden uitzonderlijk inte-

graal in rekening gebracht in boekjaar 1998.

••• Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden geboekt tegen kostprijs. Ze

bestaan vooral uit de volgende gekapitaliseerde kosten en uitga-

ven, met inbegrip, in voorkomend geval, van de interne geprodu-

ceerde vaste activa: verwerving van de licentie voor het gsm-

netwerk, verwerving van de umts-licentie, kosten voor ontwerp en

ontwikkeling van het netwerk in uitvoering van de telefonielicenties,

vergunningen, kosten voor softwarelicenties en de hieraan verbon-

den ontwikkelingskosten, en goodwill.

De licentie voor het gsm-netwerk is toegekend voor een duur van

15 jaar en wordt lineair afgeschreven. 

De umts-licentie heeft een duur van 20 jaar en wordt lineair 

afgeschreven over 16 jaar vanaf april 2005, het ogenblik waarop de

eerste geografische zone technisch in gebruik genomen werd.

De goodwill die werd gegenereerd met de verkoop van de univer-

saliteit van de N.V. Mobistar Corporate Solutions wordt afgeschre-

ven over 5 jaar.

De andere immateriële activa worden lineair afgeschreven over een

periode van 4 tot 5 jaar.

••• Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden tegen aanschafwaarde geboekt

en lineair pro rata temporis afgeschreven, conform de termijnen die

gedefinieerd zijn in de huidige Belgische fiscale wetgeving en die

de levensduur van de betrokken activa als volgt bepalen:

Gebouwen en constructies op sites 20 jaar

Optische glasvezel 15 jaar

Uitrusting voor mobiele telefonie 8 jaar

Uitrusting voor gegevensoverdracht 5 jaar

Computerhardware 4 en 5 jaar

Andere vaste uitrustingen 5 tot 10 jaar

De kosten voor geregeld onderhoud en de kosten voor herstellin-

gen worden in de uitgaven geboekt tijdens de betrokken periode.

De verbeteringen aan de vaste uitrustingen worden gekapita-

liseerd. De leningskosten met betrekking tot de aankoop van 

materiële vaste activa worden geactiveerd en afgeschreven 

volgens hetzelfde schema als de betrokken vaste activa.

••• Financiële vaste activa

Participaties, aandelen en deelbewijzen worden gewaardeerd op

hun aanschaffingswaarde. Vorderingen worden tegen nominale

waarde gewaardeerd. Op participaties, aandelen en deelbewijzen

worden waardeverminderingen genoteerd in geval van waardever-

lies of blijvende afschrijving. De vorderingen worden in waarde 

verminderd indien hun terugbetaling op vervaldag volledig of

gedeeltelijk onzeker of in gevaar is.

••• Vorderingen

Vorderingen worden op hun nominale waarde gewaardeerd. Waar-

deverminderingen voor dubieuze debiteuren worden gewaardeerd,

rekening houdend met het mogelijke risico van niet-dekking.

••• Voorraden

De voorraden bestaan uit de aangekochte goederen die bestemd

zijn voor de verkoop. De voorraadbewegingen worden bepaald

volgens de FIFO-methode (first in, first out). De inventarissen wor-

den gewaardeerd volgens de "lower of cost or market"-methode. 

••• Liquide middelen

De geldelijke middelen en hun equivalenten omvatten de termijn-

deposito's in contanten met een looptijd van minder dan drie

maand. Zij worden genoteerd tegen de nominale waarde. Vreemde

valuta worden geconverteerd volgens de koers op het einde van

het boekjaar. Wisselkoerswinsten en -verliezen worden in de op-

brengsten en de kosten geboekt.

••• Overlopende rekeningen

De overlopende rekeningen van het actief omvatten de over te dra-

gen kosten en de verworven opbrengsten. De overlopende reke-

ningen van het passief omvatten de in te brengen kosten en de

over te dragen opbrengsten.

••• Pensioenen

De vennootschap heeft een pensioenplan met vaste bijdrage dat

een aanvullend pensioen voorziet voor de werknemers, bovenop

het wettelijke pensioenstelsel. Dit pensioenplan wordt door een

verzekeringsmaatschappij gedekt en gefinancierd, zoals vereist

door de Belgische wetgeving.

••• Financiële instrumenten

De vennootschap sluit contracten om zich in te dekken tegen de

gevolgen van schommelingen in de intrestvoeten van haar lenin-

gen. De betaalde of ontvangen premies en de werkelijke waarde

van de  afgeleide financiële instrumenten worden op de contract-

periode als intrestopbrengsten en -kosten geboekt.
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••• Erkenning van de opbrengsten en de kosten

De opbrengsten en kosten worden geboekt op het moment dat ze

optreden, en onafhankelijk van hun inning of betaling.

De opbrengsten uit diensten worden erkend wanneer ze verwor-

ven worden. De aanrekeningen voor die diensten gebeuren maan-

delijks en gedurende de hele maand. De op het einde van de

maand niet-gefactureerde diensten worden geschat op basis van

het verkeer en vervolgens aan het eind van de maand geboekt. De

vooraf ontvangen betalingen worden overgedragen en in de balans

opgenomen onder de overgedragen ontvangsten. 

••• Belastingen op inkomsten

De vennootschap is onderworpen aan de vennootschapsbelasting

conform de Belgische wetgeving op inkomstenbelasting.

Uitgestelde belastingen voor tijdelijke verschillen in de erkenning

van de opbrengsten en kosten worden niet erkend. 

••• Transacties in vreemde valuta

De transacties in vreemde valuta worden in euro geconverteerd

volgens de wisselkoers die geldt op de transactiedatum. De 

vorderingen en schulden die op balansdatum in vreemde valuta

worden uitgedrukt, worden aangepast om de wisselkoersen te

weerspiegelen die gelden op de balansdatum. Deze aanpassingen

worden in de resultatenrekening erkend voor zover de Belgische

boekhoudprincipes dat toestaan.
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verslag van de commissaris

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij

u verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons

werd toevertrouwd.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het

boekjaar afgesloten op 31 december 2005, opgesteld op basis

van de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke

voorschriften, met een balanstotaal van € 1.148.941 duizend en

waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boek-

jaar van € 262.530 duizend. Wij hebben eveneens de bijkomende

specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist.

Het opstellen van de jaarrekening, de beoordeling van de inlichtin-

gen die in het jaarverslag dienen te worden opgenomen, alsook het

naleven door de vennootschap van het Wetboek van vennoot-

schappen en de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van

het bestuursorgaan.

Onze controle van de jaarrekening werd uitgevoerd overeenkom-

stig de wettelijke bepalingen en de in België geldende controlenor-

men, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

••• Verklaring zonder voorbehoud over de jaarrekening

De voormelde controlenormen eisen dat onze controle zo wordt

georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid

wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materi-

eel belang bevat.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met

de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de ven-

nootschap, alsook met haar procedures van interne controle. De

verantwoordelijken van de vennootschap hebben onze vragen

naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben

op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de

bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de waarde-

ringsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen

gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de

jaarrekening globaal beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze

werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen

van ons oordeel.

Naar ons oordeel, rekening houdend met de in België toepasselijke

wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de jaarreke-

ning afgesloten op 31 december 2005 een getrouw beeld van het

vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de ven-

nootschap.

••• Bijkomende verklaringen en inlichtingen

Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklarin-

gen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draagwijdte van

onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:

• Het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en

stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet

uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en

onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfron-

teerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de

aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige

ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte

gegevens geen evidente tegenstrijdigheden vertonen met de

informatie waarover wij beschikken in het kader van ons 

mandaat.

• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang,

werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van

toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschrif-

ten.

• Voor het overige dienen wij u geen verrichtingen of beslissingen

mede te delen die in overtreding met de statuten of het

Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De

verwerking van het resultaat die aan de Algemene Vergadering

wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en 

statutaire bepalingen.

Brussel, 23 maart 2006

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV

Commissaris

vertegenwoordigd door

Herman Van den Abeele

Vennoot
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in duizenden € in duizenden €

geconsolideerde resultatenrekening

Ref.

Bedrijfsopbrengsten

Omzet uit telefonie 1 404 271 1 276 316

Verkoop van apparatuur en overige 46 814 64 816

15 Totale omzet 1 451 085 1 341 132

15 Andere bedrijfsopbrengsten 28 847 26 586

Totale bedrijfsopbrengsten 1 479 932 1 367 718

Bedrijfskosten

Interconnectiekosten 331 965 287 425

15 Andere kosten voor verkochte goederen en diensten 142 713 136 222

15 Diensten en diverse goederen 289 614 275 287

15 Personeelsbeloningen 130 926 116 414

Afschrijvingen en waardeverminderingen 172 041 172 854

15 Andere bedrijfskosten 9 603 -3 092

Totale bedrijfskosten 1 076 862 985 110

Resultaat van bedrijfsactiviteiten 403 070 382 608

15 Financiële opbrengsten 3 325 1 268

15 Financiële kosten 11 608 16 711

Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto 

financieringskosten 394 787 367 165

4 Belastingen 124 499 124 195

Netto winst of verlies * 270 288 242 970

Aandeel van de groep in winst of verlies 270 288 242 970

9 Gewone winst of gewoon verlies per aandeel (in €) 4.28 3.87

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 63 112 103 62 826 119

9 Verwaterde nettowinst per aandeel (in €) 4.28 3.86

Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 63 120 982 62 923 158

* Netto winst of verlies van de periode stemt overeen met netto winst of verlies uit voortgezette activiteiten.



in duizenden € in duizenden €
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2005 2004

geconsolideerde balans

Ref. ACTIVA
Niet-courante activa

1 Goodwill 10 558 10 594

1 Immateriële vaste activa 358 696 377 370

2 Materiële vaste activa 464 966 418 060

3 Andere niet-courante activa 197 173

4 Uitgesteldebelastingen 7 086 9 281

Totaal niet-courante activa 841 503 815 478

Courante activa

5 Voorraden 5 843 17 997

6 Handelsvorderingen 169 439 148 881

Verkregen opbrengsten 23 315 20 107

7 Overige courante activa 25 318 16 350

8 Kas en kas equivalenten 54 574 106 762

Totaal courante activa 278 489 310 097

Totaal activa 1 119 992 1 125 575

EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN
Eigen vermogen

10 Kapitaal 437 158 435 514

10 Uitgiftepremies 20 670 14 191

10 Wettelijke reserve 21 024 7 897

10 Reserve voor derivaten 0 -2 731

10 Eigen aandelen -1 045 0

10 Overgedragen winst 238 397 108 074

Totaal eigen vermogen 716 204 562 945

Niet-courante schulden

13 Interestdragende langetermijnleningen 0 249 379

12 Langetermijn voorzieningen 10 996 9 371

Totaal niet-courante schulden 10 996 258 750

Courante schulden

13 Financiële schulden op korte termijn en interest rate swaps 2 383 7 011

Handelsschulden 274 016 197 113

14 Personeelsbeloningen schulden 38 149 33 684

14 Belastingen 1 598 1 217

Uitgestelde opbrengsten 76 259 63 985

14 Overige schulden 387 870

Totaal courante schulden 392 792 303 880

Totaal schulden 403 788 562 630

Totaal eigen vermogen en schulden 1 119 992 1 125 575
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2005 2004
in duizenden € in duizenden €

geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten 394 787 367 165

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en waardeverminderingen 172 041 172 854

Reële waarde financiële derivaten 2 731 1 968

Op aandelen gebaseerde betalingen - DSP plan 998 0

Aangepast resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten 570 557 541 987

Voorraden (toename -, afname +) 12 154 -7 935

Handelsvorderingen (toename -, afname +) -20 558 -35 724

Actieve belastingslatenties (toename -, afname +) 2 195 19 694

Verkregen opbrengsten (toename -, afname +) -3 208 -10 902

Overige courante activa (toename -, afname +) -8 968 -357

Handelsschulden (toename +, afname -) 76 903 50 191

Personeelsbeloningen schulden (toename +, afname -) 4 465 -12 915

Belastingsschulden (toename +, afname -) 381 -2 854

Uitgestelde opbrengsten (toename +, afname -) 12 274 11 106

Overige schulden (toename +, afname -) -235 77

Langetermijn voorzieningen (toename +, afname -) -230 1 646

Netto wijzigingen in het werkkapitaal 75 173 12 027

Belastingen -123 667 -105 514

Belastingslatenties -832 -18 681

Netto kasstroom uit operationele activiteiten * 521 231 429 819

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Aankoop van materiële en immateriële vaste activa -235 135 -171 247

Opbrengsten uit verkoop vaste activa 36 502

Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten -198 633 -171 247

Kaastroom uit financieringsactiviteiten

Borgtochten in contanten -24 0

Terugbetaling interestdragende langetermijnleningen -249 379 -364 468

Opname van nieuwe interestdragende langetermijnleningen 0 249 379

Beëindiging en vermindering van langetermijn renterisicoafdekkingen -4 129 -6 225

Terugbetaling interestdragende langetermijnleningen vervallend 

binnen één jaar 0 -60 000

Kortetermijnleningen -499 459

Beëindiging van kortetermijn renterisicoafdekkingen 0 -6 435

Kapitaal - uitgeoefende warranten 1 644 3 575

Uitgiftepremies - uitgeoefende warranten 6 480 14 098

Netto aankoopprijs van eigen aandelen -2 043 0

Uitgekeerde dividenden -126 836 0

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -374 786 -169 617
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2005 2004

Netto toename (+), afname (-) in kas en kasequivalenten -52 188 88 955

Kas en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 106 762 17 807

Kas en kasequivalenten per einde boekjaar 54 574 106 762

* De netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bevatten:

- betaalde interesten 9 836 15 916

- ontvangen interesten 3 159 891

- betaalde inkomstenbelastingen 122 500 105 000 
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geconsolideerd overzicht van vermogenmutaties

Ref. Kapitaal Uitgifte- Wettelijke Reserve Eigen Over- Totaal 

premies reserve voor aandelen gedragen eigen

derivaten winst vermogen 

Balans per 1 januari 2004 431 939 93 0 -4 699 0 -127 000 300 333

Kasstroomafdekking geboekt  

in de winst- en verlieskrekening

van het boekjaar 1 968 1 968

Nettowinst direct verwerkt 

in het eigen vermogen 1 968 1 968

Winst van het boekjaar 7 897 235 074 242 971

Totaal verwerkte opbrengsten  

en uitgaven in eigen vermogen 

gedurende het boekjaar 7 897 1 968 235 074 244 939

Uitgeoefende aandelenopties 3 575 14 098 17 673

Balans per 31 december 2004 435 514 14 191 7 897 -2 731 0 108 074 562 945

10 Beëindiging kasstroomafdekking 2 731 2 731

11 Op aandelen gebaseerde betalingen 

- DSP Plan 998 998

Nettowinst direct verwerkt  

in het eigen vermogen 2 731 998 3 729

10 Winst van het boekjaar 13 127 257 161 270 288

Totaal verwerkte opbrengsten  

en uitgaven in eigen vermogen 

gedurende het boekjaar 13 127 2 731 258 159 274 017

Dividenden -126 838 -126 838

10 Uitoefening van aandelenopties 1 644 6 479 8 123

10 Inkoop eigen aandelen -6 403 -6 403

10, 11 Verkoop eigen aandelen 5 358 -998 4 360

Balans per 31 december 2005 437 158 20 670 21 024 0 -1 045 238 397 716 204
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bedrijfsinformatie

Mobistar S.A. 

