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Mobistar vierde in 2006 zijn tiende verjaardag. Opnieuw 

presteerde de onderneming sterk en voegde een 

hoofdstuk toe aan zijn succesverhaal. Als voorzitter van 

de Raad van Bestuur en in naam van alle bestuurders 

wil ik iedereen bedanken die tot dit succes heeft 

bijgedragen: klanten, teammembers, directiecomité en 

aandeelhouders.

Toegevoegde waarde

Ook in 2006 wist Mobistar een belangrijke toege-

voegde waarde te creëren wat zich refl ecteerde in een 

hoge beurskapitalisatie en uitstekende fi nanciële resul-

taten. Daardoor kunnen wij aan de aandeelhouders 

een historisch hoog dividend uitkeren van 4,50 euro 

per aandeel. Ook naar de toekomst toe blijft het creëren 

van waarde het basis-objectief voor onze onderneming.

Mobistar-teammembers

Het zijn voornamelijk onze mensen binnen het bedrijf 

die de waarde creëren. In 2006 namen wij een aantal 

moeilijke beslissingen in het belang van de toekomst 

van onze onderneming. Bij deze beslissingen hebben 

wij steeds rekening gehouden met de sociale aspec-

ten. Want onze Mobistar-teammembers maken het 

verschil.

Corporate governance

Vanuit de Raad van Bestuur besteden wij veel aandacht 

aan goed bestuur en transparantie. Hiervoor laten wij 

ons leiden door het Mobistar Corporate Governance 

charter, gepubliceerd op onze website. Wij zien er 

specifi ek op toe dat de invalshoeken van alle aandeel-

houders in het beleid aan bod komen.

2006 was een schitterend jaar voor Mobistar. In deze 

dynamische markt moeten we alert blijven en ons 

aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. 

Zo bouwen we samen verder aan de fundamenten van 

onze toekomst en kunnen we ons succesverhaal 

verder zetten.

Jan Steyaert

Voozitter van de Raad van Bestuur

Brief van de Voorzitter



Mobistar lanceerde in februari, een 

meestal kalme maand, zijn nieuwe 

productportfolio. Deze productport-

folio bracht een grondige verande-

ring op de markt, die gewoon was 

kortingen toe te kennen.

Mobistar lost de verwachtingen van 

de consumenten in, en positioneert 

zich als de onbetwistbare leider in 

vernieuwing en communicatie. Door 

eenvoudige en transparante nieuwe 

producten met vaste tarieven,

onbeperkt bellen tegen een vaste 

prijs en getrouwheidsprogramma’s. 

 

De komst van belangrijke nieuwe 

mvno-operatoren verscherpt en 

diversifi eert de concurrentie. Toch 

groeit Mobistar substantieel, door 

het succes van Mobistar BestDeal 

en Tempo Music op de residentiële 

markt en de uitstekende resultaten 

in het professionele segment. 

 

In 2006 trok Mobistar 226.000 

nieuwe abonnees aan. Die brach-

ten het klantentotaal op 3.139.224. 

De mvno-operatoren en gebruikers 

van Machine-to-Machine-kaarten 

komen daar nog bij.

Toch ging dit resultaat niet ten koste 

van de kwaliteit. De migratiepoli-

tiek van prepaid- naar postpaidfor-

mules, en het uitstekende resul-

taat op de professionele markt,

deden de gemiddelde inkomsten 

per abonnee stijgen tot 38,75 euro 

in vergelijking met eind 2005.

De vaste telefonieoperator beheerst de 

volledige adsl-markt. Daarom concentreer-

de Mobistar zich op zijn klantenportefeuille. 

Eind 2006 telde die 22.500 abonnees - minder 

dan verwacht.

Om zijn doelstellingen te bereiken, maakte 

Mobistar gebruik van een gemoderniseerd 

distributienetwerk met een vernieuwd imago 

en een meer dienstgerichte klantenbena-

dering. Tegelijkertijd breidde het zijn eigen 

distributienetwerk uit tot twaalf eigen Mobistar 

Center naar het eind van het jaar toe.

Mobistar ging ook verder met de ontplooiing 

en optimalisering van zijn radionetwerk.

De edge- en 3G-technologieën breidden

het breedbandbereik uit tot 99 % van de 

Belgische bevolking. 

Integratie van nieuwe diensten en kwaliteits-

verbetering vormden heel het jaar door de 

sterkste assen voor groei. 

Toch wil Mobistar nog competitiever en doel-

treffender zijn. Daarom draagt het binnenkort 

een deel van de technische ploeg verantwoor-

delijk voor de aanleg en het beheer van

het netwerk, over aan een partner. Dat gebeurt 

in fasen, en met de goedkeuring van de 

personeelsvertegenwoordigers. 

Deze beslissing heeft gevolgen voor 152 

Mobistar-werknemers. Ze is dus niet alleen 

strategisch, maar ook sociaal belangrijk.

De bedoeling ervan is om Mobistar sneller

te doen evolueren naar een organisatie die 

zich concentreert op de verbetering van de 

geleverde diensten aan al zijn klanten.

Op sociaal gebied creëerde Mobistar eind 

2006 de vzw Participate! om zich nog 

sterker te engageren in Corporate Social 

Responsibility (CSR). De vereniging wil 

de integratie van kinderen met autisme-

spectrumstoornissen verhogen en vergemak-

kelijken. Ze zal nationaal actief zijn in opleiding 

en preventie. Twee ouderverenigingen en 

een aantal professoren van grote Belgische 

universiteiten zijn als stichtende 

leden betrokken bij de uitvoe-

ring van dit bedrijfsproject. Dat

geniet ook de sterke steun van 

het voltallige Mobistar-personeel.

Door de uitstekende resulta-

ten in 2006 begint Mobistar 

het boekjaar 2007 in goede 

omstandigheden.

De productportfolio evolueert 

nog voortdurend. Een meer 

gespecialiseerd en permanent 

bijgeschoold distributienetwerk 

versterkt de klantenbenade-

ring. De communicatie wordt 

eenvoudiger en moderner. 

De geoptimaliseerde interne 

organisatie speelt korter op 

de bal en is doeltreffender. 

En een groot aantal projec-

ten voor groeiversnelling wordt 

momenteel geëvalueerd.

De termineringstarieven daal-

den in een half jaar tijd met bijna 

40 %, en de roamingtarieven 

staan sterk onder druk. In die 

marktomgeving moet Mobis-

tar in 2007 zijn positie verder 

kunnen verstevigen, vooral door 

de reactiviteit en inzet van al zijn 

medewerkers. 

Bernard Moschéni

Chief Executive Offi cer

In 2006 verstevigde Mobistar zijn commerciële én fi nanciële positie op de Belgische markt duidelijk, 

met zijn nieuwe organisatie - eenvoudiger en doeltreffender - die in 2005 geleidelijk gestalte kreeg.

Brief van de ceo
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Mobistar evolueert van 

technische onderneming 

naar een klantgericht 

dienstenbedrijf. 

Hierbij nam het bedrijf in 

2006 een strategische 

bocht met belangrijke 

gevolgen op technisch, 

commercieel en 

organisatorisch gebied.
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Januari 

Mobistar voert sociale tarieven in voor 

abonnementen en herlaadkaarten. 

Februari

Mobistar tekent een samenwerkingsakkoord 

met Telenet, dat mobiele telefoniediensten 

onder zijn eigen merknaam lanceert.

Mobistar lanceert een nieuw vereenvoudigd 

gamma, met Mobistar BestDeal en Tempo 

Music (in samenwerking met Universal 

Music) als belangrijkste producten.

Mobistar lanceert Business Everywhere, 

een geïntegreerde mobiele oplossing

die breedbandtoegang verschaft via de 

edge-, 3G-, wifi - en adsl-netwerken.

Maart

Mobistar lanceert Bank Balance, waarmee zijn klanten met 

hun gsm het saldo van hun bankrekening kunnen nakijken.

April

Met Wirefree Offi ce betalen bedrijven voor mobiele telefonie 

maar evenveel als voor vaste telefonie.
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Mei

Euphony en Mobistar versterken hun 

samenwerking door de ontwikkeling van 

EuLike-It.

Mobistar creëert Music Store, waarmee 

Tempo-klanten en abonnees meer dan 

350.000 muziektitels kunnen downloaden 

op hun gsm. 

Juni

Mobistar lanceert Traveller Advantage, 

een nieuw roamingforfait dat de kostprijs 

van buitenlandse communicaties sterk 

verlaagt. 

Mobistar overschrijdt de kaap van 3 

miljoen actieve klanten.

Als een correspondent een bericht

inspreekt op de voicemail van een 

Mobistar-klant die in het buitenland 

verblijft, dan betaalt de Mobistar-klant 

niets voor deze oproep. 

Augustus

Mobistar werkt samen met 

Delhaize om de voordeligste 

startkit op de markt aan te 

bieden: Mobile-plus powered by 

Mobistar. 

Het Orange World-multimedia- 

portaal biedt nu toegang tot meer 

dan vijftien televisiezenders, 

die de gebruiker doorlopend 

programma’s aanbieden.
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September

Mobistar lanceert een exclusieve Abribus-campagne, 

in samenwerking met JCDecaux en gebaseerd op de in-

teractieve Bluetooth-technologie. Bluetooth-gebruikers 

krijgen een gratis beltoon.

Mobistar verlengt de samenwerking met het reclame-

bureau Air. 

Ontplooiing van de hsdpa-technologie over het volledige 

3G-netwerk.

Oktober

De raad van bestuur van Mobistar keurt het outsourcingpro-

ject voor een deel van zijn netwerkactiviteiten goed. 

November

Uitbreiding van het BlackBerry-aanbod 

met de nieuwe BlackBerry Pearl 

smartphone.

December
      

Mobistar sluit het boekjaar af met een 

marktaandeel van 33 % in mobiele

telefonie.

Eind 2006 heeft Mobistar zeven nieuwe 

eigen verkooppunten, zodat het bedrijf 

nu over twaalf eigen Mobistar Center 

beschikt.
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Concurrentiële omgeving

> Nieuwe spelers
De gsm-penetratie bedraagt ongeveer 90 %. In 2006 

verhevigde daardoor de strijd onder operatoren om 

bestaande klanten te behouden en nieuwe te veroveren. 

De concurrentie verhoogde door de komst van nieuwe 

nationale en internationale spelers uit de telecomwereld 

(vaste telefonie- en internetoperatoren) en uit andere 

sectoren (media en distributie). Mobistar reageerde

op deze evolutie onder meer door strategische samen-

werkingsverbanden aan te gaan met enkele nieuwe 

marktspelers (bijv. Telenet en Delhaize). 

> Meer gecombineerde producten
Ook kenmerkend voor 2006, is de ontwikkeling van gecom-

bineerde producten tegen verlaagde prijzen - vooral voor de 

residentiële markt. Zo biedt Mobistar combinaties aan van 

mobiele en vaste telefoondiensten en adsl-abonnementen.

De telecomwereld

In moeilijke concurrentiële en 

reglementaire omstandigheden, 

vergrootte Mobistar zijn marktaandeel in mobiele 

telefonie. Eind 2006 bedroeg dat 33 %, 

met 3.139.224 actieve Mobistar-klanten. 

Het marktaandeel in waarde nam 

nog sterker toe, tot 34,6 % 

van de totale mobiele inkomsten eind 2006.

• • •  10



> Sterkere convergentie 

In het professionele segment versterkt de concurrentie in de ontwikke-

ling van multitoegangoplossingen. Voor meer convergentie, combineren 

die vaste telefonie, mobiel stem- en dataverkeer én adsl. In 2006 bracht 

Mobistar voor zijn professionele klanten verschillende convergente 

producten op de markt. 

Beantwoorden aan de marktverwachtingen

> Reglementering van termineringstarieven
In augustus 2006 bepaalde het Belgisch Instituut voor Postdiensten en 

Telecommunicatie (BIPT) de termineringstarieven voor de periode 2006-

2007 voor Mobistar en de andere operatoren van nationale mobiele 

netwerken. Daardoor daalden de tarieven een eerste keer in november 

2006. Het BIPT kondigde nog een beslissing aan, die in 2008 dezelfde 

termineringstarieven vastlegt voor Proximus en Mobistar.

>  Prijsdaling van internationale 
oproepen

De Orange-groep en andere Europese opera-

toren anticiperen op het Europese verzoek om 

de prijzen van internationale mobiele telefoon-

oproepen te verlagen (roaming). Ze onderteken-

den een gedragscode, die de dalingen van de 

roamingtarieven vastlegt. 