Moedervennootschap, opgericht naar Belgisch recht

Naamloze vennootschap met publiek verhandelde aandelen

genoteerd op Euronext, Brussel

Kolonel Bourgstraat, 149

B - 1140 Brussel

België

Ondernemingsnummer: BE 0456 810 810

Mobistar Corporate Solutions S.A.

100% gecontroleerde dochteronderneming, opgericht naar

Belgisch recht

Kolonel Bourgstraat, 149

B - 1140 Brussel

België

Ondernemingsnummer: BE 0465 098 568

Geliquideerd op 15 december 2005

Mobistar Affiliate S.A.

100% gecontroleerde dochteronderneming, opgericht naar

Belgisch recht 

Kolonel Bourgstraat, 149

B - 1140 Brussel

België

Ondernemingsnummer: BE 0420 959 016

Geliquideerd op 1 januari 2005

Tijdelijke vereniging France Télécom - Telindus, genoemd 'Irisnet'

Geconsolideerd aan 50%, opgericht naar Belgisch recht

Kolonel Bourgstraat, 149

B - 1140 Brussel

België

Ondernemingsnummer: BE 0545.698.541

De consolidatiekring omvat de volgende moedervennootschap, dochterondernemingen en tijdelijke vereniging:



De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van de

historische kostprijs, met uitzondering van de derivaten die zijn

gewaardeerd tegen reële waarde. De geconsolideerde jaarrekening

is opgemaakt in euro en alle bedragen zijn afgerond naar het

dichtstbijzijnde duizendtal (€ 000) tenzij anders is vermeld.

1. Overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde jaarrekening van Mobistar N.V. en al haar

dochterondernemingen is opgesteld in overeenstemming met de

International Financial Reporting Standards (IFRS) en hun

Interpretatie.

2. Grondslagen voor consolidatie

De geconsolideerde jaarrekening bevat de jaarrekening van

Mobistar N.V. en haar dochterondernemingen per 31 december

van elk jaar. De jaarrekeningen van de dochterondernemingen zijn

opgesteld op dezelfde afsluitdatum (31 december) als die van de

moedermaatschappij, waarbij consistente waarderingsgrondsla-

gen zijn toegepast.

In 2005 fuseerde de voor 100% gecontroleerde dochteronderne-

ming Mobistar Affiliate N.V. met Mobistar N.V., met inwerkingtre-

ding op 1 januari 2005. Als gevolg van de fusie werd de dochter-

onderneming Mobistar Affiliate N.V. ontbonden.

Op 5 december 2005 werd de voor 100% gecontroleerde doch-

teronderneming Mobistar Corporate Solutions N.V. ontbonden.

Volgende entiteiten werden geconsolideerd per 31 december 2005

volgens evenredige consolidatie:

Mobistar N.V.: 100%

Tijdelijke vereniging ‘Irisnet’: 50%

De tijdelijke vereniging ‘Irisnet’ is een joint venture tussen Telindus

en France Télécom. Als zodanig bezit Mobistar geen direct of 

indirect stemrecht in Irisnet. Nochtans concludeerde Mobistar dat,

door toepassing van SIC 12, Irisnet in wezen wordt gecontroleerd

door Mobistar en haar partner Telindus. Bovendien stelt men vast

dat de risico’s en beloningen niet worden gedragen door France

Télécom maar door Mobistar.

Alle intergroep-balansen, transacties, inkomsten en uitgaven, en

winsten en verliezen die het resultaat zijn van intergroep-transac-

ties werden volledig geëlimineerd.

Dochterondernemingen worden volledig geconsolideerd vanaf de

acquisitiedatum, zijnde de datum waarop Mobistar de controle ver-

werft, en blijven geconsolideerd tot de datum waarop die controle

stopt.

3. Toestemming voor publicatie van de jaarrekening

Op 6 februari 2006 heeft de Raad van Bestuur van Mobistar N.V.

de geconsolideerde jaarrekening van 2005 nagezien en ze vrijge-

geven voor publicatie.

De geconsolideerde jaarrekening van 2005 zal op 3 mei 2006 

worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van aandeel-

houders, die de jaarrekening na publicatie  nog kan wijzigen.

4. Gebruik van schattingen

Het opstellen van de jaarrekening conform IFRS vereist dat het

management bepaalde schattingen en veronderstellingen maakt

die invloed hebben op de bedragen opgenomen in de jaarrekening

en de bijhorende toelichting.

De schattingen die werden gemaakt op de verschillende rapporte-

ringsdata geven een beeld van de situatie op dat moment  (bijv.

marktprijzen, rentevoeten en wisselkoersen). Hoewel het manage-

ment deze schattingen uitvoert met de best mogelijke kennis van

de actuele gebeurtenissen en de activiteiten die Mobistar kan

ondernemen, kunnen de werkelijke resultaten afwijken van die

schattingen.
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1. Overgang naar IFRS-boekhoudnormen

Volgende verklaringen van reconciliatie tussen Belgische GAAP en

IFRS werden in het jaarverslag van 2004 gepubliceerd:

- reconciliatie van het eigen vermogen per 1 januari 2004

- reconciliatie van het eigen vermogen per 31 december 2004

- reconciliatie van de winst voor 2004

Deze verklaringen van reconciliatie werden sinds de publicatieda-

tum niet gewijzigd, en de nieuwe IFRS-normen die sindsdien van

kracht zijn, hebben geen invloed op die reconciliatie.

Bij de voorbereiding van de IFRS-jaarrekening werd in het kader

van de norm IFRS 1, gebruik gemaakt van volgende vrijstellingen:

••• Bedrijfscombinaties

Mobistar zal IFRS 3 niet met terugwerkende kracht toepassen voor

bedrijfscombinaties die plaatsvonden voor de overgangsdatum

naar IFRS, namelijk 1 januari 2004. Dat betekent met name dat de

waardering van activa en passiva volgens de Belgische GAAP op

de datum van een bedrijfscombinatie wordt geacht de kosten van

die activa en passiva op die datum te vertegenwoordigen volgens

IFRS-normen. De boekwaarde van de goodwill in de IFRS-

openingsbalans is gelijk aan de boekwaarde volgens de Belgische

GAAP op de overgangsdatum naar IFRS.

••• Op aandelen gebaseerde betalingen

IFRS 2 wordt niet toegepast op eigen-vermogensinstrumenten die

werden toegekend op of voor 7 november 2002.

2. Transacties in vreemde valuta

Bij de initiële waardering in de functionele munteenheid  wordt een

transactie in vreemde valuta gewaardeerd aan de contante wissel-

koers tussen de functionele en de vreemde munt op de transactie-

datum. Op elke balansdatum worden activa en passiva in vreemde

valuta omgerekend tegen de slotkoers.

Koerswinsten en -verliezen worden opgenomen als bedrijfsinkom-

sten en -uitgaven, indien ze verband houden met bedrijfsactivitei-

ten. Koerswinsten en -verliezen worden opgenomen als financiële

inkomsten en uitgaven, indien ze verband houden met financiële

activiteiten.

3. Goodwill

Goodwill die is ontstaan bij een bedrijfscombinatie wordt bij de 

eerste opname gewaardeerd tegen kostprijs, d.w.z. het verschil

tussen de kostprijs van de bedrijfscombinatie en de netto reële

waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voor-

waardelijke verplichtingen voor de verwerver.

Nadien wordt de goodwill gewaardeerd tegen kostprijs, na aftrek

van eventuele cumulatieve waardeverminderingen.

Een waardevermindering wordt vastgesteld door middel van een

beoordeling van de realiseerbare waarde van de kasstroomgene-

rerende eenheid waarop de goodwill betrekking heeft. De goodwill

geboekt als gevolg van de acquisitie van Mobistar Affiliate N.V.

behoort tot de kasstroomgenererende eenheid van het mobiele

segment. Deze goodwill ondergaat op het einde van elk boekjaar

een waardeverminderingstest. Indien gebeurtenissen of gewijzigde

omstandigheden aantonen dat de boekwaarde is afgenomen kan

deze berekening frequenter gebeuren. Deze waardevermindering

wordt bepaald door het vergelijken van de boekwaarde van de

kasstroomgenererende eenheid gelijk aan het mobiele segment

met haar reële waarde, na aftrek van de verkoopkosten, of met

haar bedrijfswaarde.

Het schatten van de reële waarde minus de verkoopskosten ver-

eist dat rekening wordt gehouden met de prijs van het aandeel

Mobistar zoals genoteerd op de beurs. Een alternatieve methode

zou er in bestaan een schatting te maken van de bedrijfswaarde

van de kasstroomgenererend eenheid van het mobiele segment.

Deze methode vereist het maken van een schatting van de toe-

komstige kasstroom van het kasstroomgenererend van het mobie-

le segment en het bepalen van een geschikte disconteringsvoet

voor het bepalen van de huidige waarde van die kasstromen.

4. Immateriële vaste activa

Deze activa bevatten de immateriële vaste activa met een beperk-

te gebruiksduur zoals kosten voor GSM- en UMTS-licenties,

kosten voor netwerkdesign en -ontwikkeling, kosten voor aan-

gekochte en intern gegenereerde software.

Immateriële vaste activa worden bij de initiële opname

gewaardeerd tegen kostprijs. De kostprijs omvat aankoopprijs,

invoerrechten, niet-terugbetaalbare aankoopbelastingen, na aftrek

van handelskortingen en rabatten, en alle direct toe te rekenen

kosten voor het voorbereiden van de activa op hun beoogde 

ingebruikstelling, met name kosten van personeelsbeloningen,

honoraria en kosten voor het testen.

Na de waardering bij de eerste opname worden immateriële vaste

activa gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met geaccumu-

leerde afschrijvingen en eventuele geaccumuleerde waardevermin-

deringen.

De restwaarde van immateriële vaste activa wordt beschouwd als

nul, tenzij werd voldaan aan de voorwaarden van IAS 38.

Het afschrijfbare bedrag van immateriële vaste activa met een

beperkte gebruiksduur wordt toegerekend op lineaire basis gedu-

rende de volledige gebruiksduur. De afschrijving van de mobiele

licenties vangt aan wanneer deze gereed zijn voor gebruik. De
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GSM- en UMTS-licenties zijn toegekend voor een periode van res-

pectievelijk 15 en 20 jaar. De afschrijvingsperiode is echter beperkt

tot 14 en 16 jaar, zijnde de overblijvende licentietermijn vanaf de

datum waarop de mobiele licenties gereed zijn voor gebruik.

De gebruiksduur van verworven en interne gegenereerde software

is 5 jaar (software voor het netwerk) of 4 jaar (andere software) en

hun afschrijving start wanneer de software in productie wordt

gebracht.

De afschrijvingsmethode en -periode voor immateriële vaste activa

met een beperkte gebruiksduur wordt minstens op het einde van

elk boekjaar herbekeken. Elke wijziging in de gebruiksduur of het

verwachte consumptiepatroon van de toekomstige economische

voordelen die vervat zijn in de activa, wordt prospectief geboekt als

een wijziging in de boekhoudkundige schatting.

Afschrijvingen en waardeverminderingen worden in de resultaten-

rekening opgenomen onder de rubriek 'Afschrijvingen en waarde-

verminderingen'.

5. Materiële vaste activa

De volgende investeringsgoederen worden opgenomen onder

materiële vaste activa: gebouwen, netwerkinfrastructuur en uit-

rustingen, IT-servers en pc's, kantoormeubelen, verbeteringen aan

gebouwen, uitrustingen verhuurd aan klanten.

Bij initiële opname in de balans worden materiële vaste activa

gewaardeerd tegen kostprijs. De kostprijs omvat aankoopprijs,

invoerrechten en niet-terugbetaalbare aankoopbelastingen, na

aftrek van handelskortingen en rabatten, en alle kosten die recht-

streeks te maken hebben met het opstellen van de activa op de

daartoe bestemde locatie en het gebruiksklaar maken ervan.

Kosten voor het vervangen van een onderdeel van een artikel uit de

rubriek ‘Materiële vaste activa’ worden beschouwd als activa op

het moment dat ze worden opgelopen en indien werd voldaan aan

de waarderingscriteria. De kosten omvatten eveneens de geschat-

te uitgaven voor het ontmantelen van de sites van het netwerk, en

het opknappen van gehuurde locaties, waar deze verplichtingen

bestaan.

Na de eerste opname worden materiële vaste activa gewaardeerd

tegen kostprijs, verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen

en waardeverminderingen.

Het afschrijfbare bedrag van materiële vaste activa wordt toegere-

kend op systematische en lineaire wijze gedurende de gebruiks-

duur. De afschrijving van materiële vaste activa start wanneer ze

gereed zijn voor gebruik.

De gebruiksduur van de verschillende categorieën materiële vaste

activa werd als volgt vastgelegd:

Gebouwen 20 jaar

Pylonen en netwerkconstructies 20 jaar

Glasvezel 15 jaar

Netwerkuitrustingen 8 jaar

Data transmissieuitrustingen 5 jaar

IT-servers 5 jaar

PC's 4 jaar

Kantoormeubelen 5-10 jaar

Verbeteringen aan gebouwen 9 jaar of korter naargelang 

de huurperiode

Gehuurde uitrustingen voor communicatie 5 jaar

De restwaarde en de gebruiksduur van materiële vaste activa 

worden minstens op het einde van elk boekjaar herbekeken. Indien

de verwachtingen afwijken van vroegere schattingen, worden wijzi-

gingen prospectief geboekt als wijzigingen in de boekhoudkundige

schatting.

Afschrijvingen en waardeverminderingen worden in de winst- en

verliesrekening opgenomen onder de titel ‘Afschrijvingen en

waardeverminderingen’.

Een investeringsgoed van ‘Materiële vaste activa’ wordt niet meer

op de balans opgenomen in geval van vervreemding of indien er

geen toekomstige economische voordelen worden verwacht van

zijn vervreemding. Eventuele opbrengsten of verliezen voortvloei-

end uit de verwijdering van het actief op de balans worden opge-

nomen in de winst- en verliesrekening gedurende het jaar waarin

het actief wordt verwijderd van de balans.

De verplichtingen uit hoofde van een buitengebruikstelling van sites

van het netwerk wordt gewaardeerd op basis van de gekende

looptijd van de huurcontracten voor de locatie, daarbij rekening

houden met een grote waarschijnlijkheid op verlenging van de

bestaande verbintenissen, en met het feit dat alle vestigingen in de

toekomst zullen worden ontmanteld. 'Ontmantelde activa' worden

gewaardeerd rekening houdend met de verwachte inflatie en dis-

conteringsrente.

6. Waardeverminderingen 

Mobistar beoordeelt per verslagdatum of er aanwijzingen zijn dat

een actief een waardevermindering heeft ondergaan. Indien een

dergelijke aanwijzing bestaat, of indien voor bepaalde activa een

jaarlijkse waardeverminderingstest is vereist, maakt Mobistar een

schatting van de realiseerbare waarde voor deze activa. De reali-

seerbare waarde van een actief is de hoogste van of de reële

waarde van een actief of de kasstroomgenererende eenheid, na

aftrek van de verkoopkosten, en de gebruikswaarde. Ze wordt

bepaald voor een ieder afzonderlijk actief, tenzij het actief geen

inkomende kasstromen genereert die grotendeels onafhankelijk

zijn van de kasstromen van andere activa of groepen van activa.