 

Voor de eindgebruikers lanceerde Mobistar in juni 

2006 de Traveller Advantage-formule. Dankzij de 

verschillende forfaits genieten zowel particulie-

ren als professionelen van belangrijke kortingen

(tot 28 %) op hun buitenlandse gesprekken. 

Mobistar besliste bovendien om onbeantwoor-

de oproepen in het buitenland gratis terug te 

sturen naar de voicemaildienst in België. Hierdoor 

bespaart de klant extra op zijn factuur.

>  Betere bescherming 
van de consument

Om te voldoen aan de vereisten van de ‘telecom-

wet’ nam Mobistar een aantal maatregelen, om 

de eindgebruiker beter te beschermen.

Zo voerde Mobistar in januari 2006 een sociaal 

tarief voor mensen met een laag inkomen in. 

Ook kunnen Mobistar-klanten bij wijziging van 

de contractvoorwaarden hun contract voortaan 

kosteloos beëindigen. 

Mobistar nam het initiatief om zijn klanten

minstens eenmaal per jaar te informeren over de 

gekozen tariefformule. Met nieuwe klanten neemt 

Mobistar binnen het halfjaar persoonlijk contact 

op voor een gezamenlijke ‘Tariff Check’.

Mobistar streeft ernaar steeds dichter bij zijn 

klanten te staan. Zo kost telefonische assistentie 

de klanten voortaan niets meer. 
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Raad van bestuur 
Jan Steyaert Voorzitter

Bernard Moschéni (1)(2) Bestuurder

Christina von Wackerbarth (3) Onafhankelijk bestuurder

Sparaxis (3)(4) Onafhankelijk bestuurder

Erik Dekeuleneer (3) Onafhankelijk bestuurder

Philippe Delaunois (3) Onafhankelijk bestuurder

Bernard Ghillebaert (1) Bestuurder

Sanjiv Ahuja (1) Bestuurder

Brigitte Bourgoin (1) Bestuurder

Tim Lowry (1) Bestuurder

Michel Poirier (1) Bestuurder

Wirefree Services Belgium (1)(5) Bestuurder

 

Het Auditcomité
Erik Dekeuleneer Voorzitter

Philippe Delaunois

Tim Lowry

Michel Poirier

Sparaxis (4)

Het Remuneratie- en Benoemingscomité
Brigitte Bourgoin Voorzitter

Jan Steyaert

Erik Dekeuleneer

Philippe Delaunois

Het Uitvoerend Comité
Jan Steyaert Chairman

Brigitte Bourgoin Voorzitter

Tim Lowry

Philippe Delaunois

Sparaxis (4)

Het Toezichtscomité voor Corporate Governance
Erik Dekeuleneer Voorzitter

Jan Steyaert

Tim Lowry

Wirefree Services Belgium (5)

Management en controle 

(1) Bestuurders die de meerderheidsaandeelhouder (Wirefree Services Belgium) vertegenwoordigen.
(2) Chief Executive Offi cer.
(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 der Vennootschappen.
(4)  De fi rma Sparaxis is verbonden met de SRIW (Société Régionale d’Investissement de Wallonie) en wordt vertegenwoordigd door de heer Eric Bauche 

(Adviseur van het Executive Committee van SRIW).
(5) De fi rma Wirefree Services Belgium wordt vertegenwoordigd door de heer Aldo Cardoso (onafhankelijk bestuurder van Orange SA).

Bernard Moschéni  

Chief Executive Offi cer

Olivier Ysewijn   

Chief Strategy Offi cer
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Paul-Marie Dessart    

General Secretary

Erick Cuvelier    

Chief Marketing Offi cer

Chris Van Roey    

Chief Communication Offi cer

Benoit Scheen   

Chief Commercial Offi cer

Bernard Buyat   

Chief Technology Offi cer

Werner De Laet (1) 

Chief Financial Offi cer

Executive committee
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(1)  Martine Verluyten was Chief Financial Offi cer tot 31 mei 2006.



Europese context

Gedurende de eerste negen maanden van 2006 lag het 

aandelenrendement op de Europese telecommarkt lager 

dan dat in andere sectoren. De investeerders stelden zich 

vragen over de ontwikkelingsmogelijkheden voor operato-

ren in een mature markt, de impact van regulering en de 

concurrentieverscherping door de komst van nieuwkomers 

in de sector.

Vanaf september herstelden de telecommunicatieaandelen 

zich weer. De investeerders realiseerden zich hoe langer 

hoe meer dat de historisch lage koersen tot een onder-

waardering van de telecommunicatieaandelen leidden, te 

oordelen naar de aantrekkelijke dividenden en de beschik-

bare kasstroom bij de operatoren. Over heel 2006 steeg 

de Dow Jones Telecom Index met 11 %, een prestatie die 

ongeveer 5 % onder die van de markt lag.

• • •  14

Evolutie van het 
Mobistar-aandeel

Tot eind september 2006 lagen de presta-

ties van het Mobistar-aandeel in lijn met die 

van de volledige Europese telecommunica-

tiesector. Maar tijdens het laatste trimester 

volgde het aandeel de opwaartse bewe-

ging niet. Dat heeft verschillende oorzaken. 

Mobistar is in de eerste plaats een mobiele 

telefonieoperator. Daardoor is het sterk

onderworpen aan sectorregulering. Deze 

positionering zette ook de geruchtenmolen 

in beweging over eventuele fusie- en over-

nametransacties. 

Informatie over het aandeel



Het Mobistar-aandeel presteerde bijgevolg minder 

goed dan de Europese telecomsector. Het sloot 2006 

af tegen een koers van 64,65 euro, dat is een daling 

van 3,5 % tegenover eind 2005. Als het gewone 

dividend en de uitzonderlijke vergoeding door de 

kapitaalsverlaging (samen 4 euro per aandeel) worden 

meegerekend, is het rendement van het aandeel 

echter positief (+1,6 %). De onderprestatie van het 

Mobistar-aandeel en van alle telecomwaarden 

samen blijkt nog duidelijker uit de evolutie van 

de Bel20 (+22,8 %). 

Aandeelhoudersstructuur

In 2006 onderging de aandeelhoudersstructuur van 

Mobistar maar één wijziging. 

Door de overname van Telindus door Belgacom begin 

2006, verwierf Belgacom ook 4,6 % van het Mobistar-

kapitaal.

De uitoefening van opties door Mobistar-werknemers deed 

het aantal aandelen licht toenemen: van 63.273.655 eind 

2005 tot 63.289.921 eind 2006. Met een koers van 64,65 

euro bereikte de beurskapitalisatie 2006 4092 miljoen euro 

op 31 december 2006. Tijdens het jaar werden er 47,7 

miljoen aandelen verhandeld - 1,7 keer de free fl oat. Dage-

lijks werden er iets meer dan 186.000 aandelen verhandeld. 

De liquiditeitsindicatoren tonen ongeveer dezelfde waarden 

als in 2005.

Vergoeding van de aandeelhouders

De Raad van Bestuur vn Mobistar besliste op 6 februari 

2007 om aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders 

(2 mei 2007) voor te stellen om een gewoon dividend van 

4,50 euro per aandeel te betalen vanaf 9 mei 2007.
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Marketingstrategie

In onze marketingpolitiek van 2006 stonden een zo relevant, persoonlijk 

en eenvoudig mogelijke communicatie en interactie met onze klanten 

centraal. Deze proactieve aanpak steunde op een strategie van 

commerciële vernieuwing. Die focuste vooral op de ontwikkeling van 

producten die beantwoorden aan reële behoeften en verwachtingen 

van de klanten – en op  doeltreffende samenwerkingsverbanden.



Meer samenwerkingsverbanden voor meer doeltreffendheid

Mobistar ontwikkelde een heuse samenwerkingsstrategie om beter te

beantwoorden aan de marktverwachtingen en samen met andere bedrijven 

toegevoegde waarde te creëren. Zowel de mvno- (Mobile Virtual Network 

Operators) als de comarketingakkoorden steunen op de principes van comple-

mentariteit en win-winrelatie. Het onderliggende specifi eke model is optimaal 

afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de partner, de behoeften van 

de klantendoelgroep én de verwachtingen van Mobistar qua opbrengsten, 

marktaandeel en kwaliteit van dienstverlening. 

> Telenet
In februari tekende Mobistar ook een samenwerking-

sakkoord met Telenet. Dankzij Mobistars deskundigheid en 

infrastructuur, biedt Telenet nu mobiele telefoniediensten 

aan onder zijn eigen naam. En Mobistar van zijn kant heeft 

nu toegang tot het wifi netwerk van Telenet. Dat maakt 

nieuwe synergieën mogelijk op het vlak van mobile

data-activiteiten.
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> Universal Music
In samenwerking met Universal Music 

Mobile Belgium lanceerde Mobistar op 1

februari 2006 Tempo Music. Deze herlaad-

bare kaart geeft toegang tot een muziek-

portaal (met hits, podcasts, spelletjes en 

muziekinformatie) én ‘massa’s sms’jes’. 

In minder dan een jaar tijd kozen ruim 

350.000 klanten voor Tempo Music. 

> Euphony
In februari ondertekende Mobistar ook een akkoord met Euphony. Het doel was een unieke, eenvoudige en 

fl exibele aanbieding ontwikkelen, die even goed afgestemd is op de residentiële markt als op de distributie-

structuur van Euphony. 

> Delhaize 
In augustus knoopte Mobistar een 

samenwerking aan met Delhaize, 

om aan diens klanten de voorde-

ligste startkit op de markt aan te 

bieden: Mobile-plus powered by 

Mobistar. Met dit initiatief verste-

vigde Mobistar zijn positie in de 

steeds competitievere distributie-

omgeving. 
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Meer segmentering voor meer waarde

Heel het jaar door stelde Mobistar in 2006 een proactieve klantenbenadering 

voorop. Om de klantenrelatie centraal te stellen in zijn marketingstrategie, paste 

het zijn marketingorganisatie aan. Het ondersteunde zijn sterk geïndividualiseerde 

marketingstrategie met een vijftigtal communicatieacties.

 

> Waardevoorstelconcept
One-to-one marketing maakte in 2006 een sterke opgang. Toch raakten de 

klassieke marketingopties, zoals segmentering, niet in de vergeethoek. Zij steun-

den wel eerder op het waardevoorstelconcept dan op louter tariefaanbod.

Tempo Music bijvoorbeeld combineert aantrekkelijke tarieven, gratis sms’jes, 

muziek én een exclusieve website. Mobistar BestDeal koppelt een eenvoudig en 

fl exibel tarief aan de vrijheid van een contract zonder contractduurverplichting, als 

antwoord op een sterke marktbehoefte. Andere producten voor professionelen 

of particulieren combineren vaste telefonie, mobiel verkeer en internet tot een 

globale oplossing.

Met bepaalde formules, zoals Wireless Offi ce, houden bedrijven hun communica-

tie-uitgaven onder controle zonder vaste telefonie. Een première in België.

> Doeltreffende strategie
Dit marketingbeleid werpt zijn vruchten af op belangrijke markten zoals die van de 

professionelen en die van de particulieren (waarop Mobistar in 2006 leider werd). 

Maar ook in strategische segmenten zoals dat van de jongeren en dat van de 

Machine-to-Machine-oplossingen, de groeimarkten van de toekomst.

Meer diensten voor meer trouw

>  Mobistar biedt méér 
voor eenzelfde prijs

In 2006 startte Mobistar zijn beleid van klanten-

binding met het concept ‘Als Mobistar u meer 

geeft ’. In 2006 veralgemeende het deze politiek. 

Om mobiel telefoongebruik aan te moedigen, 

breidde het zijn getrouwheidsaanbiedingen uit 

tot alle prepaid- en postpaidproducten.

 

Marketingstrategie
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>   Mobistar biedt meer dan 
mobiele telefonie alleen

Na de lancering van adsl en vaste telefonie eind 2005, investeerde 

Mobistar in 2006 uitgebreid op de professionele markt. Het 

lanceerde er verschillende oplossingen die mobiele en vaste 

telefonie combineren: Mobistar One Offi ce, Mobistar Wirefree 

Offi ce, Business Everywhere en Mobistar Professional. Deze 

convergente producten beantwoorden aan een belangrijke 

evolutie op de professionele markt: vier op tien nieuwe Mobistar-

klanten kozen zowel vaste als mobiele telefonie. 
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Het jaar van de klant

Alle studies tonen aan dat de klan-

tenrelatie het kernelement is in hoe 

de consument het merk kwalitatief 

inschat. Een positionering die sterker 

op de persoon dan op de prijs of 

het product is gericht, onderscheidt 

zich ook fundamenteel van de 

concurrentie.