Indien de boekwaarde van een actief de realiseerbare waarde over-

schrijdt, wordt het actief geacht een waardevermindering te heb-

pagina 46

grondslagen voor de financiële verslaggeving



ben ondergaan en wordt deze afgewaardeerd tot de realiseerbare

waarde. Bij de bepaling van de gebruikswaarde worden de

geschatte toekomstige kasstromen geactualiseerd door toepas-

sing van een disconteringsvoet vóór belastingen wordt toegepast

die rekening houdt met de huidige marktinzichten van de tijd-

waarde van geld, en de specifieke risico's van het actief.

Waardeverminderingen worden opgenomen in de rubriek

'Afschrijvingen en waardeverminderingen’ in de winst- en verliesre-

kening.

7. Financieringskosten

Financieringskosten worden geboekt als uitgaven in de periode

waarin ze werden opgelopen.

8. Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden opgenomen indien er een redelijke

mate van zekerheid is dat de subsidie zal worden ontvangen en dat

aan alle voorwaarden zal worden voldaan.

Indien de subsidie betrekking heeft op een kostenpost wordt de

subsidie als inkomsten toegerekend gedurende de periode die op

systematische wijze overeenstemt met de kosten die geacht 

worden te worden gecompenseerd.

Indien de subsidie betrekking heeft op een actief, wordt de reële

waarde gecrediteerd aan de geboekte waarde van het actief, die in

gelijke jaarlijkse termen vrijvalt ten gunste van de winst- en verlies-

rekening over de verwachte gebruiksduur van het betreffende

actief.

9. Voorraden

Voorraden zijn activa die bestemd zijn voor de verkoop in de 

normale bedrijvigheid, namelijk mobiele telefoontoestellen en 

simkaarten. Voorraden worden gewaardeerd tegen de laagste of

kostprijs of realiseerbare waarde. De kosten van voorraden omvat-

ten alle kosten voor aankoop, inpakkosten en andere kosten die

nodig zijn om de voorraden in hun beoogde toestand en op hun

beoogde locatie te brengen. Kosten voor voorraden worden

gewaardeerd volgens het FIFO-principe (first-in, first-out).

10. Uitgestelde belastingen

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden

gewaardeerd wanneer er tijdelijke verschillen zijn tussen enerzijds

de boekwaarde op de balans en anderzijds de fiscale boekwaarde

van de activa en passiva.

Uitgestelde belastingvorderingen worden eveneens opgenomen

voor alle ongebruikte belastingfaciliteiten en ongebruikte voor-

waartse verliescompensatie voorzover het waarschijnlijk is dat er

fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de onbenutte

belastingsaftrekken en overgedragen verliezen kunnen worden

aangewend.

Uitgestelde belastingen worden gewaardeerd als inkomsten of

kosten in de winst- en verliesrekening. Indien de belastingen te

maken hebben met een transactie die rechtstreeks in eigen ver-

mogen werd gedebiteerd of gecrediteerd, worden ze opgenomen

in het eigen vermogen.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden

gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting van

toepassing zullen zijn in de periode waarin de vordering wordt

gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de

bij wet vastgestelde belastingtarieven en geldende belastingwetge-

ving.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden niet

gedisconteerd.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesal-

deerd en het nettobedrag wordt opgenomen op de balans indien

er een in rechte afdwingbaar recht bestaat om belastingvorderin-

gen te salderen met belastingverplichtingen en de uitgestelde

belastingen verband houden met dezelfde belastbare entiteit en

dezelfde belastingautoriteit.

11. Eigen aandelen

Ingekochte eigen aandelen worden in mindering gebracht van het

eigen vermogen.

Bij de aankoop, verkoop, uitgifte of annulering van eigen aandelen

wordt geen winst of verlies ten laste van de winst- of verliesreke-

ning gebracht. 

12. Kas en kasequivalenten

Kas en kasequivalenten omvatten kasgeld, banktegoeden en

kortetermijndeposito's met een maximale looptijd van drie 

maanden. Kas en kasequivalenten bij financiële instellingen worden

gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Bankkredieten en 

intergroeps-kredieten worden geboekt als kortlopende financiële

schulden.

13. Financiële instrumenten

••• Opname en verwijdering in balans

Financiële activa of passiva worden geboekt op de balans wanneer

Mobistar partij is in de overeenkomst betreffende het financiële

instrument.

Financiële activa en passiva worden geboekt op de afwikkelings-

datum.

pagina 47



Financiële activa worden niet langer opgenomen in de balans 

wanneer de contractuele rechten op kasstroom uit de financiële

activa aflopen.

Financiële passiva worden verwijderd wanneer aan de contractue-

le verplichting voldaan is, of wanneer ze geannuleerd of afgelopen

is.

••• Financiële activa

Financiële activa worden ofwel gewaardeerd als financiële activa

tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de

winst- en verliesrekening, of als leningen en vorderingen.

Bij een eerste opname worden financiële activa gewaardeerd tegen

reële waarde vermeerderd met, in het geval dat investeringen niet

aan reële waarde via winst of verlies worden geboekt, de recht-

streeks toe te rekenen transactiekosten. De toewijzing en classifi-

catie van financiële activa wordt op het einde van elk boekjaar 

herbekeken, waar dat toegelaten en gepast is.

Mobistar onderzoekt bij iedere sluitingsdatum van de balans of een

financieel activa of één groep van financiële activa onderhevig zijn

aan waardeverminderingen. 

> Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van

waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

Financiële activa die zijn aangemerkt als aangehouden voor han-

delsdoeleinden worden onder deze categorie geboekt. Financiële

activa worden aangemerkt als aangehouden voor handelsdoelein-

den indien ze zijn verworven met het doel deze in de nabije toe-

komst te verkopen. Derivaten worden eveneens aangemerkt als

aangehouden voor handelsdoeleinden tenzij het voorbestemde en

effectieve risicoafdekkingsinstrumenten zijn. Winsten of verliezen

op investeringen aangehouden voor handelsdoeleinden worden

opgenomen in de winst of het verlies.

> Leningen en vorderingen

Leningen en vorderingen zijn niet-afgeleide financiële activa met

vaste of vooraf bepaalde betalingen die niet op een actieve markt

zijn genoteerd. Dergelijke activa worden opgenomen tegen de

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode.

Winsten en verliezen worden opgenomen in de resultatenrekening

zodra de leningen en vorderingen niet langer op de balans worden

opgenomen of een  waardevermindering ondergaan, alsmede via

het afschrijvingsproces.

Handelsvorderingen en andere kortlopende vorderingen zonder

vaste rentevoet worden opgenomen tegen het oorspronkelijke fac-

tuurbedrag of het nominale bedrag wanneer het verdisconterings-

effect immaterieel is. Een verlies door waardevermindering op 

handelsvorderingen en andere kortlopende vorderingen wordt

opgenomen in de winst- en verliesrekening indien de boekwaarde

lager is dan de contante waarde van de verwachte toekomstige

kasstromen. Waardevermindering wordt gewaardeerd op individu-

ele basis, of op basis van een segment indien individuele waarde-

ring niet mogelijk is. Handelsvorderingen en andere kortlopende

vorderingen worden opgenomen op de balansrekening na aftrek

van alle cumulatieve verliezen door waardevermindering.

••• Financiële verplichtingen

> Interestdragende leningen

Leningen worden bij de eerste opname opgenomen tegen de reële

waarde van de ontvangen tegenprestatie, minus de direct toe-

rekenbare transactiekosten.

Na deze eerste opname worden de rentedragende leningen ver-

volgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis

van de effectieve-rentemethode.

Winsten en verliezen worden opgenomen in de winst- en verliesre-

kening zodra de schulden niet langer op de balans worden opge-

nomen, alsmede via het afschrijvingsproces.

> Kasstroomafdekkingen

Bij het afsluiten van een afdekkingstransactie beschrijft en docu-

menteert Mobistar op formele wijze de transactie waarop Mobistar

de afdekking wil toepassen, evenals de doelstelling en het beleid

ten aanzien van het beheer van financiële risico's bij het aangaan

van de afdekkingstransactie. De documentatie bevat de identifica-

tie van het afdekkingsinstrument, het afgedekte element of de

afgedekte transactie, de aard van het af te dekken risico en de

manier waarop Mobistar zal beoordelen in hoeverre het afdek-

kingsinstrument effectief is bij het compenseren van het risico van

veranderingen in de aan het afgedekte risico toe te rekenen kas-

stromen. Dergelijke afdekkingen worden verwacht zeer effectief te

zijn in het compenseren van aan het afgedekte risico toe te 

rekenen kasstromen, en er wordt voortdurend beoordeeld of ze

inderdaad effectief zijn geweest gedurende de verslagperioden

waarvoor ze bedoeld waren.

Kasstroomafdekkingen vormen een afdekking van de mogelijke

variabiliteit van kasstromen die voortkomt uit een specifiek risico

dat is verbonden met een opgenomen actief of passief.

Een afdekkingstransactie is geschikt voor hedge accounting indien

aan alle voorwaarden werd voldaan met betrekking tot de formele

toewijzing, de documentatie en de doeltreffendheid. 

Derivaten gebruikt voor kasstroomafdekkingen worden gewaar-

deerd aan reële waarde.

Indien tijdens de afdekkingsperiode aan de voorwaarden wordt
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voldaan, wordt het aandeel van de winst of het verlies op de afdek-

kingsinstrumenten dat als doeltreffende afdekking werd bepaald,

rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen, na aftrek van de

betreffende uitgestelde belastingen, en wordt het ondoeltreffende

gedeelte van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument

gewaardeerd in de winst- en verliesrekening.

Indien het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëin-

digd of uitgeoefend zonder vervanging of omgekeerd, of indien zijn

status als afdekkingsinstrument wordt teruggenomen, blijven de

bedragen die eerst in het eigen vermogen zijn opgenomen, daar

staan totdat de verwachte transactie zich voordoet. Indien de

betreffende transactie zich naar verwachting niet zal voordoen,

wordt het bedrag ten laste van de winst- en verliesrekening

gebracht.

> Handelsschulden en andere kortlopende schulden

Handelsschulden en andere kortlopende schulden zonder vaste

rentevoet worden gewaardeerd tegen het oorspronkelijke factuur-

bedrag of het nominale bedrag indien het verdisconteringseffect

onbetekenend is.

> Compenseren van financiële activa en passiva

Handelsvorderingen en -schulden worden gecompenseerd en het

nettobedrag wordt weergegeven op de balans indien deze bedra-

gen wettelijk mogen worden gecompenseerd en er een duidelijke

intentie bestaat om ze op nettobasis af te handelen.

14. Op aandelen gebaseerde betalingen

Werknemers van Mobistar ontvangen beloningen in de vorm van

op aandelen gebaseerde vergoedingen.

Aangezien Mobistar de IFRS-regels voor de eerste keer toepast,

maakt de onderneming gebruik van de mogelijkheid tot vrijstelling

zoals bepaald in IFRS 1, namelijk het niet toepassen van IFRS 2

voor eigen-vermogensinstrumenten die werden verleend op of

voor 7 november 2002.

De kosten van alle latere in eigen-vermogensinstrumenten afge-

wikkelde transacties met werknemers worden gewaardeerd tegen

de reële waarde op de toekenningsdatum. De reële waarde van

dergelijke eigen-vermogenstransacties wordt bepaald op basis van

de marktprijzen indien beschikbaar, waarbij rekening wordt gehou-

den met de voorwaarden waaraan deze eigen-vermogensinstru-

menten werden verleend. Indien marktprijzen niet beschikbaar zijn,

wordt een andere gepaste waarderingstechniek gebruikt. Bij de

waardering van in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde

transacties wordt geen rekening gehouden met prestatievoor-

waarden, tenzij voorwaarden met betrekking tot de aandelenprijs,

indien van toepassing.

De kosten van in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde

transacties die zich voordoen na 7 november 2002 worden, samen

met eenzelfde verhoging van het eigen vermogen, opgenomen in

de periode waarin aan de voorwaarden met betrekking tot presta-

ties en/of dienstverlening is voldaan, eindigend op de datum waar-

op de werknemers volledig recht krijgen op de toezegging.

De cumulatieve kosten opgenomen voor in eigen-vermogensin-

strumenten afgewikkelde transacties op verslagdatum tot de uit-

oefeningsdatum, weerspiegelen de mate waarin de wachtperiode

is verstreken, en de beste schatting van het aantal eigen-vermo-

gensinstrumenten dat uiteindelijk zal worden toegekend.

15. Voorzieningen op lange termijn

Voorzieningen worden aangelegd indien Mobistar een in rechte

afdwingbare of feitelijke verplichting heeft als gevolg van een

gebeurtenis in het verleden, waarvoor het waarschijnlijk is dat er

een uitstroom nodig zal zijn van middelen die economische voor-

delen in zich bergen om de verplichting af te wikkelen, en indien

deze uitstroom op een betrouwbare wijze kan worden geschat.

Indien Mobistar verwacht dat een aantal of alle voorzieningen zul-

len worden uitgekeerd, wordt de vergoeding opgenomen als

afzonderlijk actief, maar enkel wanneer de vergoeding vrijwel zeker

is. De kost die met een voorziening samenhangt, wordt opgeno-

men in de winst- en verliesrekening na aftrek van een eventuele

vergoeding.

Indien het effect van de tijdwaarde van geld materieel is, worden de

voorzieningen contant gemaakt tegen een disconteringsvoet (vóór

belastingen) die, indien noodzakelijk, met de specifieke risico's van

de verplichting rekening houdt. Indien gedisconteerd wordt, wordt

de toename in de voorziening wegens het verstrijken van de tijd

geboekt als financieringskosten.

De schatting van de kosten voor het ontmantelen van de sites van

het netwerk en voor de renovatie van gehuurde locaties wordt

geboekt als onderdeel van materiële vaste activa. Deze schatting

wordt eveneens geboekt als een voorziening, gewaardeerd tegen

een gepaste inflatie- en verdisconteringsrente.

16. Personeelsbeloningen

Kortlopende personeelsbeloningen zoals lonen, sociale-zeker-

heidsbijdragen, betaalde jaarlijkse vakantie, winstdeling en bonus-

sen, hospitalisatieverzekering, bedrijfswagens e.d. worden

geboekt tijdens de periode waarin de werknemer werkzaam is in

de onderneming.

Kortlopende personeelsbeloningen worden gewaardeerd als 

passiva als gevolg van een contractuele of feitelijke bestaande 

verplichting en indien een betrouwbare schatting van dergelijke

passiva mogelijk is.
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Het pensioenplan wordt gekwalificeerd als een plan van het type

toegezegde bijdragen, aangezien het wettelijk opgelegde minimale

rendement gegarandeerd is door de huidige voorwaarden van het

verzekeringscontract van de groep zonder bijkomende kosten voor

Mobistar.

17. Opbrengsten

Opbrengsten worden verantwoord voorzover het waarschijnlijk is

dat de economische voordelen ten goede zullen komen van

Mobistar en de opbrengsten betrouwbaar kunnen worden

bepaald.

Verkoop van goederen wordt opgenomen als opbrengst indien de

wezenlijke risico's en voordelen van eigendom van de goederen en

de controle erover zijn overgedragen aan de koper.

Opbrengsten die voortkomen uit dienstverlening worden verant-

woord naar rato van vergoeding die is ontvangen of waarop recht

is verkregen.

Opbrengsten worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de

vergoeding die is ontvangen of waarop recht is verkregen.

Specifieke inkomensstromen en gerelateerde waarderingscriteria

zijn de volgende:

••• Verkoop van apparatuur

Verkoop van apparatuur aan distributiekanalen en eindklanten

wordt gewaardeerd bij levering. Consignatieverkoop wordt opge-

nomen onder opbrengsten uit verkoop aan eindklanten.