Mobistar plaatst de klant in het 

centrum van elke activiteit. Daarvoor 

moeten alle producten, diensten en 

communicatie steunen op betrouw-

baarheid, eenvoud en relevantie.

Hoe concretiseert Mobistar dit stre-

ven? Bijvoorbeeld door de lancering 

van Mobistar BestDeal en Tempo 

Music, als antwoord op de speci-

fi eke behoeften van verschillende

doelgroepen. 

Het Mobistar-merk

Mobistar wil het favoriete mobiele telefoniemerk van de Belgen worden. 

In 2006 zet Mobistar de klant centraal in zijn merkstrategie. 

Deze strategie inspireerde zowel de ontwikkeling van de producten, 

de reclamecampagnes, als een nieuwe politiek van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.
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>  Klare taal
Een klantgerichte strategie is open en eerlijk. Respect 

voor de consument betekent ook: hem aanspreken 

in een duidelijke taal, en hem producten voorstellen 

zonder onaangename verrassingen. 

>  Opmerkelijke campagne
Het Mobistar-merk: menselijk en dicht bij de mensen, 

met respect voor ieders persoonlijkheid en voorkeu-

ren. Het succes van de televisiecampagne ‘100 % 

jezelf’ onderlijnt de relevantie van deze positionering. 

De scores van deze campagne zijn uitzonderlijk, 

zowel qua herkenning als qua impact.

Maatschappelijk verantwoord onderne-
men

>   Inzet voor autisme
Mobistar wil zijn maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid opnemen, en daarbij trouw blijven aan zijn 

bedrijfsimago en -missie. In 2006 besliste het om 

zijn maatschappelijk engagement te concentreren

op een segment dat gezondheid en communicatie 

onder de aandacht brengt: personen met autisme-

spectrumstoornissen. 

Er vloeide een nationaal project voort uit de ontmoe-

ting tussen Mobistar, zeven referentiecentra voor 

autisme, en twee belangrijke ouderverenigingen. Om 

hun initiatief te structureren, richtten zij op 15 novem-

ber 2006 de vzw Participate! op. Die ontwikkelt en 

verspreidt informatie- en opleidingsinstrumenten voor 

de ouders van kinderen met autismespectrum-

stoornissen en organiseert opleidingen voor de ver-

schillende betrokkenen (ouders, leerkrachten, medisch 

personeel, verantwoordelijken van jeugdbewegingen, 

enz.). De bedoeling is om de levenskwaliteit van 

personen met autismespectrumstoornissen en hun 

familie te verbeteren. 

>  Milieucertifi caat ISO 14001
Mobistar is de eerste Belgische mobiele telefonie-

operator die stappen zet om het milieucertifi caat 

ISO 14001 te behalen. In 2006 richtte Mobistar daar-

voor een werkgroep op. Deze oprichting ligt in het

verlengde van vroegere initiatieven zoals de recyclage 

van gsm’s.
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Breedbandaanbod in heel België

De voorbije drie jaar investeerde Mobistar uit-

gebreid in de modernisering van zijn netwerk. 

Daardoor genieten zowel professionele als 

particuliere Mobistar-klanten in heel België van 

een uitstekende dekking. Eind 2006 dekten 

de 3178 basisstations van het 2G-netwerk 

99,6 % van de bevolking.

Netwerk en 

operationele activiteiten

In de steeds complexere omgeving 

met een groeiend aantal convergente 

aanbiedingen, gaat Mobistar voor een 

beleid van samenwerkingsverbanden. 

Hierdoor kan de technische afdeling 

de strategie van commerciële innova-

tie optimaal ondersteunen.
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Mobistar is de enige operator die breedband nationaal aanbiedt, 

over het 2,5G- (edge-) of 3G- (umts-) netwerk. In 2005 ontplooide 

het zijn edge-netwerk, met een gegarandeerde dekking voor meer 

dan 99 % van de bevolking. Tegelijkertijd startte het de aanleg van 

zijn 3G-netwerk in de Antwerpse en Brusselse regio, en tijdens 

2006 in de Gentse en de Luikse. Eind 2006 dekte het 3G-netwerk 

meer dan 50 % van de bevolking.

Ontplooiing van de hsdpa-technologie

Mobistar ontplooide - als een van de eerste operatoren ter wereld 

- de 3G+-technologie (hsdpa, High Speed Downlink Packet 

Access) over heel zijn 3G-netwerk. Zijn transmissiesnelheid ligt 

driemaal hoger dan die van de klassieke 3G. Zo vergemakkelijkt 

hsdpa de verzending van mobiele gegevens. En dat beantwoordt 

aan de hogere eisen van vooral professionele klanten.

Die buitengewoon snelle hsdpa-ontplooiing was mogelijk door de 

strategische beslissingen in 2005 voor de vernieuwing van het 

netwerk.

Uitbreiding van het ontbundelde netwerk

In 2006 breidde Mobistar zijn ontbundelde netwerk verder uit 

om de klanten adsl-toegang te bieden zonder tussenkomst van 

de historische operator. Eind 2006 genoten ongeveer 20.000 

Mobistar-klanten van de totale ontbundeling van het netwerk. 

Mobistar stelde zijn ontbundeld netwerk ook open voor een 

aantal toegangproviders.

Belangrijke technische investeringen

In 2006 vernieuwde Mobistar een aantal dienstenplatformen: 

de sms-centrale, het voicemailplatform, en het prepaidplatform. 

Het installeerde ook een netwerkkern van de nieuwe generatie 

(NGN, Next Generation Network). Deze it-architectuur ondersteunt 

het groeiende verkeer over de 2G- en 3G-netwerken, en de evolu-

tie naar volledig convergente diensten. Mobistar begon in 2006 

ook zijn servers te vervangen, en gaat daarmee verder in 2007.

Mobistar bereidt actief de ontwikkeling van ip-aanbiedingen 

(Internet Protocol) voor. Zo ontwikkelde het in 2006 een nieuw 

stemplatform in ip. Deze technologie maakt verbale communicatie 

mogelijk via internet en andere netwerken die overweg kunnen met 

het tcp/ip-protocol.

Samenwerkingsstrategie

Bij zijn investeringsbeleid steunt Mobistar op 

samenwerkingsverbanden met een aantal 

strategische partners - externe én interne 

(Orange-groep). Zo besteedt het binnenkort

de constructie- en operationele activiteiten uit 

voor het itn-netwerk (Information Technology

& Network).

Waarom kiest Mobistar voor deze politiek?

Om in de steeds complexere omgeving toch 

voldoende fl exibel te blijven, vlot toegang te 

hebben tot de beste technologieën en zijn 

uitgaven te optimaliseren.
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Nieuwe ontwikkelingsassen

De pas geïntegreerde commerciële organisatie van Mobistar 

stelt nieuwe groeirichtingen voorop. Een nieuw commercieel 

team promoot de verkoop van belminuten aan andere 

leveranciers - ook de operatoren zonder netwerk (mvno’s). 

Hiervoor sloot Mobistar een aantal samenwerkingsakkoorden 

af, zoals dat met Telenet.

Een ander nieuw commercieel team zorgde voor de 

onlineverkoop van Mobistar-producten (bijv. gsm’s, abonne-

menten, herlaadbare kaarten en adsl) aan particulieren 

én professionelen.

Verkoop, 

distributie 

en 

klantendienst

In 2006 zette Mobistar 

de herstructurering van zijn 

commerciële organisatie verder 

om de kwaliteit en doeltreffendheid 

van zijn klantendienst te verhogen. 

Het integreerde volledig de 

verkoop en klantenondersteuning 

voor de particuliere en professio-

nele segmenten, en ontwikkelde 

nieuwe ontwikkelingsassen.
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Versteviging van 
de distributiekanalen

>  Exclusief akkoord met Euphony
Mobistar verlengde de samenwerking met zijn 

belangrijkste partner door een nieuw comarke-

tingakkoord voor vijf jaar.

>  Meer Mobistar Center
In 2006 opende Mobistar zeven nieuwe eigen 

Mobistar Center. Dat brengt het totaal op 

twaalf. Deze winkels richten zich op de klanten-

beleving, rechtstreekse toegang tot informatie, 

en eenvoudige, betrouwbare en relevante 

diensten. 

>  Mobistar Center vernieuwd
De volledige vernieuwing van de Mobistar 

Center startte in 2005, en ging verder in 2006. 

Voor het einde van het jaar kregen al 74 van de 

127 verkooppunten een nieuwe look.

>  Zelfstandige Mobistar-agenten 
werven aan 

Zelfstandige agenten die Mobistar vertegen-

woordigen wierven een vijftigtal commerciële 

medewerkers aan om de soho-markt (Small 

offi ce–Home offi ce) te benaderen.

>  Optimalisering van 
samenwerkingsverbanden

In de eerste helft van 2006 optimaliseerde 

Mobistar zijn commerciële aanpak via de 

grootdistributie (gespecialiseerde winkelketens 

en supermarkten). Daarvoor versterkte of 

beëindigde het bepaalde samenwerkingsver-

banden. In deze context ondertekende het ook 

een cobrandingakkoord met Delhaize.

Nieuw instrument 
voor klantenbeheer

Mobistar realiseerde een belangrijke investering 

om een globaal zicht te krijgen op iedere klant. 

Het schafte het softwarepakket PeopleSoft 

aan, dat alle nuttige klantengegevens centra-

liseert.

Nieuwe samenwerking

In 2006 vertrouwde Mobistar bepaalde operationele en

ondersteunende taken toe aan nieuwe partners. Een team 

van het callcenter Sitel ontfermt zich sindsdien over het

onthaal van particuliere klanten. Het bedrijf Call-It neemt

de telemarketing bij het grote publiek op zich. En Orange 

Roemenië verzorgt een aantal backoffi ce-taken.



• • •  26

Nieuwe producten voor meer mobiliteit

Het samenwerkingsmodel van ondernemingen verandert fundamenteel en doet 

hun mobiliteitsbehoeften razend snel groeien. Ze moeten overal, van op elke 

terminal en via elk netwerktype verbinding kunnen maken. Steeds meer hebben 

ze dus multitoegangoplossingen nodig die vaste telefonie, mobiel stem- en 

dataverkeer, én internet combineren. Daarom breidde Mobistar in 2006 zijn 

connectievoorstellen voor professionele klanten uit met specifi eke producten.

> Mobistar Wirefree Offi ce

Mobistar lanceerde een nieuw concept: het gebruik van gsm binnen bedrijfs-

gebouwen tegen tarieven die minstens even voordelig zijn als die van vaste

telefonie.

Mobistar 

business 

solutions

In 2006 drong Mobistar verder door in alle segmenten van de professionele 

markt. Convergentie was troef. Die is nodig om de groeiende mobiliteit van 

ondernemingen te ondersteunen.
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nieuwe pcmcia-kaart en een exclusieve verbindingstoepassing. 

Die ontwikkelde Mobistar samen met de France Telecom-groep. 

Ze bevat intelligente software, die continu de vlotste toegang zoekt 

tot de umts-, edge-, gprs-, of adsl-netwerken van Mobistar – zon-

der tussenkomst van de gebruiker. Strategische akkoorden met 

Telenet en France Telecom breidden de toegang uit tot 1250 wifi -

hotspots in België en meer dan 12.000 in heel Europa - vooral in 

Frankrijk.

> Machines praten met elkaar

Mobiliteit is ook van toepassing op machines die verbonden moe-

ten blijven. De markt van de Machine-to-Machine-communicatie 

(MaTMa) groeide in 2006 met meer dan 35 %. Mobistar is leider 

met meer dan 65.000 geïnstalleerde kaarten. De toepassingen 

van deze technologie zijn ontelbaar en nemen voortdurend toe.

De machines bevatten een simkaart om signalen te zenden en te 

ontvangen over het Mobistar-netwerk. Deze kaarten voorkomen 

bijvoorbeeld diefstal van werfmotoren of luxewagens, zorgen voor 

een optimale circulatie van treinwagons, of waarschuwen wanneer 

het debiet van een waterloop zijn maximumpeil bereikt.

> BlackBerry Pearl

Mobistar lanceerde en promootte als eerste de nieuwe BlackBerry 

Pearl op de Belgische markt. Met deze oplossing kunnen profes-

sionele klanten in real time e-mails lezen en behandelen op hun 

gsm. Het nieuwe toestel is een creatie van het Canadese bedrijf 

RIM (Research in Motion Ltd.). Het koppelt de compactheid en het 

lichte gewicht van een traditionele gsm aan een eenvoudig en vlot 

e-mailgebruik. 

Soho-productgamma

Mobistar creëerde een gamma van professionele producten voor 

het sohosegment (Small Offi ce–Home Offi ce). Mobistar Professio-

nal biedt geïntegreerde en unieke oplossingen voor vaste en mo-

biele telefonie aan, die aangepast zijn aan de grootte van het be-

drijf. De klant geniet van een voordelige aanbieding, met een 

enkele commerciële gesprekspartner, een enkele factuur voor vast 

en mobiel, én een unieke en bevoorrechte klantenondersteuning.

Positieversteviging

In 2006 versterkte Mobistar zijn aanwezigheid in grote organisaties 

door de verlenging van bestaande of de ondertekening van 

nieuwe contracten, bijvoorbeeld met ING, InBev, Caterpillar en 

Winterthur.

 

> Mobistar One Offi ce

Mobistar One Offi ce stelt kmo’s en grote 

ondernemingen een combinatie van vaste 

en mobiele telefonie voor. Hiermee kunnen 

hun medewerkers elkaar bijna onbeperkt 

bellen - van vast toestel naar mobiel, 

van mobiel naar vast toestel, en van mobiel 

naar mobiel.

> Business Everywhere

Mobistar biedt zijn klanten voortaan het 

product Business Everywhere aan. Deze 

vernieuwende oplossing bestaat uit een 
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Een eenvoudig, competitief en 
vernieuwend gamma

Mobistar haalde in 2006 zijn prijzen structureel naar beneden. 

In februari lanceerde het een nieuw, vereenvoudigd gamma 

van zeven tariefformules. Niet alleen eenvoudiger, maar ook 

competitief en transparant – precies zoals de consumenten 

het willen. De verschillende formules met abonnement of 

herlaadkaart zijn afgestemd op de specifi eke behoeften van 

elk klantensegment. Het nieuwe gamma maakt Mobistar tot 

leider op de particulierenmarkt. Het bedrijf verovert er ook het 

hart van de jongeren mee: binnen het jaar werden er meer 

dan 350.000 Tempo Music-klant.

Klare taal 

op de particulierenmarkt 

In 2006 werd Mobistar leider op de 

abonnementenmarkt, en overtuigde 

het de jongeren.
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Lanceringen in samenwerkingsverband

Mobistar verlengde het samenwerkingsakkoord met Euphony, 

dat het product EuLike-It aanbiedt. Het ging ook een samen-

werking aan met Delhaize om Mobile-plus powered by Mobistar 

te lanceren.

Bankrekeningnazicht

In samenwerking met Banksys stelde Mobistar in maart 2006 

Bank Balance voor, een dienst voor mobiel en volledig beveiligd 

bankrekeningnazicht. Met Bank Balance kan de klant van op 

zijn gsm het saldo van zijn bankrekening in real time nazien. 

Tariefverlagingen

> Voordelig roamen
In juni 2006 introduceerde Mobistar een nieuw roamingforfait: 

Traveller Advantage. Daarmee genieten abonnees prijsverminde-

ringen tot 28 % op hun gesprekken in het buitenland. Bovendien 

zendt Mobistar onbeantwoorde oproepen naar het buitenland 

gratis terug naar de voicemaildienst in België. Dat bezorgt de 

klant een bijkomende besparing op zijn roamingkosten.

> Proactieve communicatie met de klanten
Mobistar besliste om iedere klant minstens eenmaal per jaar te 

informeren over de tariefformules die het beste passen bij zijn 

profi el en verbuik. Nieuwe klanten worden binnen een half jaar na 

de ondertekening van hun contract persoonlijk gecontacteerd 

voor een gezamenlijke ‘Tariff Check’. En alle Mobistar-klanten 

krijgen gratis telefonische assistentie. 

Verruimd multimedia-aanbod 
  

Mobistar verruimde zijn aanbod van gsm’s uitgerust met multi-

mediatoepassingen. In 2006 verkocht het via zijn pakketten bijna 

een kwart miljoen edge- en/of 3G-gsm’s. Een belangrijk

samenwerkingsverband met Sony Ericsson promootte muziek 

op gsm’s, met exclusieve acties op Walkman®-telefoons. 

Er ontstonden ook heel wat samenwerkingsverbanden op het 

gebied van mobiele toegangsmogelijkheden. Die zorgen voor 

permanente animatie op het Orange World-multimediaportaal, 

zoals meer dan vijftien televisiezenders en honderden verzoek-

video’s. Mobistar sloot ook een samenwerkingsakkoord

met Meetic, en lanceerde samen met twee andere Belgische 

gsm-operators Plazza - een unieke marktplaats voor mobiele 

multimediatoepassingen.

>  Mobistar BestDeal
Het Mobistar BestDeal-abonnement, een 

topproduct in het nieuwe gamma, kost maar 

5 euro per maand. De formule is bijzonder 

soepel: de gebruiker gaat geen enkele 

verplichting aan voor de contractduur van 

zijn abonnement, en kan op elk ogenblik 

opzeggen zonder extra kosten. Het beltarief 

is sterk degressief.

> Tempo Music
In samenwerking met Universal Music 

lanceerde Mobistar Tempo Music. Dit 

product voor jeugdige klanten bevat een 

herlaadbare kaart. Het geeft toegang tot 

een web/wap-muziekportaal, een radiozen-

der die kan beluisterd worden via internet 

of gsm, en heel wat nieuwigheden op het 

gebied van muziek en ontspanning. Zoals 

een podcastservice die regelmatig in de lijst 

van vaakst gedownloade podcasts in België 

opduikt.
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Tevredenheidenquête onder het personeel

In maart 2006 verzocht de personeelsdirectie alle teammembers om deel 

te nemen aan een uitgebreide tevredenheidenquête, ontwikkeld door de 

Orange-groep. Ze ging gepaard met een meer specifi eke enquête over 

stress op het werk. De responsgraad bedroeg een meer dan behoorlijke 

72 %. Mobistar organiseerde in 2006 ook een aantal workshops voor de 

teammembers die de oefening graag voortzetten.

De personeelsdirectie beloofde aan de teammembers om halfjaarlijks uitleg 

te geven over het gevolg dat ze aan de tevredenheidenquête gaf. Want de 

bevraging bracht een aantal problemen onder de aandacht, vooral op het 

vlak van persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en interne communicatie.

In 2006 bracht het bezinningsproces de eerste concrete initiatieven voort. 

Andere staan op het programma voor 2007.

In een bijzonder concurrentieel klimaat, investeert Mobistar 

in zijn menselijk potentieel en profi leert het zich als vooruitstrevende 

werkgever. Zijn prestatiecultuur stimuleert de interne mobiliteit en 

persoonlijke ontwikkeling van elke teammember.

Human resources
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> Persoonlijke ontwikkeling
Mobistar implementeerde in 2006 de 

nodige informatica-instrumenten voor 

een uiterst nauwkeurig beheer van de 

persoonlijke ontwikkelingsplannen 

voor zijn teammembers. Het werkt ook 

aan nieuwe competentiefi ches, en 

onderzoekt hoe het de opleidings-

programma’s effi ciënter kan maken.

> Mobiliteit
Mobistar overweegt om een intern

mobiliteitsplan uit te voeren. Het bena-

derde al verschillende topspecialisten 

voor advies. Vanaf 2007 volgen er 

concrete initiatieven.

>  Strategische communicatie
De tevredenheidenquête onthulde een 

sterke behoefte aan interne communi-

catie over de bedrijfsstrategie. In 2006 

schonk Mobistar daar bijzondere 

aandacht aan. Het nam initiatieven 

om de strategische communicatie

te versterken via verschillende informa-

tiedragers, zoals het interne magazine 

en intranet. Mobistar wil deze inspan-

ningen absoluut volhouden.

Nieuwe functieclassifi catie

In de loop van 2006 analyseerde de personeelsdirectie alle functies in 

de onderneming. De nieuwe functieclassifi catie (Watson Wyatt) versterkt 

de interne samenhang van de verschillende profi elen, en vergroot zo 

de mobiliteit in de onderneming. Ze vereenvoudigt en verlicht de admi-

nistratieve taken, en verbetert het wervingsimago van Mobistar. 

Actieve prestatieondersteuning

In 2006 ondersteunde Mobistar de vooropgestelde prestatiecultuur 

met verschillende acties. De belangrijkste hiervan is de invoering van een 

variabel loon (bonus) voor alle teammembers. Net als in 2005 organiseerde 

Mobistar ook in 2006 individuele beoordelingssessies.

Uitbesteding van een aantal netwerkactiviteiten

In zijn evolutie van technisch bedrijf naar klantgerichte dienstenonder-

neming, verkoos Mobistar om het technische beheer en onderhoud van 

zijn netwerk uit te besteden. Dat ging gepaard met een intensieve sociale 

dialoog. Ericsson zal 152 banen overnemen, met behoud van sociale 

voordelen.

 

Mobistar kondigde aan dat het binnenkort, met het oog op zijn koerswijzi-

ging, misschien nog andere repetitieve taken onder zijn beheer uitbesteedt. 

Daarvoor zijn er twee vereisten. Eén: keuze uit verschillende leveranciers 

met een uitgebreid klantenbestand. Twee: een haalbaar businessplan. 

Er viel op dit vlak nog geen enkele beslissing. 

Wijziging in het Management Committee

Werner De Laet nam op 1 juni 2006 de plaats van Martine Verluyten in als 

Chief Financial Offi cer. Hij is al acht jaar actief in het fi nanciële departement 

van Mobistar.
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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 2006 zijn werkzaamheden voort, waarbij 

de aandacht vooral ging naar het bijwerken van het Corporate 

Governance Charter. De tweede versie van dit charter werd op 

9 november 2006, in drie talen, gepubliceerd op de website van 

de vennootschap.

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 

bestuurder zoals bepaald door artikel 524 van het Wetboek 

van Vennootschappen, met het oog op de transparantie en op 

coherentie met de Belgische wetgeving. De vennootschap heeft 

er dus voor gekozen niet te verwijzen naar de definitie van “onaf-

hankelijke bestuurder” zoals bepaald in de Belgische Corporate 

Governance Code (punt 2.3). De vennootschap behoudt zich 

tevens de mogelijkheid om aandelenplannen op te zetten aan 

het begin van het jaar en deze achteraf voor te leggen aan de 

Algemene Vergadering. Met uitzondering hiervan, is er geen 

enkele afwijking 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 

registratiedatum, waardoor aandeelhouders hun aandelen niet 

moeten blokkeren gedurende meerdere dagen (en dat in combi-

natie met de “klassieke” depotprocedure). De vennootschap heeft 

gemerkt dat institutionele aandeelhouders veel belang hechten 

aan deze mogelijkheid.

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 2006 bestond de raad uit 12 leden waaronder 

vier onafhankelijke bestuurders. Binnen de raad is geen leeftijds-

grens vastgelegd.

corporate governance

Naam Functie Hoofdfunctie Leeftijd Nationaliteit Einde mandaat

Jan Steyaert Voorzitter Bestuurder van vennootschappen 61 Belgische 2008

Bernard Moschéni (1) (2) Bestuurder Algemeen Directeur Mobistar 54 Franse 2008

Sparaxis (3) (4) Onafhankelijk 

bestuurder 

2008

Eric Dekeuleneer (3) Onafhankelijk 

bestuurder 

CEO Credibe

CEO Universitaire Stichting 

54 Belgische 2008

Philippe Delaunois (3) Onafhankelijk 

bestuurder 

Bestuurder van vennootschappen 65 Belgische 2008

Christina von Wackerbarth (3) (6) Onafhankelijk 

bestuurder 

Bestuurder van vennootschappen 52 Belgische 2008

Bernard Ghillebaert (1) Bestuurder CEO UK (FT) 54 Franse 2008

Sanjiv Ahuja (1) Bestuurder CEO (Orange) 50 Amerikaanse 2008

Brigitte Bourgoin (1) Bestuurder EVP Europa Midden-Oosten (FT) 53 Franse 2008

Tim Lowry (1) Bestuurder VP West-Europa (FT) 51 Britse 2008

Michel Poirier (1)  Bestuurder Fin. & Thesaurie directeur (FT) 57 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 Christina von Wackerbarth werd benoemd door de Algemene Vergadering van 3 mei 2006.
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Mevrouw Annemie Neyts heeft ontslag genomen als onafhankelijk 

bestuurder met ingang van 1 januari 2006.