••• Opbrengsten uit abonnementen 

Opbrengsten uit verkeer worden opgenomen bij verbruik. Niet-ver-

bruikte communicatierechten worden overgedragen indien dat

recht bestaat. Voorafbetaalde bedragen voor abonnementen wor-

den opgenomen tijdens de abonnementsperiode.

••• Opbrengsten uit de verkoop van voorafbetaalde
kaarten

De verkoop van voorafbetaalde kaarten wordt gewaardeerd tegen

nominale waarde als uitgestelde opbrengsten op het moment van

de verkoop en vrijgegeven in de winst- en verliesrekening als

opbrengsten op het moment van gebruik.

••• Gedeelde opbrengsten

Opbrengsten die voortkomen uit contracten met derde ‘content

providers’ worden verantwoord na aftrek van de bedragen die aan

hun werden betaald als bezoldiging voor het geleverde product of

de geleverde service.

••• Opbrengsten uitgesteld tot de betaling

Opbrengsten waarvan de invorderbaarheid op het verkooppunt

niet redelijkerwijze is gewaarborgd, worden uitgesteld tot de beta-

ling is ontvangen.

••• Huuropbrengsten uit gedeelde locaties

Betreffende de overeenkomsten waar Mobistar de volledige ver-

antwoordelijkheid heeft voor het naleven van de voorwaarden voor

het huurcontract van de site worden de huurkosten opgenomen

onder uitgaven. Opbrengsten uit het onderverhuren van sites aan

andere operatoren worden opgenomen onder opbrengsten.

18. Leasing

Leasing waarbij alle wezenlijke risico's en voordelen in verband met

de eigendom niet hoofdzakelijk worden overgedragen aan de huur-

der is een operationele lease. De betalingen worden opgenomen

als uitgaven op lineaire basis gedurende de looptijd van het

contract.

19. Loyauteitsvergoedingen

Loyauteitsvergoedingen die door de distributiekanalen worden 

verdiend op postpaid-contracten worden vooraf opgenomen bij de

ondertekening van het contract.

20. Financiële kortingen

Financiële kortingen die worden toegekend aan klanten of ontvan-

gen van leveranciers voor vroegtijdige betalingen worden 

afgetrokken van opbrengsten en kosten van verkoop wanneer ze

zich voordoen.

21. Dividenden

Een dividend dat door de Algemene Vergadering van aandeelhou-

ders wordt aangekondigd na balansdatum wordt niet verantwoord

als een passief op die datum.
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toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening

1. Immateriële vaste activa en goodwill (in 000 euro)

••• Goodwill

De verwerving van Mobistar Affiliate N.V. verliep in twee fasen: een eerste aankoop van 20% van de aandelen in april 1999 en een 

aankoop van de resterende 80% van de aandelen in mei 2001.

Overeenkomstig de vrijstelling waar IFRS 1 in voorziet, werd geen retroactieve toepassing van de norm IFRS 3 toegepast voor bedrijfs-

combinaties die plaatsvonden voor de overgang naar IFRS. Als gevolg daarvan is de boekwaarde van de goodwill ontstaan bij de 

verwerving van Mobistar Affiliate N.V. op de overgangsdatum, gelijk aan de vorige waarde volgens de Belgische GAAP.

De opgenomen goodwill moet volledig worden toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid van de mobiele activiteit. De waarde-

verminderingstest op de goodwill wordt minstens op het einde van elk boekjaar uitgevoerd om te beoordelen of de boekwaarde de 

realiseerbare waarde niet overschrijdt.

De boekwaarde van de mobiele kasstroomgenererende eenheid kan worden afgeleid uit de balans per activiteit (zie toelichting ‘18.

Gesegmenteerde informatie’) per 31 december 2005:

Activa mobiele segment 1.057.506

Passiva mobiele segment, excl. uitgestelde opbrengsten -306.819

Boekwaarde mobiele segment 750.687

De reële waarde van de mobiele kasstroomgenererende eenheid wordt geschat als zeer dicht bij de waarde van de marktkapitalisatie van

Mobistar gezien het prestatieniveau van de niet-mobiele activiteit tot nu toe.

Aantal gewone aandelen per 31 december 2005 63.273.655

Aandelenprijs per 31 december 2005 (in euro) 67,00

Aangezien de realiseerbare waarde van de mobiele kasstroomgenererende eenheid, inclusief goodwill, de boekwaarde overschrijdt, moet

geen verlies door waardevermindering worden opgenomen.

Goodwill GSM en Kosten Overige Totaal

UMTS voor immateriële immateriële

licenties intern vaste vaste

gegenereerde activa activa 

software

Aanschaffingswaarde

Op 31 december 2004 10 594 373 441 20 468 316 631 710 540

Mutaties tijdens het boekjaar:

Aanschaffingen -36 6 775 57 865 64 640

Verkopen en en buitengebruikstellingen -11 677 -11 677

Op 31 december 2005 10 558 373 441 27 243 362 819 763 503

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Op 31 december 2004 0 130 832 6 919 195 419 333 170

Mutaties tijdens het boekjaar:

Toevoegingen 22 563 4 167 56 400 83 130

Terugboeking - verkopen en 

buitengebruikstellingen -11 493 -11 493

Op 31 december 2005 0 153 395 11 086 240 326 404 807

Nettoboekwaarde op 31 december 2005 10 558 220 046 16 157 122 493 358 696



••• Immateriële vaste activa

Intern gegenereerde immateriële vaste activa en andere immateriële vaste activa omvatten de ontwikkeling van software en de licentie-

kosten voor software.

De gebruiksduur van een aantal van die activa werd prospectief van 5 jaar op 4 jaar gebracht, vanaf 1 januari 2005, met een netto ongun-

stig effect van 9.540 duizend euro op de afschrijvingskosten in 2005.

De UMTS-licentie wordt afgeschreven sinds april 2005, het ogenblik dat het 3G-netwerk technisch operationeel werd verklaard in de regio

Antwerpen. De UMTS-licentie wordt afgeschreven over 16 jaar op lineaire basis en de afschrijvingskosten bedragen 9,4 miljoen euro op

jaarbasis.

2. Materiële vaste activa (in 000 euro)

••• Investeringen

De meeste investeringen van Mobistar in 2005 houden verband met de vernieuwing, uitbreiding en optimalisering van de radio-infra-

structuur zowel voor het 2G- als het 3G-netwerk en voor de ontplooiing van de EDGE-technologie.

Het totale brutobedrag dat in 2005 werd geïnvesteerd in materiële vaste activa bedraagt 170.495 duizend euro, en de netto boekwaarde

van de vervangen en verkochte netwerkuitrustingen wegens veroudering bedraagt 36.293 duizend euro, waardoor een meerwaarde werd

genereerd van 1.954 duizend euro.

••• Wijzigingen in de gebruiksduur

De gebruiksduur van de materiële vaste activa werd prospectief opnieuw geschat met aanvang van 1 januari 2005, en had een positie-

ve impact van 9.631 duizend euro op de afschrijvingskosten in 2005.
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Terreinen Installaties, Meubilair Overige Totaal

en machines, en rollend materiële materiële 

gebouwen uitrusting materieel vaste activa vaste activa

Aanschaffingswaarde

Op 31 december 2004 343 752 534 490 100 256 20 401 998 899

Mutaties tijdens het boekjaar:

Aanschaffingen, met inbegrip van de 

geproduceerde vaste activa 44 963 117 448 7 884 200 170 495

Ontmanteling activa 1 855 1 855

Overdrachten en buitengebruikstellingen -2 613 -154 413 -726 -925 -158 677

Op 31 december 2005 387 957 497 525 107 414 19 676 1 012 572

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Op 31 december 2004 169 116 316 939 83 552 11 472 581 079

Mutaties tijdens het boekjaar:

Toevoegingen 13 198 60 594 6 123 1 827 81 742

Waardeverminderingen 1 628 3 963 775 6 366

Ontmanteling activa 677 126 803

Terugboeking - overdrachten en 

buitengebruikstellingen -2 634 -118 111 -714 -925 -122 384

Op 31 december 2005 181 985 263 385 89 736 12 500 547 606

Nettoboekwaarde op 31 december 2005 205 972 234 140 17 678 7 176 464 966



••• Waardeverminderingen op materiële vaste activa

Naast de herbeoordeling van de gebruiksduur van materiële vaste activa, werd een waardevermindering opgenomen voor een bedrag

van 6.366 duizend euro in 2005, als uitgave in de rubriek 'Afschrijvingen, amortisaties en waardeverminderingen' in de resultatenrekening.

Het verlies door waardevermindering van 6.366 duizend euro dat werd verantwoord gedurende het jaar werd vastgesteld op individuele

basis en wordt als volgt gedetailleerd:

Kosten voor de bouw van de sites 1.628

Verouderde uitrustingen van het netwerk 3.963

Sluiting van winkels - meubelen en roerend goed 775

Totaal 6.366

De reële waarde, na aftrek van de verkoopkosten, van de verouderde uitrustingen van het netwerk is nihil en de gebruiksduur van de te

ontmantelen sites en de te sluiten winkels, werd aangepast rekening houdend met de verwachte ontmantelings- of sluitingsdatum.

••• Overheidssubsidies

Een kapitaalsubsidie van 3.148 miljoen euro werd in 1997 ontvangen van het Waalse Gewest teneinde bij te dragen tot de investering in

een kantoorgebouw en de uitrusting ervan.

Er werd voldaan aan alle voorwaarden en voorwaardelijke voorwaarden in verband met de ontvangen kapitaalsubsidie.

3. Andere niet-courante activa (in 000 euro)
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Groep van materiële activa Veranderingen in gebruiksduur Impact op de

van tot afschrijvings-

kosten 

Burgerlijke werken, cabines en pylonen 8 20 14 325

Data-transmissie uitrusting 8 5 -9 260

PC's 3 4 435

IT-servers 3 5 1 602

Optische vezel en vaste netwerkinfrastructuur 8 15 2 529

Totaal 9 631

2005 2004

Nettoboekwaarde op 1 januari 305 374

Opgenomen in de winst- en verliesrekening -26 -69

Nettoboekwaarde op 31 december 279 305

Borgtochten in contanten

Nettoboekwaarde op 31 december 2004 173

Toevoegingen 24

Nettoboekwaarde op 31 december 2005 197



4. Courante belastingen en belastinglatenties (in 000 euro)

••• Uitgestelde belastingen

••• Belangrijkste componenten van belastinglasten

••• Actuele belastingen en uitgestelde belastingen gerelateerd aan eigen vermogen items

••• Verband tussen de belastinglasten en winst voor belasting
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31.12.2005 31.12.2004

Investeringsaftrek 5 402 7 203

Derivaten 0 1 399

Tenlasteneming van de intercalaire interesten 1 034 826

Tenlasteneming van de kosten voor de ontwikkeling van websites 780 475

Annulering van de afschrijving van de goodwill 0 -482

Overige elementen -130 -140

Totaal netto actieve belastinglatenties 7 086 9 281

31.12.2005 31.12.2004

Geconsolideerde boekhoudkundige winst voor belasting 394 787 367 165

Theoretische belastingsvoet van 33,99% 134 188 124 799

Belastingsimpact van permanente verschiken:

• Fiscaal niet-aftrekbare uitgaven 1 919 2 303

• Waardevermindering deelneming in 

Mobistar Solutions N.V. -7 584 -

• Mobistar Affiliate N.V. goodwill -482 482

• Afschrijving van goodwill Mobistar Corporate Solutions N.V. -4 086 -4 086

• Niet-aftrekbare verliezen tijdelijke vereniging 'Irisnet' 1 018 1 753

Belastingskrediet op investeringen -574 -1 056

Aanpassing inkomstenbelasting vorige jaren 100 -

Belastingen 124 499 124 195

Werkelijke belastingsvoet van het boekjaar 31.54% 33.83%

31.12.2005 31.12.2004

Actuele belastinglasten 123 567 105 514

Belastingen van vorige boekjaren 100 0

Uitgestelde belastinglasten met betrekking tot herkomsten 

terugboeking van tijdelijke verschillen 832 18 681

Belastingen 124 499 124 195

31.12.2005 31.12.2004

Uitgestelde belastingen bepaald als zijnde de werkelijke waarde van 

het effectieve gedeelte van de derivaten (rentevoet swap) die voldoen 

aan de voorwaarden voor hedge accounting (Cash Flow Hedge) - 1 399



5. Voorraden (in 000 euro)

Voorraden bestaan voornamelijk uit mobiele telefoontoestellen en simkaarten.

Voorraden daalden aanmerkelijk gedurende het jaar, voornamelijk als gevolg van een uitspraak van de rechtbank die de verkoop van 

pakketten bestaande uit een gsm en een simkaart met belkrediet vanaf 11 januari 2005 heeft verboden.

6. Handelsvorderingen (in 000 euro)

7. Overige courante activa (in 000 euro)

••• Lokale en regionale belastingen op pylonen, gsm-masten en antennes

In 1997 voerden een aantal Belgische gemeenten en twee provincies fiscale maatregelen in waardoor ze belastingen konden heffen op

pylonen, gsm-masten en antennes op hun grondgebied. De wettelijkheid van deze belastingen werd betwist bij de Raad van State en de

rechtbanken van eerste aanleg (fiscale kamer). Na een vraag van de Raad van State aan het Hof van Justitie van de Europese

Gemeenschappen, besliste deze laatste op 8 september 2005 dat dergelijke belastingen niet tegenstrijdig zijn met de Europese wet,

voorzover ze de marktvoorwaarden tussen de historische en de andere operatoren niet wijzigen. De Raad van State moet nog een 

definitief standpunt innemen over deze kwestie. Als gevolg van de onzekerheid betreffende deze toekomstige uitspraak, geeft de vorde-

ring die het betwiste bedrag van deze opgenomen belastingen vertegenwoordigt, verhoogd met de wettelijke achterstallige interesten,

aanleiding tot een waardevermindering in de winst- en verliesrekening van 14.922 duizend euro, waarvan 3.154 duizend euro in de winst-

en verliesrekening van 2005 werden verantwoord. Het overeenkomstige passief van 14.922 duizend euro werd verantwoord onder de

rubriek 'Handelsschulden' en staat nog altijd open op de balansdatum.

8. Kas en kasequivalenten (in 000 euro)

Kortlopende deposito's met France Télécom hebben een looptijd van 1 maand en brengen interesten op overeenkomstig de marktvoor-

waarden.
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Handelsgoederen 31.12.2005 31.12.2004

Voorraden - Bruto bedrag 8 393 20 519

Reserve voor verouderde en weinig verkochte artikelen -2 550 -2 522

Voorraden - Nettoboekwaarde 5 843 17 997

Voorraden - Tenlasteneming van de kosten tijdens

het boekjaar 62 666 79 453

31.12.2005 31.12.2004

Handelsvorderingen - Brutowaarde 204 720 182 638

Waardevermindering op dubieuze debiteuren -35 281 -33 757

Handelsvorderingen - Nettoboekwaarde 169 439 148 881

31.12.2005 31.12.2004

Korte termijn beleggingen bij France Télécom (Cash-pool) 53 300 105 505

Bankrekeningen 1 274 1 257

Totaal kas en kasequivalenten 54 574 106 762

31.12.2005 31.12.2004

Gemeentelijke en regionale belastingen op pylonen 14 922 11 768

Waardevermindering op dubieuze debiteuren op voorgaande -14 922 -11 768

Voorafbetalingen 15 029 15 476

Te recuperen BTW 9 197 284

Andere courante activa 1 092 590

Totaal 25 318 16 350



9. Winst per aandeel (in 000 euro)

De gewone winst per aandeel is berekend door de nettowinst over de periode, toe te rekenen aan de houders van gewone aandelen, te

delen door het gewogen gemiddelde aantal gewone uitstaande aandelen gedurende de periode.