•••  Voorstelling van de bestuurders die in 2006 werden 

benoemd 

Christina von Wackerbarth

Christina von Wackerbarth begon haar carrière als lera-

res Frans. Daarna heeft ze gewerkt als journaliste, uitgever,  

manager, COO en CEO van verschillende media-bedrijven.

Mevrouw von Wackerbarth heeft Romaanse filologie gestu-

deerd aan de UFSIA. Ze heeft talrijke opleidingen gevolgd 

zoals: Advanced Management Programme (INSEAD), Financial 

Management (UA), Master’s Degree Coaching for Change (HEC), 

Coaching and Consulting for Change (INSEAD). Ze is momenteel 

bestuurder in meerdere bedrijven alsook onafhankelijk coach/

consultant/adviseur. 

Mevrouw von Wackerbarth werd benoemd als onafhankelijk 

bestuurder en voldoet aan alle voorwaarden van onafhankelijk-

heid, zoals vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

Voor het jaar 2006 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 

statutair of ad-hoc comité van de Raad van Bestuur waaraan ze 

deelnemen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal voor het 

jaar 2006 een forfaitaire vergoeding ontvangen van 60.000 euro 

alsook een bijkomende vergoeding van 2.000 euro per verga-

dering van een comité van de raad waarvan hij lid is. De overige 

bestuursmandaten worden kosteloos uitgeoefend.

Tussen de verschillende bedrijven van de groep France Télécom/

Orange en de vennootschap bestaan akkoorden en/of aan-

rekeningen aangaande de prestaties van personeelsleden van 

de bedrijven van de groep France Télécom/Orange ten voor-

dele van de vennootschap. Omgekeerd worden de prestaties 

die de vennootschap levert ten voordele van de groep eveneens 

gefactureerd. Deze overeenkomsten en aanrekeningen worden  

nagekeken door het Auditcomité van de vennootschap. 

2.  Werking van de Raad van Bestuur

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

jaar vergadert. In 2006 heeft de raad voornamelijk volgende 

onderwerpen besproken:

• de strategie van de vennootschap; 

• het budget en de financiering van de vennootschap;

• de operationele en financiële toestand;

• de grote projecten en de technische evoluties;

• de kostenstructuren en het outsourcing project;

• de evolutie van het regelgevende kader.

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 

neemt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

In 2006 vergaderde de Raad van Bestuur negen maal. Er vonden 

ook drie “technische” bijeenkomsten plaats op 6 februari 2006, 

6 maart 2006 en 5 oktober 2006 (vaststelling van een kapi-

taalverhoging als gevolg van de conversie van warrants). Die 

bijeenkomsten zijn niet opgenomen in de hieronder vermelde 

aanwezigheidslijst.

Bestuurders 6 februari 23 maart 18 april 24 mei 24 juli 21 september 19 oktober 8 november 7 december

Jan Steyaert aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Bernard Moschéni aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Sparaxis aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Brigitte Bourgoin aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig vertegenwoordigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Sanjiv Ahuja aanwezig verontschuldigd aanwezig vertegenwoordigd vertegenwoordigd vertegenwoordigd vertegenwoordigd vertegenwoordigd vertegenwoordigd

Bernard Ghillebaert verontschuldigd aanwezig vertegenwoordigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig vertegenwoordigd

Tim Lowry aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

WSB aanwezig aanwezig aanwezig vertegenwoordigd vertegenwoordigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Michel Poirier aanwezig aanwezig vertegenwoordigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Eric Dekeuleneer aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Philippe Delaunois aanwezig aanwezig vertegenwoordigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Christina von 
Wackerbarth

/ / / aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

•••  Aanwezigheid van de bestuurders op vergaderingen van de Raad van Bestuur
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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 2006 uit vijf bestuurders: 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 

aandeelhouders. In 2006 vergaderde het Auditcomité vier maal.

Alle bestuurders namen deel aan de vergaderingen van  

2 februari 2006, 20 juli 2006 en 18 oktober 2006. De heren 

Dekeuleneer, Lowry, Bauche (vertegenwoordiger van de vennoot-

schap Sparaxis) en Delaunois namen tevens deel aan de verga-

deringen van 18 april 2006. 

De belangrijkste onderwerpen die in 2006 binnen het Auditcomité 

werden besproken zijn de volgende:

• de financiële rapportering;

• de statutaire audit;

• de opdrachten van de interne audit;

• de organisatie van de interne audit;

• de relaties met de verbonden partijen;

• de boekhoudnormen;

• de Sarbanes Oxley procedures;

• de financiering van de vennootschap;

• de belastingen.

••• Het Remuneratie- en Benoemingscomité 

In 2006 bestond het Remuneratie- en Benoemingscomité uit vier 

bestuurders: mevrouw Brigitte Bourgoin (voorzitter), 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 vennootschap (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 herver-

kiezing.

In 2006 vergaderde het Remuneratie- en Benoemingscomité vijf 

maal.

Alle leden namen deel aan de vergaderingen van 23 maart 2006, 

18 april 2006, 24 mei 2006, 8 november 2006 en 7 december 

2006.

In 2006 bestudeerde het Remuneratie- en Benoemingscomité 

de bonusprogramma’s voor het personeel, de bezoldigingen 

van de leden van het uitvoerend management, het aandelenplan 

(DSPP 2006), het remuneratiebeleid van de vennootschap en de 

resultaten van de tevredenheidsenquête van het personeel. Het 

Remuneratie- en Benoemingscomité heeft tevens de verlengin-

gen van de bestuurdersmandaten die kwamen te vervallen op de 

Algemene Vergadering van 3 mei 2006 bestudeerd, evenals het 

voorstel tot benoeming van een nieuwe onafhankelijke bestuurder 

(Mevrouw Christina von Wackerbarth).

••• 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 2006 bestond het comité uit vijf bestuurders: de heer Jan 

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

Lowry en Philippe Delaunois en de maatschappij Sparaxis (verte-

genwoordigd door de heer Eric Bauche).

In 2006 vergaderde het Uitvoerend Comité vijf maal.

Alle leden namen deel aan de vergaderingen van 23 maart 2006, 

5 september 2006 en 19 oktober 2006. Mevrouw Bourgoin, de 

heren Steyaert, Delaunois en Bauche (vertegenwoordiger van 

de maatschappij Sparaxis) namen deel aan de vergadering van  

24 januari 2006. De heren Steyaert, Delaunois en Lowry namen 

deel aan de vergadering van 21 juni 2006. 

In 2006 behandelde het Uitvoerend Comité volgende onderwer-

pen:

• de resultaten van de onderneming;

• de ontwikkeling en de vooruitzichten van de vennootschap;

• de convergentie en nieuwe technologieën;

• de nieuwe investeringen;

• de vervanging van het netwerk;

• de vooruitgang van het UMTS-project;

• het project van outsourcing van het netwerk.
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••• 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.

In 2006 bestond het comité uit vier bestuurders: de heren 

Eric Dekeuleneer (Voorzitter), Jan Steyaert, Tim Lowry, en de  

vennootschap Wirefree Services Belgium (vertegenwoordigd door 

de heer Aldo Cardoso).

In 2006 vergaderde het Toezichtscomité voor Corporate 

Governance één maal. Alle leden namen deel aan de vergaderin-

gen van 14 september 2006.

In 2006 concentreerde het Toezichtscomité voor Corporate 

Governance zich voornamelijk op het bijwerken van het Corporate 

Governance Charter en de 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): 361.125 EUR 

• variabele remuneratie (maximum): 180.563 EUR

• overige componenten van de remuneratie:  

 - kosten eigen aan de werkgever:  6.156 EUR

 - verzekeringen: 136.394 EUR

 - overige: 97.352 EUR    

•••  Management Committee (met uitzondering  

van de algemeen directeur)

Op algemene basis:

• basissalaris (brutojaarwedde): 1.188.023 EUR 

• variabele remuneratie (maximum):    454.498 EUR

• overige componenten van de remuneratie: 

 - kosten eigen aan de werkgever:  36.144 EUR

 - verzekeringen: 268.521 EUR

 - overige: 92.019 EUR

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

Committee” ontvingen in 2006 aandelen, warrants of aandelen-

opties. Een aandelenplan (DSPP - Discounted Stock Purchase 

Plan 2006) werd opgemaakt en geïntroduceerd in april 2006. In 

het kader van het DSPP konden de kaderleden aandelen kopen 

aan verminderde prijs (een korting van 16,67% ten aanzien van de 

beurskoers  mits een blokkering van de aandelen gedurende twee 

jaar). De begunstigden van het plan hebben in totaal 150.750 

aandelen gekocht.

5. Het dagelijks bestuur

De heer Bernard Moschéni werd op 26 juli 2004 benoemd tot 

bestuurder 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 statu-

taire mogelijkheid om bepaalde bevoegdheden naar een directie-

comité 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) 

tot en met 31 mei 2006

Werner De Laet (Head of Finance) sinds 1 juni 2006

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. 

De leden van het «Management Committee» oefenen hun 

functies uit op grond van een arbeidscontract gesloten met de 

vennootschap. Geen enkele specifieke opzegvoorwaarde werd 

overeengekomen tussen de vennootschap en de leden van het 

«Management Committee».

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.

In dit kader verwijzen we naar artikel 617 van het Wetboek van 

Vennootschappen dat bepaalt dat “geen uitkering mag geschie-

den indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar 
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het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of 

tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van 

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, 

vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten 

niet mogen worden uitgekeerd”. Met uitzondering van die bepa-

ling is de vennootschap niet onderworpen aan beperkingen aan-

gaande 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 vennoot-

schap 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 commerciële voorwaarden, conform de op de markt gel-

dende omstandigheden. De voorafgaande goedkeuring van de 

Raad is vereist, zelfs indien artikel 523 van het Wetboek van 

Vennootschappen niet van toepassing is op de betreffende trans-

actie of het betreffende contract. Diensten die worden geleverd 

door de vennootschap in het algemene kader van haar activi-

teiten en aan normale marktvoorwaarden (d.w.z. een normale 

“klantrelatie”) zijn niet onderworpen 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 per-

sonen 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 

bijkomende voorwaarden van de betreffende transactie.

Op 31 december 2006 bezaten alle bestuurders samen een 

totaal van 31.814.606 aandelen, tegenover 31.767.056 aandelen 

op 31 december 2005. Deze aantallen houden rekening met het 

aantal aandelen in het bezit van de bestuurders, rechtspersonen 

en hun vaste vertegenwoordigers. Het is nuttig erop te wijzen dat 

van dit totaal 31.753.100 aandelen in het bezit zijn van Wirefree 

Services Belgium, hoofdaandeelhouder en tevens bestuurder van 

de vennootschap. 

Alle leden van het «Management Committee» samen (met 

uitzondering van de CEO, tevens bestuurder) bezaten 72.754 

aandelen op 31 december 2006, tegenover 24.994 aandelen op 

31 december 2005.

Het detail van de transacties op aandelen (evenals de transacties 

op aanverwante instrumenten) worden gepubliceerd op de web-

site van de CBFA (www.cbfa.be).

9. Relaties met en tussen aandeelhouders

De vennootschap werd ervan op de hoogte gebracht dat de 

beide laatste ondertekenaars/aandeelhouders van aandeelhou-

dersovereenkomsten (met name Wirefree Services Belgium en 

Telindus Group) die overeenkomsten hebben beëindigd met 

ingang van 6 februari 2006. 

Mobistar is niet op de hoogte van het bestaan van aandeel-

houdersovereenkomsten of van enig overleg tussen aandeel-

houders. 

Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op 31 december 2006

Aandeelhouders van Mobistar Aantal aandelen Percentage van het Kapitaal

Wirefree Services Belgium(1) 31.753.100 50,17%

Telindus Group(1) 2.921.182 4,62%

Andere (vlottend) 28.615.639 45,21%

Totaal aantal aandelen(2) 63.289.921 100% 

(1) Cijfers zijn gebaseerd op de transparantieverklaring van 30 december 2003.

(2)  Eind 2006 waren in totaal nog 1.831 warrants in circulatie; elke warrant geeft recht op de intekening op een Mobistar-aandeel tegen betaling van een 

uitoefenprijs van 32,55 EUR. 
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jaarverslag van het boekjaar 2006
(geconsolideerd en niet-geconsolideerd)

1.  Markante feiten van de activiteit van de 
Mobistar-groep

••• Evolutie van de mobiele telefoniemarkt

Volgens de berekeningen van Mobistar is de mobiele telefo-

niemarkt in 2006 gestegen met 5,4 %. De gsm-penetratie op 

de Belgische markt bereikt een niveau van 91,1 %, tegenover  

83,9 % eind 2005(1).