De verwaterde winst per aandeel is berekend door de nettowinst over de periode, toe te rekenen aan de houders van gewone aandelen,

te delen door de som van het gewogen gemiddelde aantal gewone uitstaande aandelen gedurende de periode en het gewogen

gemiddelde aantal gewone aandelen dat zou zijn uitgegeven bij de omzetting in gewone aandelen van alle potentiële gewone aandelen

die tot verwatering kunnen leiden.

Er hebben zich na de balansdatum geen andere transacties voorgedaan met betrekking tot gewone aandelen of potentiële gewone 

aandelen, die het aantal gewone of potentiële gewone uitstaande aandelen aanmerkelijk zouden hebben gewijzigd op het einde van het

boekjaar, indien deze transacties zich hadden voorgedaan voor het einde van het boekjaar.

10. Eigen vermogen (in 000 euro)

••• Kapitaal en uitgiftepremies

In het kader van het aandelenoptieplan dat in 2001 werd toegekend aan de werknemers van Mobistar werden in 2005 in totaal 237.866

aandelenopties uitgeoefend aan de prijs van 34,15 euro.

Alle gewone aandelen werden volledig betaald en hebben een boekwaarde van 6,909 euro.

Een verklaring van reconciliatie op aandelenopties werd ingesloten in toelichting ‘11. Op aandelen gebaseerde beloningen’.

••• Wettelijke reserve

Overeenkomstig de Belgische accountingwet moet 5% van de jaarlijkse nettowinst na belastingen van Mobistar N.V. worden toegewezen

aan de wettelijke reserve tot deze 10% van het kapitaal vertegenwoordigt.
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31.12.2005 31.12.2004

Aandeel van de groep in nettoresultaat 270 288 242 970

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 63 112 103 62 826 119

Verwateringseffect - Aandelenopties 8 879 97 039

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen na verwateringseffect 63 120 982 62 923 158

Kapitaal Uitgifte- Aantal  
premies gewone aandelen

Op 31 december 2004 435 514 14 191 63 035 789

Uitoefening van 237.866 aandelenopties aan 34,15 euro per aandeel 1 644 6 479 237 866

Op 31 december 2005 437 158 20 670 63 273 655

Wettelijke 
reserve

Op 31 december 2004 7 897

Toewijzing van 5% van de nettowinst na belasting van het boekjaar van Mobistar N.V. 13 127

Op 31 december 2005 21 024



••• Reserve voor derivaten

De rentevoet swaps met een totaal nominaal bedrag van 200 miljoen euro, die werden gekwalificeerd als kasstroomafdekkingen, werden

eind september 2005 vroegtijdig afgesloten als gevolg van de terugbetaling van de langlopende intergroeps-lening van 250 miljoen euro

met France Télécom.

Per 31 december 2005 zijn geen rentevoet swap uitstaand.

Het brutobedrag van de rentevoet swaps per 31 december 2004 bedroeg 4.129 miljoen euro. Rekening houdend met de impact van de

betreffende uitgestelde belastingvordering bedroeg het nettobedrag dat werd opgenomen als afdekkingsreserve -2.731 miljoen euro. 

De afsluiting van de rentevoet swaps gaf aanleiding tot het opnemen van 4.129 miljoen euro financieringskosten in de winst- en verlies-

rekening.

••• Eigen aandelen

De resterende 15.614 aandelen op het einde van het jaar werden op de beurs verkocht in de loop van het eerste kwartaal van 2006.

••• Overgedragen winst

••• Uitkeringen aan aandeelhouders 

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders die plaatsvindt op 3 mei 2006 zal de Raad van Bestuur volgende uitkeringen

aan aandeelhouders voorstellen:

> Dividenden 2005

Aantal gewone aandelen op 31 december 2005 63 273 655

Bruto dividend per gewoon aandeel in euro 2,40

Totaal dividend 2005 151 857

Het dividend van het boekjaar 2005 werd niet verantwoord als passief op de balansdatum omdat de goedkeuring door de jaarlijkse

Algemene Vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden na de balansdatum.
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Reserve voor
derivaten

Op 31 december 2004 -2 731

Stopzetting financieel instrument rentevoet swap 2 731

Op 31 december 2005 0

Overgedragen winst

Op 31 december 2004 108 074

Winst van het boekjaar na belasting 270 288

Toevoeging aan de wettelijke reserve -13 127

Dividend 2004 uitbetaald in 2005 -126 836

Op 31 december 2005 238 397

Aantal Waarde 
eigen aandelen eigen aandelen

Op 31 december 2004 0 0

Op 31 december 2005 15 614 1 045



••• Terugbetaling van het kapitaal 

Aantal gewone aandelen op 31 december 2005 63 273 655

Terugstorting kapitaal per gewoon aandeel in euro 1,60

Totale kapitaalsvermindering 101 238

De betaling van de vermindering  van het kapitaal zal plaatsvinden in 2006 na goedkeuring door de jaarlijkse Algemene Vergadering van

aandeelhouders en na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

> Dividenden 2004

Volgend op de beslissing van de Algemene Vergadering van aandeelhouders die plaatsvond op 4 mei 2005 werd een bruto dividend van

2 euro toegekend aan de gewone aandelen, met inbegrip van de aandelen uit de uitoefening van de aandelenopties in 2005.

Aantal gewone aandelen op 31 december 2004 63 035 789

Uitgeoefende aandelenopties in de loop van 2005 237 866

Aantal gewone aandelen op 31 december 2005 63 273 655

Bruto dividend per gewoon aandeel, in euro 2,00

Totaal dividend 2004 126 547

Totale kosten opgelopen in het boekjaar voor de uitbetaling van de dividenden 289

Totaal dividend in eigen vermogen 126 836

11. Op aandelen gebaseerde betalingen

••• Aandelenoptieplan 2001

Op 20 november 2000 gaf het remuneratiecomité toestemming tot het uitgeven van een totaal van 1.977.608 aandelenopties aan haar

werknemers, converteerbaar tot een evenredig aantal aandelen bij uitoefening van de aandelenopties. De inschrijvingsperiode liep van 

1 december 2000 tot 31 december 2000. De uitoefenprijs van de aandelenopties bedraagt € 34,15 per aandeel. Er zijn geen beperkin-

gen verbonden aan de aandelenopties die werden aangeboden. Een totaal van 849.883 aandelenopties werd uiteindelijk toegekend, en

de resterende 1.127.725 werd ingetrokken. Oorspronkelijk waren de aandelenopties uitoefenbaar gedurende volgende perioden:

Januari 2004 maximum 50% van het totale aantal toegekende aandelenopties 

September 2004 maximum 75% van het totale aantal toegekende aandelenopties 

Juli 2005 100% van het totale aantal toegekende aandelenopties 

De uitoefenperiode werd als volgt uitgebreid: januari 2006, september 2006, januari 2007, september 2007 en juli 2008. De andere voor-

waarden van de aandelenopties werden niet gewijzigd.

••• Discounted Stock Purchase Plan 2005

Het remuneratiecomité van Mobistar keurde in 2005 een Discounted Stock Purchase Plan (DSPP) goed, waarbij het personeel van

Mobistar het recht heeft om Mobistar-aandelen te kopen aan een lagere aankoopprijs, namelijk 100/120 van de marktprijs. De inschrij-

vingsperiode liep van 1 september 2005 tot en met 14 september 2005. Overeenkomstig de bepalingen van het plan worden de aan-

delen onmiddellijk toegekend op de toekenningsdatum, maar kunnen ze niet worden verkocht binnen de twee jaar na aankoopdatum.
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31.12.2005 31.12.2004

Uitstaande aandelenopties bij het begin van het boekjaar 255 826 778 770

Toegekende aandelenopties tijdens het boekjaar 412 0

Vervallen aandelenopties tijdens het boekjaar -275 -5 424

Uitgeoefende aandelenopties tijdens het boekjaar -237 866 -517 520

Uitstaande aandelenopties bij het einde van het boekjaar 18 097 255 826

Uitoefenbare aandelenopties bij het einde van het boekjaar 18 097 255 826



De aandelen, uitgegeven in het kader van het DSPP, hebben met ingang van de uitgiftedatum, recht op dividend. Mobistar heeft eigen

aandelen aangekocht die waren voorbehouden voor het DSPP. De reële waarde van de aandelen binnen het DSPP werd bepaald als het

verschil tussen de marktprijs van het aandeel op de toekenningsdatum en de inschrijvingsprijs. De impact van de beperkende periode

van twee jaar werd beschouwd als geen effect hebbende aangezien de aandelen worden verhandeld in een diepe en liquide markt en tot

nu toe werd er dan ook geen rekening mee gehouden. De reële waarde per aandeel steeg naar € 12,04. De totaal geboekte kost

bedraagt 998 duizend euro.

12. Lange termijn voorzieningen (in 000 euro)

••• Lopende rechtszaken

Mobistar is verwikkeld in verschillende gerechtelijke procedures met derden (particulieren of instanties) die een vergoeding eisen voor

schade die ze zouden hebben opgelopen. Elk geschil wordt beoordeeld op individuele basis teneinde te bekijken of het al dan niet waar-

schijnlijk is dat een uitstroom van middelen nodig zal zijn om deze geschillen te beslechten en teneinde te garanderen dat de veronder-

stellingen voor het bepalen van de voorzieningen gegrond zijn.

De meerderheid van de schadeclaims lopen al sinds 2004 en er kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de rechtbank binnen twee

jaar na balansdatum een uitspraak zal doen.

••• Voorziening voor het ontmantelen van de sites van het netwerk 

De belangrijkste veronderstellingen voor het waarderen van voorzieningen voor het ontmantelen van de sites van het netwerk zijn de 

volgende:

Hoewel wordt aangenomen dat alle vestigingen van het netwerk in de toekomst worden ontmanteld, is het niet echt haalbaar een schat-

ting te maken van de timing van de kasuitstroom, gezien de voorziening wordt bepaald op basis van de gekende looptijd van de bestaan-

de huurcontracten maar met een grote waarschijnlijkheid van verlenging op elke verlengingsdatum.

Voorzieningen voor de ontmanteling van de sites van het netwerk worden eveneens aangepast indien er voldoende objectieve bewijzen

zijn dat toekomstige wijzigingen in technologie of wetgeving een impact zullen hebben op het bedrag van de voorziening.

••• Kosten voor herstel van kantoren

Voorzieningen voor het opknappen van kantoorgebouwen komen voort uit huurcontracten van gebouwen en worden gewaardeerd aan

het kostenniveau dat in het verleden werd geleden bij gelijksoortige transacties. Er wordt niet verwacht dat dergelijke kosten voor 2007

verschuldigd zullen zijn.
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31.12.2004 Toevoegingen Gebruik Annulering Discontering 31.12.2005

effect

Hangende geschillen 3 557 1 276 0 -404 0 4 429

Kosten voor ontmanteling van netwerksites 5 142 1 855 -1 306 0 204 5 895

Kosten voor herstel van gebouwen 672 0 0 0 0 672

Totaal 9 371 3 131 -1 306 -404 204 10 996

31.12.2005 31.12.2004

Aantal sites van het telefonienetwerk 3 349 2 680

Gemiddelde ontmantelingskosten per site 11 12

Inflatiecijfer 2.0% 2.0%

Disconto 4.0% 4.5%



13. Financiële instrumenten (in 000 euro)

••• Doelstellingen en beleid met betrekking tot het beheer van financiële risico's

De voornaamste financiële instrumenten van Mobistar, met uitzondering van derivaten, omvatten bank- en intergroeps-leningen, bank-

kredieten, banksaldo's en kortlopende bank- en intergroeps-deposito's. De belangrijkste doelstelling van deze financiële instrumenten is

het verschaffen van financiering van de activiteiten van Mobistar. In het verleden maakte Mobistar gebruik van derivaten zoals rente-

risicoafdekkingen voor het beheren van het rentevoetrisico als gevolg van haar langlopende financiering. Mobistar heeft eveneens 

verschillende andere financiële activa en passiva zoals vorderingen en schulden, die rechtstreeks afkomstig zijn uit haar activiteiten.

Aangezien Mobistar sinds de introductie van de euro minder blootgesteld is aan het wisselkoersrisico, werd geen valutatermijncontract

of een ander financieel instrument met betrekking tot wisselkoersrisico's aangegaan.

Bovendien is er sinds de vroegtijdige aflossing van de langetermijnschuld van Mobistar aan het eind van 2005, geen openstaand rente-

voetrisico meer en werden de renterisicoafdekkingen die dat risico dekken aan het eind van 2005 afgesloten.

Er dient te worden opgemerkt dat het beleid van Mobistar niet toestaat dat financiële instrumenten met speculatieve doeleinde worden

verhandeld.

Als gevolg van het bovenstaande zijn de belangrijkste risico's die voortkomen uit de financiële instrumenten van Mobistar het kredietrisi-

co en het liquiditeitsrisico.

> Kredietrisico

Mobistar doet alleen zaken met verantwoorde, kredietwaardige derde partijen. Het beleid van Mobistar vereist dat alle klanten die zaken

willen doen aan kredietvoorwaarden onderworpen worden aan kredietcontrole. Bovendien worden de handelsvorderingen voortdurend

gecontroleerd.

> Liquiditeitsrisico

De doelstelling van Mobistar is een evenwicht te bewaren tussen duurzame financiering en flexibiliteit via het aanwenden van bankkre-

dieten, bankleningen en intergroeps-leningen.

••• Rentedragende leningen

De kredietfaciliteit was onderworpen aan rentevoet swaps zoals beschreven onder de titel 'Kasstroomafdekkingen' (zie verder).

Wat betreft Mobistar N.V. zijn volgende bijkomende kredietfaciliteiten beschikbaar:

1. 250 miljoen euro aan kortlopende kredietfaciliteit (gerelateerd aan cash-pool) met France Télécom;

2. een totaal van 57,3 miljoen euro aan kortlopende niet-gebonden kaskrediet bij verschillende banken.
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Nominale Rentevoet Einddatum 31.12.2005 31.12.2004

waarde

Krediet faciliteit overeenkomst met de France Télécom Groep 250 000 Euribor + 0.45 31.12.2008 0 250 000

Vlottende krediet faciliteit overeenkomst met 

France Télécom* 250 000 Euribor + 0.30 31.12.2010 0 0

Totaal leningen en schulden op lange termijn 0 250 000

Aandeel in de lening toegekend aan de tijdelijke vereniging 

'Irisnet' 2 727 bepaald bij Op aanvraag 2 383 2 115

maximum trekking

Kaskrediet - 2,92% Op aanvraag 0 767

Totaal leningen en schulden op korte termijn 2 383 2 882

* De kredietfaciliteit werd in 2005 vervroegd terugbetaald en vervangen door een vlottende kredietfacitliteit zoals hierboven beschreven. Per 31 december 2005 werd geen
enkel bedrag van de doorlopende kredietfaciliteit opgenomen. Zowel de kredietfaciliteit als het vlottende krediet faciliteit zijn ongedekt.



••• Reële waarde

De boekwaarde van banksaldo’s en kortlopende deposito's wordt geacht hun reële waarde te vertegenwoordigen, rekening houdend met

de eraan verbonden korte looptijd. Andere niet-recurrente financiële activa worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, die

wordt geacht hun reële waarde te vertegenwoordigen.

De langetermijnkredietfaciliteit is rentedragend aan variabele rentevoet en de afgeschreven kostprijs wordt geacht de reële waarde te 

vertegenwoordigen. De reële waarde van de rentevoet swaps wordt gewaardeerd op basis van de toekomstige te betalen interesten. De

boekwaarde van de joint-venture lening en het bankkrediet wordt geacht de reële waarde te vertegenwoordigen, rekening houdend met

de eraan verbonden korte looptijd.

••• Einddatum

••• Kasstroomafdekkingen

Op 31 december 2004 stonden nog twee rentevoet swaps open, beide met een notioneel bedrag van 100 miljoen euro, en met een vaste

rentevoet van respectievelijk 4,445% en 4,54% en met vervaldatum op 30 december 2005, met de bedoeling het interestrisico te 

dekken dat was verbonden aan de langetermijnlening met variabele rentevoet van 250 miljoen euro.

Beide rentevoet swaps werden per 31 december 2004 beoordeeld als zeer effectief en het ongerealiseerde verlies van 4.129 duizend

euro, na aftrek van de ermee verbonden uitgestelde belastingvordering berekend aan een koers van 33,99%, werd opgenomen onder

eigen vermogen.
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Boekwaarde Reële waarde
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Financiële activa

Banksaldo's 1 274 1 257 1 274 1 257

Beleggingen op korte termijn 53 300 105 505 53 300 105 505

Overige financiële activa (niet-courante) 197 173 197 173

Financiële verplichtingen

Vlottende rentelening € 250 million * 0 249 379 0 249 379

Rentevoet swaps 0 4 129 0 4 129

Aandeel in lening toegekend aan 'Irisnet' 2 383 2 115 2 383 2 115

Kaskrediet 0 767 0 767

* vermindert met de afgeschreven opgelopen transactiekosten

Eind december 2005 Bedrag Op hoogstens Op hoogstens Op meer

1 jaar 2-5 jaar dan 5 jaar

Financiële activa

Banksaldo's 1 274 1 274

Beleggingen op korte termijn 53 300 53 300

Overige financiële activa (niet-courante) 197 197

Financiële verplichtingen

Aandeel in de lening toegekend aan 'Irisnet' 2 383 2 383

Eind december 2004 Bedrag Op hoogstens Op hoogstens Op meer

1 jaar 2-5 jaar dan 5 jaar

Financiële activa

Banksaldo's 1 257 1 257

Beleggingen op korte termijn 105 505 105 505

Overige financiële activa (niet-courante) 173 173

Financiële verplichtingen

Vlottende rentelening € 250 million 249 379 249 379

Rentevoet swaps 4 129 4 129

Aandeel in lening toegekend aan 'Irisnet' 2 115 2 115

Kaskrediet 767 767



De langetermijnlening van 250 miljoen euro werd in de loop van 2005 volledig vervroegd terugbetaald. Als gevolg daarvan werden de 

uitstaande rentevoet swaps in de loop van het jaar eveneens afgesloten.

14. Andere courante schulden (in 000 euro)

15. Winst- en verliesrekening (in 000 euro)

••• Omzet

••• Andere bedrijfsopbrengsten

••• Andere kosten voor verkochte goederen en diensten

De daling in de kosten van gekochte goederen is voornamelijk het resultaat van de uitspraak van de rechtbank die de verkoop van 

pakketten met een gsm en een simkaart met belkrediet, heeft verboden met ingang van 11 januari 2005.

De kosten van gekochte diensten namen toe als gevolg van de opstartkosten voor ADSL-activiteiten en de stijging van het aantal sites

van het netwerk.
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31.12.2005 31.12.2004

Personeelsbeloningen schulden

Bezoldigingen en opzegvergoedingen 2 785 658

Bijdragen voor de sociale verzekering 7 457 7 591

Enkel en dubbel vakantiegeld 17 110 16 346

Performance bonus 5 455 8 895

Pensioen en hospitaalverzekering 5 342 194

Totaal 38 149 33 684

Belastingen

Vennootschapsbelastingen - 2004 557 457

Vennootschapsbelastingen - 2005 1 041

Belasting op de toegevoegde waarde 760

Totaal 1 598 1 217

Overige schulden

Dividend 2004 239 0

Overige schulden 148 870

Totaal 387 870

31.12.2005 31.12.2004

Omzet uit telefonie 1 404 271 1 271 932

Omzet uit telefonie - niet recurrent 4 384

Verkoop van apparatuur en overige 46 814 64 816

Totaal 1 451 085 1 341 132

31.12.2005 31.12.2004

Doorrekening onkosten aan dochtermaatschappijen van France Télécom 13 793 10 694

Doorrekening administratieve kosten 7 333 10 200

Diensten verleend aan de gerechtelijke autoriteiten 3 517 3 448

Niet-recurrente winst uit de verkoop van netwerkmateriaal 1 954 0

Overige bedrijfsopbrengsten 2 250 2 244

Totaal 28 847 26 586

31.12.2005 31.12.2004

Inkoop van goederen 62 666 79 453

Inkoop van diensten 80 047 56 769

Totaal 142 713 136 222



••• Diensten en andere goederen

Diensten en andere goederen zijn opgenomen na aftrek van intern gekapitaliseerde immateriële en materiële vaste activa van 1.837 

duizend euro in 2005 en 1.844 duizend euro in 2004.

••• Personeelsbeloningen 

Kortlopende personeelsbeloningen zijn opgenomen na aftrek van de uitgaven voor personeelsbeloningen die intern gekapitaliseerd 

werden als immateriële en materiële vaste activa voor een bedrag van 7.348 duizend euro in 2005 en 10.660 duizend euro in 2004.

Het gemiddelde aantal medewerkers in voltijdsequivalenten steeg van 1.619,4 in 2004 tot 1.638,7 in 2005 voornamelijk als gevolg van

het aanwerven van personeel voor functies die voordien door externe consultanten werden uitgevoerd.

••• Andere bedrijfskosten

In 2004 werd de waardevermindering op dubieuze debiteuren positief beïnvloed door de terugneming van een waardevermindering van

9,5 miljoen euro in het ‘vaste telefonie & data’ segment.

Lokale belastingen op gsm-masten en antennes zijn toegenomen zoals beschreven in toelichting ‘7. Overige courante activa'.
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31.12.2005 31.12.2004

Huurkosten 22 380 20 507

Onderhoud 29 148 28 914

Ereloon 46 704 57 740

Administratieve kosten 16 996 15 770

Commissies 112 851 95 978

Publiciteit en promotie 57 317 55 393

Overige 4 218 985

Totaal 289 614 275 287

31.12.2005 31.12.2004

Bezoldigingen 95 876 83 070

Sociale zekerheidsbijdragen 28 745 27 115

Groepsverzekering en hospitaalverzekering 5 979 5 864

Overige personeelskosten 326 365

Totaal 130 926 116 414

31.12.2005 31.12.2004

Waardevermindering op voorraden 28 -260

Handelsvorderingen - waardevermindering op dubieuze debiteuren 4 092 -10 004

Gemeentelijke belastingen op GSM antennes en pylonen 3 154 2 742

Onroerende voorheffing 2 007 1 873

Langetermijn voorzieningen 223 1 646

Overige bedrijfskosten 99 911

Totaal 9 603 -3 092



••• Netto financieringskosten

16. Relaties met verbonden ondernemingen, leden van de Raad van Bestuur en het senior management (in 000 euro)

••• Relaties met verbonden ondernemingen

> Balans en winst- en verliesrekening

De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekening van Mobistar N.V. en van de volgende Belgische dochtermaatschappijen en joint

venture:

De moedermaatschappij van Mobistar N.V. is France Télécom, place d'Alleray 6, 75505 Paris Cedex 15, France.

> Verbonden ondernemingen - transacties in 2005

31.12.2005 31.12.2004

Financiële opbrengsten

Interesten op beleggingen en bankrekeningen 3 088 1 004

Overige financiële opbrengsten 237 264

Totaal 3 325 1 268

Financiële kosten

Interesten op schulden, met inbegrip van de derivaten (renteswap) 10 427 15 873

Overige financiële kosten 1 181 838

Totaal 11 608 16 711

Totaal netto financieringskosten -8 283 -15 443

31.12.2005 31.12.2004

Activa en passiva

Handelsvorderingen op korte termijn 21 211 17 010

Beleggingen op korte termijn 53 300 105 505

Passiva

Lange termijn interestdragende leningen 249 379

Handelsschulden op korte termijn 17 559 14 575

Opbrengsten en kosten

Verkopen 74 974 75 086

Inkopen 65 884 57 578

% gehouden maatschappelijke rechten
2005 2004

Mobistar Corporate Solutions N.V. In liquidatie 100

Mobistar Affiliate N.V. In liquidatie 100

Tijdelijke vereniging 'Irisnet' 50 50

Verkopen Aankopen Openstaande Openstaande 
aan bij vorderingen schulden

verbonden verbonden bij verbonden bij verbonden
ondernemingen ondernemingen ondernemingen ondernemingen

Moederonderneming

France Télécom - Telecommunicatieverkeer en diensten 37 161 34 031 12 536 11 273

France Télécom - Cash pooling en financiële instrumenten 2 921 4 733 53 401 0

Dochtermaatschappijen France Télécom

Interestdragende leningen 5 628

Telecommunicatieverkeer 34 601 20 863 8 573 6 232

Professionele diensten 563 40

Diverse 291 66 1 14

Totaal 74 974 65 884 74 511 17 559
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> Voorwaarden voor transacties met verbonden ondernemingen

De voorwaarden betreffende de aan- en verkoop van verkeer en diensten, de overeenkomst betreffende het gecentraliseerde financieel

beheer, de overeenkomst betreffende de doorlopende kredietfaciliteit en de rentedragende leningen worden op zakelijke basis bepaald

overeenkomstig de normale marktprijzen en voorwaarden.

Er is geen uitstaande garantie voor of van een verbonden partij op de balansdatum. Er is geen uitstaande waardevermindering op

dubieuze debiteuren op bedragen van verbonden partijen op de balansdatum.

••• Relaties met leden van de Raad van Bestuur en het senior management

Het totaalbedrag aan personeelsbeloningen en vergoedingen, met inbegrip van sociale zekerheidsbijdragen, toegekend aan leden van

het senior management van Mobistar is als volgt:

Het totaalbedrag aan bezoldigingen toegekend aan de Raad van Bestuur is als volgt:

> Belangen van het senior management in een incentiveplan voor werknemers

> Aandelenoptieplan 2001

In 2005 werden door leden en voormalige leden van het senior management van Mobistar in totaal 56.246 aandelenopties uitgeoefend

aan een uitoefenprijs van 34,15 euro per aandeel, wat neerkomt op een totale stijging in eigen vermogen van 1.921 duizend euro, 

verdeeld tussen kapitaal en uitgiftepremie. Per 31 december 2005 is een totaal van 3.440 uitoefenbare aandelenopties uitstaande.

> Discounted Stock Purchase Plan 2005

Leden en voormalige leden van het senior management van Mobistar hebben in totaal 37.500 aandelen aangekocht, overeenkomstig de

voorwaarden beschreven in toelichting ’11. Op aandelen gebaseerde betalingen’. De reële waarde van de aangekochte aandelen

bedraagt 452 duizend euro.

17. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichten (in 000 euro)

••• Investeringen
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31.12.2005 31.12.2004

Bezoldigingen 3 193 3 643

Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering 397 419

Opzegvergoedingen 0 0

Op aandelen gebaseerde beloningen 452 0

Totaal werknemers' voordelen 4 042 4 062

31.12.2005 31.12.2004

Totaal bedrag 295 0

Verplichtingen per eind < 1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar

2004 2005

Immateriële en materiële activa 106 117 43 227 43 227 0 0 0



••• Operationele leasingkosten

••• Toegekende waarborgen

Toegekende waarborgen houden verband met verschillende leasingovereenkomsten en met prestatiegaranties die werden toegekend aan

een aantal zakelijke klanten. Geen andere dekking (hypotheek, pandgeving of andere) werd toegekend aan de activa van Mobistar per

31 december 2005.

••• Gebeurtenissen na balansdatum

Er deden zich tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor publicatie werd vrijgegeven geen gebeurtenissen voor

die al dan niet aanpassing noodzakelijk maken.

18. Gesegmenteerde informatie

De interne rapportering van het management aan de Raad van Bestuur en de Chief Executive Officer is georganiseerd op segment basis.

De primaire bedrijfssegmenten zijn de volgende:

• Mobiele segment: levert mobiele telefoonapparatuur en diensten aan residentiële en zakelijke klanten.

• Vaste telefonie & data segment: levert vaste telefonie, data en internetdiensten aan residentiële en zakelijke klanten.

Er werd geen secundair geografisch segment geselecteerd aangezien niet werd voldaan aan de criteria voor het bepalen van dit rappor-

teringssegment.

Interne verrekenprijzen tussen bedrijfssegmenten worden op zakelijke basis bepaald op een wijze die vergelijkbaar is met transacties met

derden. Opbrengsten, uitgaven en -resultaten per segment omvatten interne verrekening tussen bedrijfssegmenten. Deze verrekening

wordt bij de consolidatie geëlimineerd.

pagina 67

Verplichtingen per eind < 1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar

2004 2005

Kantoren 25 385 33 180 10 316 15 497 6 972 395

Network sites 83 666 134 605 16 592 33 718 33 718 50 577

Wagens 11 112 13 325 773 6 858 5 694 -

Totaal 120 163 181 110 27 681 56 073 46 384 50 972

Verplichtingen per eind < 1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar

2004 2005

Totaal bedrag 8 156 7 044 128 1 452 572 4 892
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Mobiele Vaste telefonie Niet Totaal
activiteit & data toegewezen