Met een totaal van 3.139.224 actieve klanten eind 2006, tegen-

over 2.912.806 eind 2005 (+7,8 %) consolideerde Mobistar zijn 

positie op de Belgische markt met een marktaandeel van 33 %. 

Het abonnementenaandeel (postpaid) bereikte voor het eerst de 

40 %. De stijging van het aantal klanten houdt geen rekening met 

de stijging van de ‘Machine-to-Machine’-kaarten. Deze stegen 

van 49.996 eind 2005 naar 67.328 eind 2006.

Dankzij de getrouwheidsaanbiedingen daalde het churnpercen-

tage (het aantal klanten dat Mobistar tijdens het voorbije jaar 

heeft verlaten in verhouding tot het gemiddelde klantenbestand) 

van 27,7 % in 2005 tot 20,7 % in 2006. Mobistar haalde voordeel 

uit de mobiele nummeroverdracht met een netto-overdracht van 

92.676 klanten voornamelijk bij de abonnementen.

Dankzij de stijging met 341.881 klanten bedraagt het aantal abon-

nementen eind 2006 51,4 % van de totale klantenbasis, tegen-

over 43,6 % eind 2005 en 35,4 % eind 2004. Deze aanzienlijke 

stijging kwam er dankzij onze inspanningen om klanten te laten 

overgaan naar een abonnement en dankzij het succes van ons 

tarief Mobistar BestDeal, dat in februari 2006 op de markt werd 

gebracht. Het aantal businessklanten steeg opvallend van 15 % 

naar 17,3 %, voornamelijk dankzij de zeer geslaagde werving van 

meer dan 108.000 nieuwe gebruikers.

••• Evolutie van producten en diensten

Op communicatievlak blijven onze doelstellingen onveranderd. 

We willen dat Mobistar het favoriete merk wordt van de Belgische 

bevolking. Onze positionering, gericht op de klant eerder dan 

op de prijs of op het product, blijft voor Mobistar de manier om 

zich te differentiëren tegenover de concurrenten. We willen onze 

klanten ervan overtuigen dat ze de beste keuze maken door voor 

ons te kiezen.

Sinds februari 2006 ontwikkelde Mobistar zijn productportfolio 

aan de hand van vier belangrijke principes:

•  de mogelijkheid om te bellen naar alle netwerken binnen het 

forfait,

•  het aanbieden van degressieve tarieven: hoe meer onze klanten 

bellen, hoe goedkoper de prijs per minuut,

•  de vereenvoudiging van het aanbod,

•  de innovatie via Mobistar BestDeal, het eerste abonnement op 

de Belgische markt zonder contractduurverplichting. Voor 5 

euro per maand geniet de klant de vrijheid van een herlaadbare 

kaart aan de voordelige prijs en het gemak van een abonne-

ment.

Tegelijkertijd kende de introductie van Tempo Music een gewel-

dig succes bij de jongeren. Met deze formule krijgen ze exclu-

sieve toegang tot de muziek catalogus van Universal Music, 

met bovendien 300 gratis sms’jes bij elke volgende herlaadbeurt 

binnen de maand. Tempo Essential is gebaseerd op hetzelfde 

principe (30 minuten gratis bij elke herlaadbeurt) en werd door de 

consumenten eveneens zeer positief onthaald. 

In 2006 ontwikkelde Mobistar een actief mvno-beleid met:

•  Universal Music Mobile voor Tempo Music,

•  Telenet, in het kader van een mvno (Mobile Virtual Network 

Operator) waardoor het mogelijk wordt om een gecombineerd 

aanbod vast-mobiel-adsl aan te bieden, terwijl Mobistar-klan-

ten de wifihotspots van Telenet kunnen gebruiken; per einde 

2006, gebruikten meer dan 13.000 Telenetklanten het Mobistar 

netwerk,

•  Euphony, waarmee we ons exclusief partnership voortzetten 

(EuLikeIt),

•  en het samenwerkingsakkoord met Delhaize (Mobile-plus), …

De ontwikkeling van het datasegment richt zich op Orange World. 

Ons nieuw tariefplan Tempo Music maakt optimaal gebruik van 

dit portaal door het aanbieden van downloads voor de helft van 

de prijs. Daarnaast werd in de maand mei, in samenwerking met 

verschillende platenlabels, een aanbod op de markt gebracht 

voor het downloaden van muziek. 

Mobistar zette zijn convergentiestrategie voort. Bijzondere 

inspanningen werden geleverd voor de professionele markt, 

door het aanbieden van oplossingen die vaste en mobiele tele-

fonie combineren (One Office, Mobistar Professional, Business  

Everywhere, …). Zo’n 40 % van onze nieuwe businessklanten 

koos voor een gecombineerde formule. In het bedrijfssegment 

werden belangrijke nieuwe contracten afgesloten en in februari 

2006 werd een specifiek businessportaal geïntroduceerd.

Ook onze ontwikkelingsstrategie voor adsl bleef gericht op de 

verkoop aan ons bestaande klantenbestand. Zo koos de helft van 

de nieuwe adsl-klanten voor ADSL Connect, zonder Belgacom-

abonnement, voornamelijk via televerkoop en via de Mobistar 

Center. De aanbieding ter gelegenheid van 10 jaar Mobistar die 

in september werd gestart, en waarbij gedurende 12 maanden 

50 % korting werd verleend, stimuleerde de verkoop met 8.778 

activeringen tijdens de aanbiedingsperiode.

(1) De gsm-penetratie voor 2005 werd bepaald op basis van de bevolkingsstatistieken van december 2005, zoals ze in 2006 door het NIS werden gepubliceerd.
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Mobistar hernam in juni en december 2006 ook de geslaagde 

aanbieding van eind 2005, namelijk 1.000 minuten of sms’jes gra-

tis. Deze aanbieding stimuleerde de verkoop van abonnementen 

tijdens beide perioden.

In augustus hernam Mobistar zijn getrouwheidsprogramma door 

het aanbieden van gratis minuten op het Mobistar-netwerk of 

van gratis sms’jes naar alle operatoren, voor alle klanten die hun 

abonnement verlengden. Dat getrouwheidsprogramma kadert in 

de Mobistar strategie om de klanten meer te bieden voor dezelfde 

prijs, in plaats van korting te geven op de tarieven.

••• Distributie

In 2006 zette Mobistar zijn distributiestrategie voort. Ze wordt 

verder ontwikkeld op basis van vier belangrijke pijlers in het kader 

van het DNO (Distribution Network Optimisation) project:

•  de herdimensionering van het distributielandschap om onze aan-

wezigheid te versterken (regionale vestigingen en partnerships),

•  de segmentering van elk verkooppunt volgens zijn verkoop-

potentieel,

•  het grotere belang van de exclusieve distributie (Mobistar 

Center, televerkoop, onlineverkoop, …),

•  de stijging van het aandeel van de verkoop in de open distri-

butie voor aanbiedingen die een aanzienlijk volume genereren, 

samen met het rationaliseren van het vergoedingsbeleid voor de 

Mobistar-partners. Het tarief Mobistar BestDeal haalde in grote 

mate voordeel uit deze strategie.

De ontwikkeling van een netwerk van Mobistar-winkels in eigen 

beheer werd voortgezet met de opening van 7 nieuwe winkels 

in 2006, wat het totale aantal op 12 brengt. Anderzijds werd het 

netwerk van Mobistar Center op zijn beurt geoptimaliseerd. Eind 

2006 heeft Mobistar 127 Mobistar Center.

Om Mobistar de kans te geven zijn doelstellingen in het busi-

ness-segment te realiseren, worden het exclusieve distributienet 

en de directe verkoop voortaan versterkt. Dit ‘nabijheidsbeleid’ 

werd ingevoerd in 2005 en zorgde voor contracten met grote 

ondernemingen zoals Daimler-Chrysler, InBev, Caterpillar, ING 

en Winterthur.

Een aantal nieuwe verkoopkanalen werd ontwikkeld via twee 

teams: het eerste team richt zich op de verkoop van capaciteit 

(waaronder de mvno’s) en het andere werkt aan de ontwikkeling 

van de onlineverkoop.

••• Ontwikkeling van het netwerk

Dankzij de volledige vernieuwing van het netwerk dat in 2005 

samen met Nortel Networks werd gerealiseerd, kon Mobistar in 

2006 zijn ontplooiingsstrategie voortzetten. Deze is gericht op het 

versterken van de ‘deep indoor’-dekking en vooral, het sneller en 

goedkoper ontwikkelen van 3G (voornamelijk umts).

Eind 2006 bedroeg de umts-dekking 45 % van de bevolking, 

conform de verplichtingen die werden opgelegd door de regelge-

ver. Naast de verdichting van het netwerk in de zones Antwerpen 

en Brussel, wat al in 2005 werd gerealiseerd, werd umts nu 

ook in Luik en Gent ontplooid. Mobistar is nog altijd de enige 

operator die de klant een hoog mobiel debiet op het volledige 

netwerk kan aanbieden, dankzij de complementariteit tussen zijn 

edge-netwerk en zijn umts-netwerk, dat meer dan 99 % van de 

bevolking dekt.

Vooruitlopend op de steeds groter wordende behoefte aan data-

transmissie, meer bepaald voor onze businessklanten, installeer-

de Mobistar op korte termijn de hsdpa-technologie (High Speed 

Downlink Packet Access), een verdere ontwikkeling van umts, die 

het debiet verdriedubbelt. De hsdpa-technologie is beschikbaar 

op het volledige 3G-netwerk van Mobistar.

Mobistar vernieuwde in 2006 een aantal van zijn technische 

platforms, waaronder het in-platform (Intelligent Network). Dat 

platform zal het aanbod en de diensten in het prepaidsegment 

de komende jaren ondersteunen. Een nieuw platform ‘spraak 

via ip’ (Internet Protocol) werd in 2006 eveneens geïnstalleerd 

als voorbereiding op de ontwikkeling van het voip-aanbod (Voice 

over IP).

De kern van het netwerk evolueerde aanzienlijk met de aanzet 

tot de ngn-technologie (Next Generation Network). Deze moet 

leiden tot volledig convergente diensten, waarbij ook de toename 

van het dataverkeer wordt ondersteund, die meer bepaald wordt 

gerealiseerd door het succes van onze aanbiedingen (1.000 

minuten gratis, …).

In 2006 werkte Mobistar voort aan de ontbundeling van zijn 

netwerk zodat adsl-klanten niet langer een abonnement hoeven 

te betalen bij de historische operator. 50 % van de nieuwe adsl-

klanten koos voor deze formule.

De partnershipstrategie werd versterkt, voornamelijk met de steun 

van de France Télécom-groep, maar ook met externe partners. 

Met deze laatste werden de mogelijkheden onderzocht om een 

deel van onze technische activiteiten uit te besteden met het 

oog op het behoud van onze flexibiliteit, de toegang tot de beste 

technologieën en de optimalisering van onze kosten.

Het Mobistar-netwerk beschikt eind 2006 over 3.312 sites, 

waarvan 1.125 worden gedeeld met de andere operatoren. Dat 

betekent 8.968 cellen, ofwel 542 meer dan eind 2005.

••• Significant Market Power

Sinds 21 januari 2003 beschouwt het BIPT (Belgisch Instituut 

voor Postdiensten en Telecommunicatie) Mobistar als een ‘ope-

rator met een sterke machtspositie” op de markt van de openbare 

mobiele netwerken en de binnenlandse interconnectiemarkt. Dat 
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statuut heeft rechtstreekse gevolgen voor de oriëntering van de 

basistarieven op de kostprijs, de niet-discriminatie en de verplich-

ting tot transparantie wat betreft de kleinhandelstarieven.

In 2005 creëerde het BIPT een kostenmodel betreffende de 

evolutie van de terminatietarieven van de drie mobiele operatoren 

die 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 verduidelij-

ken zodat dit model de toestand op de Belgische markt zo goed 

mogelijk weerspiegelt.

Als gevolg van deze analyses en besprekingen, leidde de beslis-

sing van het BIPT in september 2006 tot een algemene daling 

van de terminatietarieven met 16,4 % voor de drie Belgische 

operatoren. Voor Mobistar daalde het gemiddelde tarief vanaf  

1 november 2006 tot 0,1333 euro, tegenover 0,1595 euro voor-

dien. Een nieuwe daling is gepland voor 1 mei 2007.

Het BIPT is van plan om de terminatietarieven voor oproepen tus-

sen Proximus en Mobistar vanaf 2008 gelijk te schakelen.

De Orange-groep, waar Mobistar deel van uitmaakt, heeft de 

gedragscode tussen de Europese operatoren aangenomen. Deze 

code wil het tarief voor internationale gesprekken en roaming ver-

lagen. In dat kader introduceerde Mobistar in juni 2006 de dienst 

Traveller Advantage, die een korting tot 28 % mogelijk maakt. 

Daarnaast heeft Mobistar zijn samenwerking met de France 

Télécom-groep en Freemove verlengd, met het doel van zijn 

roamingovereenkomsten tegen voordelige tarieven uit te breiden. 

Vanaf oktober 2006, heeft Mobistar zijn interconnectietarieven 

(IOT, Inter Operators Tariffs) verlaagd voor de roamingtrafiek in 

Europa.

Mobistar besliste om het bedrag dat door de historische operator 

wordt aangerekend voor de universele dienst aan te vechten, 

meer bepaald omdat de berekeningswijze volgens Mobistar geen 

weerspiegeling is van de werkelijke kosten.

•••  Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het boek-

jaar

Half januari 2007 voltooide Mobistar de opfrissing van zijn merk 

met de introductie van een nieuwe visuele identiteit die onder 

andere steunt op een nieuw logo.

Met het oog op een betere beheersing van de kosten bekrach-

tigde de Raad van Bestuur van Mobistar op 6 februari 2007 de 

keuze voor Ericsson voor het onderaanbesteden van een deel van 

de netwerkactiviteiten.

2.  Toelichting bij de geconsolideerde jaar-
rekening opgesteld overeenkomstig de 
internationale IFRS-normen  

 

De consolidatiekring omvat de vennootschap Mobistar nv, even-

als 50 % van de tijdelijke vereniging Irisnet, die evenredig wordt 

gevormd door France Télécom nv en de vennootschap Telindus 

nv. Mobistar nv bezit geen formeel stemrecht binnen de tijdelijke 

vereniging, maar oordeelt dat ze er in werkelijkheid de controle 

over uitoefent, samen met haar partner Telindus nv, en ook de 

risico’s draagt die verbonden zijn aan haar activiteit. 

••• Resultaten 

 

Voor het jaar 2006 noteerde de groep een geconsolideerd net-

towinst van 299,5 miljoen euro, een stijging met 10,8% tegenover 

het bedrag van 270,3 miljoen euro dat in het vorige boekjaar werd 

gerealiseerd. De gegenereerde autofinancieringscapaciteit na ten-

lasteneming van 142,1 miljoen euro belastingen op het resultaat, 

uitgekeerde dividenden voor een bedrag van 151,9 miljoen euro 

en een gedeeltelijke terugstorting van het maatschappelijk kapi-

taal voor een bedrag van 101,2 miljoen euro, bedraagt 13,4 mil-

joen euro tegenover 199,1 miljoen euro in 2005, een jaar waarin 

niet werd overgegaan tot een terugstorting van een gedeelte van 

het maatschappelijk kapitaal. 

 

De geconsolideerde omzet steeg met 6,6% van 1.451,1 miljoen 

euro in 2005 naar 1.546,8 miljoen euro in 2006. De omzet van de 

telefonie steeg met 6,5% van 1.404,3 miljoen euro naar 1.496,1 

miljoen euro. De opbrengsten afkomstig uit de verkoop van appa-

ratuur, meer bepaald van mobiele telefoons, zijn gestegen met 

8,3% van 46,8 miljoen euro in 2005 naar 50,7 miljoen euro.

De omzet van het mobiele segment steeg met 7,4% van 1.360,9 

miljoen euro naar 1.462,2 miljoen euro. De omzet van het seg-

ment ‘fix’ daalde met 6,2% als gevolg van de zwakke inkomsten 

genoteerd in de doorverkoop van vaste telefonietrafiek. De omzet 

van het segment ‘fix’ daalde dus van 90,2 miljoen euro naar 84,6 

miljoen euro in 2006.

De stijging van het aantal actieve klanten met 7,8% droeg voor 

een groot deel bij tot de omzetstijging in de mobiele telefonie. 

Deze toename houdt voornamelijk verband met de activiteit 

‘postpaid’ (+26,9% of +341.881 klanten), zowel in het zakelijke 

segment als in het particuliere segment. Ze werd ondersteund 

door de nummeroverdraagbaarheid tussen de operatoren van de 

mobiele telefonie, de aantrekkelijkheid van onze productportofolio 

(in het bijzonder BestDeal), en de efficiëntie van de verschillende 

distributiekanalen. Het klantenbestand abonnementen vertegen-

woordigt voortaan 51,4% van het totale mobiele klantenbestand. 

De verschuiving en de toename van de concurrentie bracht een 

daling mee in het voorafbetaalde segment (-7%).

 

Conform het besluit van het BIPT, dat in 2006 zijn analytisch 

jaarverslag van het boekjaar 2006
(geconsolideerd en niet-geconsolideerd)
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kostenmodel afwerkte, had Mobistar in november 2006 zijn ter-

minatietarieven verlaagd met 16,4% voor oproepen van andere 

operatoren naar zijn netwerk (MTR of Mobile Terminating Rate). 

Voornamelijk dankzij de inspanningen gedaan om het klantenbe-

stand ‘postpaid’ te verhogen en de groei van het verbruik, nam 

de ARPU (Average Revenue per User, gemiddelde opbrengst per 

klant) verder toe en steeg hij tot 38,75 euro per maand per actieve 

klant, ofwel met 1,9% op één jaar. De ARPU voor abonnementen 

is gedaald van 62,7 euro naar 57,5 euro als het gevolg van de 

druk op de tarieven in de professionele markt, de vermindering 

van de MTR tarieven en het profiel van de nieuwe postpaid 

klanten. De ARPU voor voorafbetaalde kaarten is in deze periode 

gehandhaafd op 17,5 euro dank zij een sterke stijging van het 

verbruik, in het bijzonder voor de producten Tempo Music en 

Tempo Essential.

 

Wat betreft de Mobile Data-activiteiten vertegenwoordigt de totale 

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

retributie aan de partners, 14,1% van de omzet van de mobiele 

telefonie.

 

De SMS toepassingen hebben een netto omzetcijfer opgeleverd 

van 198,8 miljoen euro te vergelijken met een omzetcijfer van 

181,2 miljoen euro in 2005. Het aantal verstuurde sms’jes door 

onze klanten is vooruitgegaan onder impuls van innovatieve aan-

biedingen zoals Tempo Music en de aanbiedingen met degres-

sieve tarieven voor abonnees. De groei van het aantal sms’jes 

verstuurd door onze klanten vanaf een buitenlands netwerk is ook 

opmerkelijk, met de verdubbeling van het omzetcijfer. 

De groei van de mobiele data activiteiten wordt nog versterkt door 

de diversificatie van de toepassingen en de groeiende marktpe-

netratie van de multimedia-gsm’s. Mobistar nam actief deel aan 

de distributie van deze toestellen. Nieuwe bronnen van inkomsten 

werden ontwikkeld, voornamelijk in de professionele markt met 

de aanbiedingen Business Everywhere en ook dankzij de groei-

ende penetratie van toepassingen verbonden aan de Blackberry.

De andere bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2006 27,8 miljoen 

euro, tegenover 28,8 miljoen euro in 2005. 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 

2005, werd een meerwaarde van 2 miljoen euro geboekt op de 

realisatie van materiële vaste activa in het kader van de vernieu-

wing van de radio-infrastructuur van het telefonienetwerk. 

 

De efficiënte en continue controle op het geheel van de algemene 

kosten heeft ertoe geleidt hun groei te beperken tot een lager 

niveau dan de groei van het omzetcijfer.

 

De bedrijfskosten stegen van 1.076,8 miljoen euro in 2005 naar 

1.133,8 miljoen euro in 2006, zijnde een stijging met 5,3%.

De interconnectiekosten zijn minder snel toegenomen dan het 

omzetcijfer, zijnde 347,9 miljoen euro in 2006 ten opzichte van 

332 miljoen euro in 2005, in het bijzonder als het gevolg van de 

verlaging van de interconnectietarieven vanaf november 2006 na 

ingrijpen en conform een beslissing van het Belgisch Instituut van 

Postdiensten  en Telecommunicatie van toepassing voor de 3 

Belgische operatoren.

De andere kosten voor verkochte goederen en diensten vertonen 

een matige stijging met 13,1 miljoen euro oplopend tot 155,8 

miljoen euro in het boekjaar 2006 als gevolg van de toename van 

het aantal gehuurde lijnen verbonden aan de groei van de ADSL 

activiteiten en van de bedrijfskosten die verband houden met de 

toename van het aantal sites van het netwerk.

Anderzijds stegen de kosten van ‘diensten en diverse goederen’ 

met 15,4 miljoen euro tot 305 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), maar ook als gevolg van de belangrijke bijdrage 

van Mobistar in de kosten van de universele dienst zoals berekent 

door de regulateur. Zowel de berekeningswijze als het resultaat 

worden aangevochten door Mobistar met als reden dat zij niet de 

werkelijke kost van de universele dienst weerspiegelen. 

De personeelsbeloningen stegen met 4,9 miljoen euro met een 

stabiele personeelsbezetting in vergelijking met 2005 en is het 

gevolg van de jaarlijkse stijging en indexering van de lonen, een 

lager bedrag van toegekende opzegvergoedingen, de toekenning 

in 2006 van een winstdeelname bonus en de kosten gepaard 

gaande met de aankoop van eigen aandelen toegekend aan het 

personeel in de loop van het boekjaar.

De afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en 

materiële vaste activa bleven stabiel: 173,8 miljoen euro eind 

2006 tegenover 172 miljoen euro in 2005. 

De evolutie van de andere bedrijfskosten is voornamelijk te ver-

klaren door de stijging van de locale belastingen op GSM masten 

en antennes en de verhoging voor de voorziening voor dubieuze 

debiteuren in lijn met de evolutie van het omzetcijfer.

Het resultaat van bedrijfsactiviteiten van de groep stijgt van 403,1 

miljoen euro in 2005 naar 440,8 miljoen euro voor het boekjaar 

2006, ofwel een stijging met 9,4%. 

De prestaties van het jaar concretiseren zich in een toename met 

12% van het resultaat van bedrijfsactiviteiten van het mobiele 

segment die stijgt van 400,4 miljoen euro in 2005 naar 448,4 

miljoen euro in 2006.

De bijdrage van de vaste telefonie aan het resultaat van bedrijfs-

activiteiten van de groep Mobistar bedraagt -7,6 miljoen euro in 

2006, tegenover 2,7 miljoen euro voor het voorgaande boekjaar. 
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Het resultaat van bedrijfsactiviteiten werd negatief beïnvloed door 

een daling van de inkomsten komende uit de doorverkoop van 

vast telefonietrafiek.

In 2006, de financiële opbrengsten bedroegen 2,1 miljoen euro, 

en de financiële kosten 1,4 miljoen euro, die significatief daalden 

in vergelijking met 2005 (11,6 miljoen euro) te wijten aan de ver-

vroegde terugbetaling van de langetermijnlening aan de groep 

France Télécom en het beëindigen van de ermee verbonden 

financiële instrumenten. 

Voor het jaar 2006 presenteert Mobistar een nettowinst van 299,5 

miljoen euro, een stijging met 10,8% na aftrek van de belastingen 

op het resultaat van 142,1 miljoen euro. Zowel de gewone net-

towinst per aandeel als de verwaterde nettowinst per aandeel 

stijgen met 10,5% naar 4,73 euro.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders die plaatsvond op 

3 mei 2006 bekrachtigde het voorstel van de Raad van Bestuur 

om enerzijds een brutodividend uit te keren van 2,40 euro per 

gewoon aandeel voor het boekjaar 2005, wat staat voor een 

totaal van 151,9 miljoen euro en om anderzijds over te gaan tot 

een gedeeltelijke terugstorting van het maatschappelijk kapitaal 

ten belope van 1,60 euro per aandeel, zijnde een totaal bedrag 

van 101,2 miljoen euro. 

Voor het boekjaar 2006 zal de Raad van Bestuur op de volgende 

Algemene Vergadering van aandeelhouders op 2 mei 2007 voor-

stellen een gewoon dividend van 2,70 euro per aandeel en een 

uitzonderlijk dividend van 1,80 euro per aandeel uit te keren, ofwel 

een totaal van 284,8 miljoen euro.