Segment activa 1 057 506 55 101 7 385 1 119 992

Segment passiva 379 999 19 570 4 220 403 789

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa 229 332 5 803 0 235 135

Afschrijvingen 158 568 7 107 0 165 675

Waardeverminderinge geboekt in het resultaat 5 854 512 0 6 366

Niet-kas onkosten andere dan afschrijvingen 998 0 0 0

Mobiele Vaste telefonie Inter-segment Geconso-
activiteit & data eliminaties lideerd

totaal

Bedrijfsopbrengsten

Omzet uit telefonie 1 314 091 90 180 1 404 271

Totaal inter-segment opbrengsten 0 0 0

Verkoop van apparatuur en overige 46 814 0 46 814

Totale omzet 1 360 905 90 180 0 1 451 085

Andere bedrijfsopbrengsten 28 712 135 28 847

Totale bedrijfsopbrengsten 1 389 617 90 315 0 1 479 932

Bedrijfskosten

Interconnectiekosten 283 662 48 303 331 965

Andere kosten voor verkochte goederen en diensten 123 771 18 942 142 713

Diensten en diverse goederen 278 803 10 811 289 614

Personeelsbeloningen 123 004 7 922 130 926

Afschrijvingen en waardeverminderingen 164 422 7 619 172 041

Andere bedrijfskosten 9 562 41 9 603

Totale bedrijfskosten 983 224 93 638 0 1 076 862

Resultaat van bedrijfsactiviteiten 406 393 -3 323 0 403 070

Netto financieringskosten 8 283

Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto 

financieringskosten 394 787

Belastingen 124 499

Netto winst of verlies 270 288



in duizenden €
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2004

Mobiele Vaste telefonie Niet Totaal
activiteit & data toegewezen

Segment activa 1 072 445 43 506 9 624 1 125 575

Segment passiva 284 733 21 020 256 878 562 631

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa 167 588 3 659 0 171 247

Afschrijvingen 153 574 8 068 0 161 642

Waardeverminderinge geboekt in het resultaat 11 212 0 0 11 212

Niet-kas onkosten andere dan afschrijvingen 0 0 0 0

Mobiele Vaste telefonie Inter-segment Geconso-
activiteit & data eliminaties lideerd

totaal

Bedrijfsopbrengsten

Omzet uit telefonie 1 180 475 95 841 1 276 316

Totaal inter-segment opbrengsten 4 800 -4 800 0

Verkoop van apparatuur en overige 64 816 0 64 816

Totale omzet 1 245 291 100 641 -4 800 1 341 132

Andere bedrijfsopbrengsten 26 586 0 26 586

Totale bedrijfsopbrengsten 1 271 877 100 641 -4 800 1 367 718

Bedrijfskosten

Interconnectiekosten 235 576 51 849 287 425

Andere kosten voor verkochte goederen en diensten 132 871 6 551 -3 200 136 222

Diensten en diverse goederen 267 695 9 192 -1 600 275 287

Personeelsbeloningen 110 321 6 093 116 414

Afschrijvingen en waardeverminderingen 164 786 8 068 172 854

Andere bedrijfskosten 5 978 -9 070 -3 092

Totale bedrijfskosten 917 227 72 683 -4 800 985 110

Resultaat van bedrijfsactiviteiten 354 650 27 958 0 382 608

Netto financieringskosten 15 443

Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto 

financieringskosten 367 165

Belastingen 124 195

Netto winst of verlies 242 970
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Referentie ACTIVA Belgische IFRS Consolidatie Effect van IFRS
normen mutaties tijdelijke de transitie normen

vereniging naar IFRS
‘Irisnet' normen

Niet-courante activa

1 Oprichtingskosten 780 -780 -780 0

Goodwill 10 594 0 10 594

3 Immateriële vaste activa 384 763 -2 129 -2 129 382 634

2.a, b, c, d Materiële vaste activa 411 124 3 279 3 279 414 403

Overige niet-courante activa 165 8 8 173

5 Belastinglatenties 28 975 28 975 28 975

Totaal niet-courante activa 807 426 29 345 8 29 353 836 779

Courante activa

4 Voorraden 9 745 317 317 10 062

Handelsvorderingen 113 156 113 156

Overige courante activa 24 535 663 663 25 198

Kas en kasequivalenten 17 807 17 807

Totaal courante activa 165 243 317 663 980 166 223

TOTAAL ACTIVA 972 669 29 662 671 30 333 1 003 002

19. Reconciliatie van het eigen vermogen op 1 januari 2004
2004 2004

in duizenden €
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Referentie EIGEN VERMOGEN Belgische IFRS Consolidatie Effect van IFRS

EN SCHULDEN normen mutaties tijdelijke de transitie normen
vereniging naar IFRS

‘Irisnet' normen

Eigen vermogen

Kapitaal 431 939 431 939

Uitgiftepremies 93 93

6 Reserve voor derivaten -4 699 -4 699 -4 699

10 Overgedragen verlies -136 179 8 835 344 9 179 -127 000

2.a Kapitaalsubsidies 374 -374 -374 0

Totaal eigen vermogen 296 227 3 762 344 4 106 300 333

Niet-courante schulden

7 Financiële schulden op lange 

termijn en rentevoet swaps 364 468 10 353 10 353 374 821

2.d Lange termijn voorzieningen 4 386 5 814 -2 475 3 339 7 725

Totaal niet-courante schulden 368 854 16 167 -2 475 13 692 382 546

Courante schulden

7 Financiële schulden op korte

termijn en rentevoet swaps 6 435 2 424 8 859 8 859

Lange termijn leningen die 

binnen het jaar vervallen 60 000 60 000

8 Handelsschulden 142 999 3 546 377 3 923 146 922

Personeelsbeloningen schulden 46 599 46 599

Belastingen 4 071 4 071

Uitgestelde opbrengsten 52 879 52 879

9 Overige schulden 1 040 -248 1 -247 793

Totaal courante schulden 307 588 9 733 2 802 12 535 320 123

Totaal schulden 676 442 25 900 327 26 227 702 669

TOTAAL EIGEN VERMOGEN  

EN SCHULDEN 972 669 29 662 671 30 333 1 003 002

in duizenden €

2004



••• Commentaar bij de reconciliatie van het eigen vermogen op 1 januari 2004

1. De oprichtingskosten beantwoorden niet aan de definitie van activa:  - 780.

2. a. De nettowaarde van de kapitaalsubsidies wordt afgetrokken van de waarde van de vaste activa waarop ze betrekking hebben en

wordt niet beschouwd als een element van het eigen vermogen, zoals in de Belgische normen: - 374.

b. Annulering van de afschrijvingen op terreinen: 58.

c. De intercalaire interesten worden ten laste genomen in plaats van te worden gekapitaliseerd zoals de Belgische boekhoudnormen

toestonden: - 2.219.

d. De initiële waardering van materiële vaste activa omvat een raming van de kosten voor hun ontmanteling en voor het herstel van de

site in haar oorspronkelijke staat, indien dergelijke verplichting bestaat. De netto geactualiseerde waarde van de ontmante-

lingskosten, voor sites waarop het telefonienet in ontplooid, wordt geschat op 5.142 duizend euro. De kosten voor herstel van de 

gehuurde gebouwen worden gewaardeerd aan 672 duizend euro.

3. De kosten voor de ontwikkeling van websites kunnen worden gekapitaliseerd onder immateriële vaste activa voor zover ze beant-

woorden aan de voorwaarden van norm IAS 38 en, meer bepaald, indien wordt aangetoond dat de website in de toekomst

waarschijnlijk economisch voordeel zal opleveren. De uitgaven die niet aan die criteria beantwoorden, moeten ten laste worden

genomen: - 2.129.

4. De goederenvoorraden worden gewaardeerd overeenkomstig de FIFO-methode: 317.

5. De toepassing van de norm IAS 12 leidt tot de boeking van de belastinglatenties als activa voor een bedrag van 28.975 duizend euro

dat als volgt wordt verdeeld:

De actieve belastinglatenties vormen een aparte rubriek in de niet-courante activa.

6. Toepassing van de norm IAS 39 voor de boeking, in een aparte rubriek van het eigen vermogen, van de werkelijke waarde van het

effectieve deel van de afgeleide financiële instrumenten (renteswap) die voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting (cash

flow hedge), na aftrek van de activa van uitgestelde belastingen: - 4.699.

7. Boeking onder financiële schulden van de werkelijke waarde van de afgeleide financiële instrumenten (renteswap):

- Financiële instrumenten op lange termijn: 10.353 duizend euro, waarvan 3.242 duizend euro die niet voldoen aan de voorwaarden 

voor hedge accounting in IFRS.

- Financiële instrumenten die binnen het jaar vervallen: 6.435 duizend euro die niet voldoen aan de voorwaarden voor hedge accoun-

ting in IFRS.

8. a. Commissies voor klantenbinding geboekt als voorziening op het moment van de abonnering en niet langer gespreid over de 

periode van klantenbinding: 3.695.

b. Voorziening voor advocatenkosten die overeenkomstig IAS 37 niet worden beschouwd als provisie: - 149.

9. Herstructureringskosten die overeenkomstig IAS 37 niet worden beschouwd als voorziening: -248.
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Beschrijving Activa van uitgestelde belastingen  
Korte termijn Lange termijn

Fiskaal aftrekbaar overgedragen verlies 11 077

Investeringsaftrek 2 401 7 203

Afgeleide financiële instrumenten 3 947 1 759

Commissielonen voor klantenbinding geboekt op het moment van abonnering 1 149 107

Tenlasteneming van de intercalaire interesten 189 566

Tenlasteneming van de oprichtingskosten 256

Tenlasteneming van de kosten voor de ontwikkeling van websites 289 434

Overige elementen -128 -274

Totaal 19 180 9 795



10. De reconciliatie van het overgedragen verlies is als volgt:
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Overgedragen verlies overeenkomstig de Belgische boekhoudprincipes -136 179

Boeking van de activa van uitgestelde belastingen (ref. 5), met uitsluiting van die 

welke werden geboekt als reserve voor afgeleide financiële instrumenten 26 563

Afgeleide financiële instrumenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting (ref. 7) -9 677

Commissielonen voor klantenbinding geboekt op het moment van de abonnering (ref. 8.a) -3 695

Tenlasteneming van de intercalaire interesten (ref. 2.c) -2 219

Tenlasteneming van de kosten voor de ontwikkeling van websites (ref. 3) -2 129

Tenlasteneming van de oprichtingskosten (ref. 1) -780

Goederenvoorraden gewaardeerd volgens de FIFO-methode (ref. 4) 317

Voorziening voor herstructurering die niet aan de voorwaarden voldoet vermeld in IAS 37 (ref. 9) 248

Voorziening voor advocatenkosten die niet aan de voorwaarden voldoet vermeld in IAS 37 (ref 8.b) 149

Annulering van de afschrijvingen op terreinen (ref. 2.b) 58

Consolidatie van de tijdelijke vereniging ‘Irisnet’ voor 50% 344

Overgedragen verlies volgens de IFRS-standaarden -127 000
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Referentie ACTIVA Belgische IFRS Consolidatie Effect van IFRS
normen mutaties tijdelijke de transitie normen

vereniging naar IFRS
‘Irisnet' normen

Niet-courante activa

1 Oprichtingskosten 26 -26 -26 0

3 Goodwill 9 172 1 422 1 422 10 594

4 Immateriële vaste activa 379 587 -2 217 -2 217 377 370

2.a, b, c Materiële vaste activa 416 345 1 715 1 715 418 060

Overige niet-courante activa 165 8 8 173

5 Belastinglatenties 9 281 9 281 9 281

Totaal niet-courante activa 805 295 10 175 8 10 183 815 478

Courante activa

Voorraden 17 997 17 997

Handelsvorderingen 154 588 5 218 -10 925 -5 707 148 881

6 Overige courante activa 36 286 -621 792 171 36 457

Kas en kasequivalenten 106 698 64 64 106 762

Totaal courante activa 315 569 4 597 -10 069 -5 472 310 097

TOTAAL ACTIVA 1 120 864 14 772 -10 061 4 711 1 125 575

20. Reconciliatie van het eigen vermogen op 31 december 2004
2004 2004



in duizenden €

pagina 75

Referentie EIGEN VERMOGEN Belgische IFRS Consolidatie Effect van IFRS

EN SCHULDEN normen mutaties tijdelijke de transitie normen
vereniging naar IFRS

‘Irisnet' normen

Eigen vermogen

Kapitaal 435 514 435 514

Uitgiftepremies 14 191 14 191

Wettelijke reserve 7 897 7 897

8 Reserve voor derivaten -2 731 -2 731 -2 731

7, 11 Overgedragen winst 108 745 4 142 -4 813 -671 108 074

2.a Kapitaalsubsidies 305 -305 -305 0

Totaal eigen vermogen 566 652 1 106 -4 813 -3 707 562 945

Niet-courante schulden

6 Financiële schulden op lange  

termijn en rentevoet swaps 250 000 -621 -621 249 379

8 Lange termijn voorzieningen 6 032 5 814 -2 475 3 339 9 371

Totaal niet-courante schulden 256 032 5 193 -2 475 2 718 258 750

Courante schulden

8 Financiële schulden op korte

termijn en rentevoet swaps 767 4 129 2 115 6 244 7 011

9. a,b,c Handelsschulden 197 621 -626 118 -508 197 113

Personeelsbeloningen schulden 33 684 33 684

Belastingen 1 217 1 217

Uitgestelde opbrengsten 63 985 5 218 -5 218 63 985

10 Overige schulden 906 -248 212 -36 870

Totaal courante schulden 298 180 8 473 -2 773 5 700 303 880

Totaal schulden 554 212 13 666 -5 248 8 418 562 630

TOTAAL EIGEN VERMOGEN  

EN SCHULDEN 1 120 864 14 772 -10 061 4 711 1 125 575

2004



••• Commentaar bij de reconciliatie van het eigen vermogen op 31 december 2004

1. De oprichtingskosten beantwoorden niet aan de definitie van activa: - 26.

2. a. De nettowaarde van de kapitaalsubsidies wordt afgetrokken van de waarde van de vaste activa waarop ze betrekking hebben en 

wordt niet beschouwd als een element van het eigen vermogen, zoals in de Belgische normen: - 305.

b. De intercalaire interesten worden ten laste genomen in plaats van te worden gekapitaliseerd zoals de Belgische principes 

toestonden: - 3.001. 

c. De initiële waardering van materiële vaste activa omvat een waardering van de kosten voor hun ontmanteling en het herstel van de 

site van hun installatie, indien dergelijke verplichting bestaat. De netto geactualiseerde waarde van deze kosten die betrekking 

hebben op sites waarop het telefonienetwerk is ontplooid, werd berekend op basis van het principe dat alle sites in de toekomst 

worden ontmanteld: 4.484. Anderzijds wordt de afgeschreven waarde van de kosten voor herstel van de gehuurde kantoorge-

bouwen geschat op 537 duizend euro. Het brutobedrag van deze kosten, namelijk 5.814 duizend euro vormt een voorziening in de 

rubriek ‘Langetermijn voorzieningen’.

3. De goodwill die ontstaat bij een bedrijfscombinatie wordt gewaardeerd aan kostprijs die, in voorkomend geval, werd verminderd met

de waardeverminderingen. Krachtens toepassing van de vrijstelling van de norm IFRS 1 is de boekwaarde van de goodwill in de IFRS

openingsbalans dezelfde als volgens de Belgische boekhoudprincipes op de overgangsdatum naar de IFRS-standaarden. Als gevolg

daarvan moeten de afschrijvingen van het boekjaar, die overeenkomstig de Belgische principes ten laste werden genomen, worden

geannuleerd: 1.422. Aangezien op 31 december 2004 de nettoboekwaarde van de goodwill zijn realisatiewaarde niet overschreed,

werd geen enkele voorziening voor ontwaarding geboekt.

4. De kosten voor de ontwikkeling van websites mogen worden gekapitaliseerd als immateriële vaste activa in de mate waarin ze voldoen

aan de voorwaarden van norm IAS 38 en, meer bepaald, aantonen dat het waarschijnlijk is dat de website toekomstig economisch

voordeel zal opleveren. De uitgaven die niet aan die criteria beantwoorden, moeten ten laste worden genomen: - 2.217.

5. Toepassing van de norm IAS 12 houdt de boeking in van de activa van uitgestelde belastingen voor een bedrag van 9.281 duizend

euro bij de afsluiting van het boekjaar, tegenover 28.975 duizend euro in de openingsbalans per 1 januari 2004. De daling van de uit-

gestelde belastingen op het actief komt grotendeels voort uit de volledige absorptie van de fiscaal aftrekbare overgedragen verliezen

en uit de aanwending van een gedeelte van de investeringsaftrek.

Het saldo van de activa van uitgestelde belastingen bij de afsluiting van het boekjaar wordt als volgt ontleed:

De activa van uitgestelde belastingen vormen een aparte rubriek in de niet-courante activa.

6. Krachtens de norm IAS 39 worden de transactiekosten afgetrokken van de financiële schulden waarop ze betrekking hebben: - 621.

7. Tijdens de gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders die doorgaat op 4 mei 2005 zal de raad van bestuur voorstellen een

dividend uit te keren van 2 euro per aandeel voor een totaal van 126.072 duizend euro. Overeenkomstig IFRS wordt een dividend dat

na de afsluitingsdatum van de balans wordt aangekondigd niet erkend als schuld op die datum.

8. Toepassing van de norm IAS 39 voor de boeking, in een aparte rubriek van het eigen vermogen, van de werkelijke waarde van het

effectieve deel van de afgeleide financiële instrumenten (renteswap) die voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting (cash

flow hedge), na aftrek van de toebehorende activa van uitgestelde belastingen: - 2.731.
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Beschrijving Activa van uitgestelde belastingen
Korte termijn Lange termijn

Investeringsaftrek 1 801 5 402

Afgeleide financiële instrumenten 1 399

Tenlasteneming van de intercalaire interesten 222 604

Tenlasteneming van de kosten voor de ontwikkeling van websites 213 262

Annulering van de afschrijving van de goodwill -482

Overige elementen 107 -247

Totaal 3 742 5 539



9. a. Voorziening voor advocatenkosten die overeenkomstig IAS 37 niet worden beschouwd als voorziening: -149.

b. Restwaarde van de commissielonen voor klantenbinding, geboekt als voorziening op het moment van abonnering in de openings-

balans per 1 januari 2004: 315.

c. Annulering van de geboekte voorzieningen voor ontmanteling van de sites van het netwerk en herstel van gehuurde gebouwen

overeenkomstig de Belgische boekhoudprincipes, vervangen door de voorziening bepaald in rubriek 2.c hierboven: - 792.

10. Voorziening voor herstructureringskosten die overeenkomstig IAS 37 niet worden beschouwd als voorziening: - 248.

11. Reconciliatie van de overgedragen winst op het einde van het boekjaar ziet er als volgt uit:
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Overgedragen winst volgens de Belgische boekhoudprincipes 108 745

Boeking van de activa van uitgestelde belastingen (ref. 5), met uitsluiting van die welke werden geboekt 

als reserve voor afgeleide financiële instrumenten 7 882

Consolidatie van de tijdelijke vereniging 'Irisnet' voor 50% -4 813

Tenlasteneming van de intercalaire interesten (ref. 2.b) -3 001

Tenlasteneming van de kosten voor de ontwikkeling van websites (ref. 4) -2 217

Annulering van de afschrijving van de goodwill van het boekjaar (ref. 3) 1 422

Saldo van de voorziening voor commissielonen voor klantenbinding geboekt in de openingsbalans (ref. 9.b) -315

Voorziening voor herstructurering die niet aan de voorwaarden voldoet overeenkomstig IAS 37 (ref 9.b) 248

Voorziening voor advocatenkosten die niet aan de voorwaarden voldoet overeenkomstig IAS 37 (ref 9.a) 149

Annulering van de boekwaarde van de oprichtingskosten (ref. 1) -26

Overgedragen winst overeenkomstig de IFRS-standaarden 108 074
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Referentie Belgische IFRS Consolidatie Effect van IFRS
normen mutaties tijdelijke de transitie normen

vereniging naar IFRS
‘Irisnet' normen

Opbrengsten

1.a,b,c,d Omzet uit telefonie 1 281 036 -4 343 -377 -4 720 1 276 316

2 Verkoop van apparatuur en 

overige 66 345 -1 529 -1 529 64 816

Totale omzet 1 347 381 -5 872 -377 -6 249 1 341 132

3.a,b Andere bedrijfsopbrengsten 43 641 -16 192 -863 -17 055 26 586

Totaal bedrijfsopbrengsten 1 391 022 -22 064 -1 240 -23 304 1 367 718

Bedrijfskosten

Interconnectiekosten 287 425 287 425

1.b, 4, 9 Kosten voor verkochte 

goederen en diensten 155 212 -18 545 -445 -18 990 136 222

5 Diensten en diverse goederen 264 491 10 850 -54 10 796 275 287

3 Personeelsbeloningen 127 075 -10 661 -10 661 116 414

6 Afschrijvingen en waarde- 

verminderingen 174 052 -1 823 625 -1 198 172 854

7 Andere bedrijfskosten -1 637 -5 218 3 763 -1 455 -3 092

8 Afschrijving op positieve 

consolidatieverschillen 1 422 -1 422 -1 422 0

Totaal bedrijfskosten 1 008 040 -26 819 3 889 -22 930 985 110

Resultaat van bedrijfs-

activiteiten 382 982 4 755 -5 129 -374 382 608

9 Financiële opbrengsten 1 936 -669 -669 1 267

9 Financiële kosten 26 583 -9 902 29 -9 873 16 710

Resultaat van bedrijfsactiviteiten

na netto financieringskosten 358 335 13 988 -5 158 8 830 367 165

10 Belastingen op het resultaat 105 514 18 681 18 681 124 195

Nettoresultaat na belastingen,  

aandeel van de groep 252 821 -4 693 -5 158 -9 851 242 970

Nettowinst per aandeel 

(Belgische normen - in €) 4,01

11 Nettowinst per aandeel (in €) 3,87

11 Verwaterde nettowinst per aandeel (in €) 3,86

21. Reconciliatie van de resultaatrekening van het boekjaar 2004
2004 2004

in duizenden €



••• Commentaar bij de reconcilatie van de resultaatrekening van het boekjaar 2004

1. a. Commissielonen voor de retributie voor de verkoop van voorafbetaalde kaarten

De verleende marge aan de distributiecircuits op de verkoop van voorafbetaalde kaarten vertegenwoordigt de werkelijke waarde 

van de door hen gepresteerde diensten en moet dus worden geboekt bij de operationele kosten en wordt niet langer afgetrokken 

van de omzet: 15.381.

b. Overeenkomsten betreffende gedeelde opbrengsten

In het kader van deze overeenkomsten beperkt de rol van Mobistar zich in hoofdzaak tot het overbrengen, via zijn netwerk, van 

content die werd ontwikkeld door derden, welke in hun eigen hoedanigheid tegenover de gebruikers staan en zelf instaan voor de 

meeste risico's en voordelen  die verbonden zijn aan de geleverde producten en diensten. De door Mobistar te boeken opbreng-

sten bestaan dus uit de gefactureerde bedragen aan zijn klanten voor die producten en diensten, verminderd met de terugbetaal-

de bedragen aan de leveranciers van de content: - 18.194.

c. Onzekerheid betreffende de inning van vorderingen

Opbrengsten worden geboekt in die mate waarin het waarschijnlijk is dat de onderneming als gevolg van de transacties 

economisch voordeel zal genieten. Anderzijds, en krachtens toepassing van de norm IAS 31 en de interpretatie SIC 12, 

consolideert Mobistar de tijdelijke vereniging 'Irisnet' ten belope van 50%. Op basis van eerdere ervaringen en toekomstperspec-

tieven betreffende de kasstroom van de tijdelijke vereniging, is Mobistar van mening dat de inning van de vorderingen ten aanzien 

van deze laatste redelijkerwijze niet is gegarandeerd op het moment van hun boeking in de balans en worden de opbrengsten 

slechts geboekt bij de effectieve betaling: - 4.428.

d. Opbrengsten van onderverhuur van de sites van het netwerk

In de sector van de operatoren van mobiele telefonie is het gebruikelijk dat sites van het netwerk worden onderverhuurd aan 

andere operatoren in het licht van de optimalisering van de kosten en de zorg voor het leefmilieu. In het kader van de huur-

contracten voor sites waar Mobistar volledig verantwoordelijk blijft voor het naleven van de contractuele verplichtingen, worden de 

uitgaven voor huur volledig ondergebracht bij de lasten. De bedragen die door andere operatoren aan Mobistar worden betaald in 

het kader van contracten van onderverhuur vormen inkomsten en worden geboekt bij de omzet: 2.898.

2. Opbrengsten worden gewaardeerd aan de werkelijke waarde van de ontvangen of te ontvangen prestatie. De verleende kortingen aan

klanten voor vervroegde betaling worden dan ook afgetrokken van de omzet: - 1.529.

3. Het bedrag van de overige bedrijfsopbrengsten daalt met - 16.192 duizend euro:

a. De gekapitaliseerde interne kosten worden afgetrokken van de lasten volgens hun aard waarop ze betrekking hebben, meer 

bepaald 10.661 duizend euro in de rubriek ‘Personeelsbeloningen’ en 1.843 in de rubriek 'Diensten en diverse goederen'.

b. De overige bedrijfsopbrengsten dalen met - 3.688 als gevolg van de overdracht van de opbrengsten uit onderverhuur van de sites 

van het netwerk naar de opbrengsten (- 2.898, zie 1.d) en de boeking van de gegenereerde inkomsten met de tijdelijke vereniging 

'Irisnet' op het moment van betaling (- 790, zie 1.c).

4. Gezien de goederenvoorraden tijdens het boekjaar werden gewaardeerd volgens de FIFO-methode, is het aangewezen de FIFO-

aanpassing in de IFRS-openingsbalans te annuleren: 317.

5. Diensten en diverse goederen stijgen met 10.850 duizend euro:

- Commissielonen op voorafbetaalde kaarten geboekt bij lasten (zie 1.a): 15.381.

- Gebruik van de voorziening voor commissielonen voor klantenbinding geboekt in de IFRS-openingsbalans: - 3.381.

- Herclassificatie van de gekapitaliseerde interne kosten (zie  3.a): - 1.843.

- Tenlasteneming van de kosten voor de ontwikkeling van websites (SIC 32): 828.

- Annulering van de lasten voor herstel van de gehuurde kantoorruimtes: - 135.

6. De afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa dalen met - 1.823 duizend euro:

- Annulering van de afschrijving van de oprichtingskosten die in de IFRS-openingsbalans reeds van de activa waren uitgesloten:  

- 754.

- Annulering van de afschrijving van de kosten voor de ontwikkeling van websites die geen activa vormen (SIC 32): - 739.

- Annulering van de afschrijving van de ten laste genomen intercalaire interesten: - 523.

- Afschrijving van de kosten voor herstel van de gehuurde kantoorruimtes: 135.

- Annulering van de correctie van de afschrijving op terrein in de IFRS-openingsbalans: 58.
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7. Gezien de inning van de vorderingen tegenover de tijdelijke vereniging 'Irisnet' niet redelijkerwijze is gegarandeerd, wordt de boeking

van de opbrengsten uitgesteld tot de betaling (zie 1.c en 3.b). Als gevolg daarvan is het aangewezen de voorziening voor dubieuze

debiteuren, die werd geboekt in de Belgische boekhoudprincipes, te annuleren: - 5.218.

8. Krachtens de norm IFRS 3, annulering van de afschrijving op de goodwill die in de loop van het boekjaar werd geboekt: - 1.422.

9. Het financiële resultaat stijgt met 9.233 duizend euro:

Financiële opbrengsten:

- Herclassificatie van de verkregen financiële kortingen in 'Overige acquisitiekosten voor verkochte producten en diensten': - 669.

Financiële kosten:

- Annulering van de lasten met betrekking tot de afsluiting in 2004 van afgeleide financiële instrumenten die in de IFRS-openings-

balans reeds in mindering werden gebracht van het eigen vermogen: 9.678.

- Herclassificatie in mindering van de inkomsten uit toegestane kortingen voor vervroegde betaling van de vorderingen: 1.529.

- Intercalaire interesten ten laste genomen conform de voorkeursverwerking: - 1.305.

10. Het totaal van de activa van uitgestelde belastingen geboekt op het einde van het boekjaar bedraagt 9.281 duizend euro tegenover

28.975 duizend euro in de IFRS-openingsbalans. Van deze daling met 19.694 duizend euro werd 18.681 duizend euro opgenomen

in de resultaatrekening en werd het saldo, namelijk 1.013 duizend euro, met betrekking tot de afgeleide financiële instrumenten van

het type ‘cash flow hedge’, opgenomen onder eigen vermogen. De daling van de uitgestelde belastingen op het actief komt groten-

deels voort uit de volledige absorptie van de fiscaal aftrekbare overgedragen verliezen en uit de aanwending van een gedeelte van

de investeringsaftrek.

11. Het basisresultaat per aandeel in IFRS-standaarden bedraagt 3,87 euro, tegenover 4,01 euro in Belgische normen, en wordt 

berekend rekening houdend met de gewogen impact van de 517.520 aandelenopties die tijdens het boekjaar in aandelen werden

omgezet. Het verwaterde resultaat per aandeel in IFRS-standaarden bedraagt 3,86 euro rekening houdend met het verwaterende

effect van de 255.826 aandelenopties die werden toegekend aan personeelsleden en bij de afsluiting van het boekjaar nog voort-

bestaan.
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verslag van de commissaris

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij

u verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons

werd toevertrouwd.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaar-

rekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005,

opgesteld op basis van de International Financial Reporting

Standards zoals goedgekeurd voor toepassing in de Europese

Unie en de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke

voorschriften, met een balanstotaal van € 1.119.992 duizend en

waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van de gecon-

solideerde ondernemingen van het boekjaar van € 270.288 

duizend. Wij hebben eveneens de bijkomende specifieke controles

uitgevoerd die door de wet zijn vereist.

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening en de beoorde-

ling van de inlichtingen die in het geconsolideerd jaarverslag dienen

te worden opgenomen, vallen onder de verantwoordelijkheid van

het bestuursorgaan.

Onze controle van de geconsolideerde jaarrekening werd uitge-

voerd overeenkomstig de in België geldende controlenormen,

zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

••• Verklaring zonder voorbehoud over de geconsoli-
deerde jaarrekening

De voormelde controlenormen eisen dat onze controle zo wordt

georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid

wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwij-

kingen van materieel belang bevat.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met

de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het

geconsolideerd geheel, alsook met zijn procedures van interne

controle. De verantwoordelijken van de vennootschap hebben

onze vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord.

Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onder-

zocht van de bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaar-

rekening. Wij hebben de waarderingsregels, de consolidatiegrond-

slagen, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt

door de vennootschap, alsook de voorstelling van de geconsoli-

deerde jaarrekening globaal beoordeeld. Wij zijn van mening dat

deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbren-

gen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening afgesloten

op 31 december 2005 een getrouw beeld van het vermogen, de

financiële toestand, de resultaten en de kasstromen van het ge-

consolideerd geheel, in overeenstemming met de International

Financial Reporting Standards zoals goedgekeurd voor toepassing

in de Europese Unie en de in België toepasselijke wettelijke en

bestuursrechtelijke voorschriften.

••• Bijkomende verklaringen en inlichtingen

Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklarin-

gen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draagwijdte van

onze verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:

• Het geconsolideerd jaarverslag bevat de door de wet vereiste

inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde jaarreke-

ning. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving

van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de

gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen

worden geconfronteerd, alsook van hun positie, hun voorzien-

bare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op

hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen

dat de verstrekte gegevens geen evidente tegenstrijdigheden

vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het

kader van ons mandaat.

• Zoals vermeld in de toelichting “overgang naar de IFRS boek-

houdregels” bij de geconsolideerde jaarrekening, werd de ge-

consolideerde jaarrekening voor het eerst opgesteld in overeen-

stemming met de International Financial Reporting Standards

zoals goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie.

Brussel, 23 maart 2006

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV

Commissaris

vertegenwoordigd door

Herman Van den Abeele

Vennoot

aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Mobistar
over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005
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