••• Balans

Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 1.117,8 miljoen euro 

op het einde van het boekjaar 2006, zijnde een gelijkaardig niveau 

als 1.120 miljoen euro geboekt in het vorig boekjaar.

De niet-courante activa bedragen 827,8 miljoen euro eind 2006 

tegenover 841,5 miljoen euro eind 2005 en bestaan uit volgende 

elementen:

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

van Mobistar Affiliate nv in 2001. Deze goodwill is volledig toe te 

rekenen aan het mobiele segment en gezien de realisatiewaar-

de op het einde van het boekjaar de boekwaarde overschrijdt, 

werd er geen waardevermindering opgenomen.

•  de immateriële vaste activa vertegenwoordigen een nettowaar-

de van 325,3 miljoen euro eind 2006 tegenover 358,7 miljoen 

euro eind 2005. De gebruiksduur van de immateriële vaste 

activa werd tijdens het boekjaar herzien en blijven onveranderd 

in vergelijking met 2005.

•  de materiële vaste activa bedragen 491,2 miljoen euro op het 

einde van het boekjaar 2006 tegenover 465 miljoen euro op het 

einde van 2005. De gebruiksduur van de materiële vaste activa 

werd tijdens het boekjaar eveneens herzien en blijven onveran-

derd in vergelijking met 2005.

•  de netto uitgestelde belastingvorderingen hebben voorna-

melijk betrekking op belastingkrediet dat verband houdt met 

investeringen, op de tijdelijke verschillen als gevolg van de 

tenlasteneming van de intercalaire interesten en de kosten voor 

de ontwikkeling van websites, alsook aan de inkomsten inge-

rekend voor de gratis trafiekminuten toegekend aan klanten in 

het kader van hun abonnement. Ze bedragen 0,6 miljoen euro 

op het einde van 2006 tegenover 7,1 miljoen euro op het einde 

van het vorige boekjaar.

  

De courante activa nemen toe ten opzichte van vorig boekjaar, 

stijgende van 278,5 miljoen euro eind 2005 naar 289,9 miljoen 

euro eind 2006. Ze bestaan uit volgende elementen:

•  de goederenvoorraden voor een bedrag van 7 miljoen euro, een 

toename met 1,2 miljoen euro tegenover eind 2005.

•  de handelsvorderingen (166,2 miljoen euro eind 2006 tegenover 

169,4 miljoen euro eind 2005) en de verkregen opbrengsten 

(33,1 miljoen euro eind 2006 tegenover 23,3 miljoen euro eind 

2005).

•  de daling van de rubriek ‘overige courante activa’ met 25,3 mil-

joen euro eind 2005 tot 15,6 miljoen euro eind 2006, als gevolg 

van de daling van het BTW-voorschot dat werd gestort voor 

de verrichtingen van de maand december 2006 en, in mindere 

mate, van een vermindering van de over te dragen kosten. 

•  de kas en kasequivalenten bedragen 68 miljoen euro eind 2006, 

ofwel een stijging met 13,4 miljoen euro sinds de afsluiting van 

het boekjaar 2005. Het kasstroomoverzicht detailleert de stro-

men die aanleiding gaven tot deze evolutie.

Het eigen vermogen steeg in de loop van het boekjaar 2006 met 

47,6 miljoen euro van 716,2 miljoen euro naar 763,8 miljoen euro:

•  het maatschappelijk kapitaal en de uitgiftepremies samen wer-

den verminderd ten belope van 100,7 miljoen euro in 2006 als 

gevolg van de uitoefening door de personeelsleden van 16.266 

aandelenopties (0,5 miljoen euro) en de terugstorting van een 

gedeelte van het maatschappelijk kapitaal conform met de 

beslissing van de Algemene Vergadering van aandeelhouders 

van 3 mei 2006 (101,2 miljoen euro).

•  de wettelijke reserve steeg met 14 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 aftrek van de eventuele overgedragen 

verliezen.

•  in het kader van het Discounted Share Pay Plan (DSPP) waarop 

de werknemers van Mobistar in september 2005 konden inte-

kenen, bleef een saldo van 15.614 eigen aandelen bestaan, 

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

2005. Deze aandelen werden wederverkocht op de beurs begin 

2006 met een verlies van 0,1 miljoen euro.

jaarverslag van het boekjaar 2006
(geconsolideerd en niet-geconsolideerd)
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•  een nieuw aankoopplan voor eigen aandelen werd onderschre-

ven in 2006 en doorverkocht aan de personeelsleden aan een 

lagere aankoopprijs, namelijk 100/120 van de marktprijs. De 

gerealiseerde minderwaarde bedraagt 1,6 miljoen euro, terwijl 

de reële waarde van het voordeel toegekend aan het personeel 

1,9 miljoen euro bedraagt.

•  buiten de minderwaarde gerealiseerd op de inkoop en verkoop 

van eigen aandelen en de reële waarde van het aankoopplan 

voor eigen aandelen in 2006, is de stijging van de overgedragen 

winst van 238,4 miljoen euro naar 371,6 miljoen euro, beïnvloed 

door de nettowinst van het boekjaar na toewijzing aan de wet-

telijke reserve (285,6 miljoen euro), door de betaling van het 

dividend 2005 (151,9 miljoen euro) en door de transactiekosten 

verbonden aan het eigen vermogen (0,7 miljoen euro).

De niet-courante schulden zijn samengesteld uit de handelsvor-

deringen op meer dan één jaar (1 miljoen euro in 2006) en de 

langetermijnvoorzieningen met het oog op het financieren van 

geschillen (5,3 miljoen euro in 2006 en 4,4 miljoen euro in 2005) 

en van kosten voor de ontmanteling van de sites van het netwerk 

en het herstel in oorspronkelijke staat van de gehuurde gebouwen 

(7,7 miljoen euro in 2006 en 6,6 miljoen euro in 2005).

De courante schulden dalen met 52,8 miljoen euro, van 392,8 

miljoen euro eind 2005 naar 340 miljoen euro eind 2006:

•  de schulden op korte termijn, verbonden met de activiteiten 

van de tijdelijke vereniging ‘Irisnet’, blijven onveranderd op 2,4 

miljoen euro.

•  het uitstaande bedrag aan handelsschulden vermindert met 

33,3 miljoen euro op het einde van het boekjaar. Het hoge 

bedrag vastgesteld per einde boekjaar 2005 was éénmalig en 

is grotendeels toe te schrijven aan investeringsuitgaven in het 

kader van de vernieuwing van de radio-infrastructuur van het 

netwerk en het opstarten van de EDGE-technologie.

•  de schulden voor personeelsbeloningen verminderen met 6,3 

miljoen euro van 38,1 miljoen euro eind 2005 naar 31,8 miljoen 

euro eind 2006, door de bijdragen voor de groepsverzekering 

die op de balansdatum 2005 nog niet waren gefactureerd en 

een vermindering van de voorziening voor prestatiegebonden 

bonussen. 

•  de toename van de geschatte belastingsschulden is het resul-

taat van het verschil tussen de belastingskosten van het boek-

jaar (135,6 miljoen euro) en de voorafbetalingen ten bedrage 

van 117 miljoen euro.

•  de uitgestelde opbrengsten dalen met 31,9 miljoen euro tot 

44,4 miljoen euro op het einde van het boekjaar, als gevolg van 

de toerekening van de gratis trafiekminuten aan de abonnees 

(15 miljoen euro op het eind van 2006 tegen 2,2 miljoen euro op 

het eind van 2005) en belangrijke leveringen van voorafbetaalde 

kaarten aan de distributie tijdens de maand december 2005.

•  de overige schulden stijgen met 0,7 miljoen euro tot 1,1 miljoen 

euro als gevolg van het bestaan van nog te betalen niet opge-

eiste dividenden 2006 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 omvatten 

bank- en intergroeps-leningen, bankkredieten, 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. 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 valutater-

mijncontract of een ander financieel instrument met betrekking tot 

wisselkoersrisico’s aangegaan.

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 

onderworpen worden aan kredietcontrole. Bovendien worden de 

handelsvorderingen voortdurend gecontroleerd.

> Liquiditeitsrisico: De doelstelling van Mobistar is een even-

wicht te bewaren tussen duurzame financiering en flexibiliteit via 

het aanwenden van bankkredieten, bankleningen en intergroeps-

leningen.

3.  Toelichting bij de jaarrekening van het 
boekjaar 2006 van Mobistar nv, opgesteld 
overeenkomstig de Belgische boekhoud-
normen

 

••• Resultatenrekening

De omzet van het boekjaar 2006 bedraagt 1.557,1 miljoen euro, 

een stijging met 6,6% tegenover het bedrag van 1.474,4 miljoen 

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

klaring van die toename wordt in grote mate gedaan in hiervoor 

aangehaalde factoren.

 

De geproduceerde vaste activa, waaronder de ontwikkelingskos-

ten voor informatica en de onderzoeks- en ontwerpkosten voor 

nieuwe sites die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van het 

netwerk bedragen in 2006 8,8 miljoen euro, tegenover 9,2 miljoen 

euro in 2005.
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jaarverslag van het boekjaar 2006
(geconsolideerd en niet-geconsolideerd)

De andere bedrijfsopbrengsten bedragen 31,5 miljoen euro en 

zijn vergelijkbaar met het totaal van 33,5 miljoen euro in 2005. 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. In 2005, 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 

telefonienetwerk.

 

De bedrijfskosten - waarvan het groeiritme lager is dan dat van de 

omzet - bleven goed onder controle. Ze bedragen 1.179,2 miljoen 

euro, een stijging met 5,1% tegenover de 1.121,8 miljoen euro in 

2005, en zijn als volgt te verdelen:

 

•  de handelsgoederen vertegenwoordigen een bedrag van 528,7 

miljoen euro, hoofdzakelijk bestaande uit interconnectiekosten 

(65,8% van het totaal tegenover 66,8% in 2005). 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 306,2 miljoen euro, tegenover 291,4 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, en de bijdrage 

van Mobistar in de kosten voor de universele dienst zoals deze 

werden berekend door de regulateur. Mobistar betwist zowel 

de toegepaste berekeningsmethode als het eindbedrag omdat 

deze niet overeenstemmen met de reële kost van de universele 

dienst.

•  de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen vertegenwoor-

digen een bedrag van 140,9 miljoen euro, tegenover 137,3 

miljoen euro het vorige boekjaar. Het gemiddelde personeels-

bestand is in 2006 stabiel gebleven in vergelijking met 2005 

en de lichte stijging is het gevolg van de jaarlijkse stijging en 

indexering van de lonen, een daling van de toegekende opzeg-

vergoedingen en de toekenning van een winstdeelname bonus 

in het afgelopen boekjaar.

•  de afschrijvingen en waardeverminderingen op de oprich-

tingskosten en op immateriële en materiële vaste activa ver-

tegenwoordigen 186,5 miljoen euro voor het boekjaar 2006 

tegenover 184,2 miljoen euro in 2005. De gebruiksduur van alle 

immateriële en materiële vaste activa werd in 2005 herbeoor-

deeld en blijven onderanderd in 2006. 

•  de waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderin-

gen bedragen 4,8 miljoen euro in 2006, een stijging met 3,1 

miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van de toename van de 

gemeentelijke- en provinciale belastingen op GSM pylonen, 

masten en antennes. 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 2006 

tot 20 miljoen, tegenover 14,9 miljoen op het einde van het 

vorige boekjaar.

•  de voorzieningen voor risico’s en kosten betreffende diverse 

geschillen komen op 0,9 miljoen euro, gelijkaardig aan 2005.

•  de andere bedrijfskosten vertegenwoordigen in 2006 een 

bedrag van 11,2 miljoen euro tegenover 9,1 miljoen euro in 

2005, een toename voornamelijk als gevolg van de definitief als 

verlies geboekte handelsvorderingen die tijdens vorige boekja-

ren als waardevermindering werden opgenomen.

 

De bedrijfswinst bedraagt 418,1 miljoen euro, een stijging met 

5,8% tegenover de 395,3 miljoen euro gerealiseerd in 2005.

 

De financiële opbrengsten die tijdens het boekjaar werden gege-

nereerd bedragen 2,6 miljoen euro, een daling tegenover 2005 

(4,2 miljoen euro). 

 

De financiële kosten van het boekjaar bedragen 4,8 miljoen euro, 

inbegrepen een waardevermindering van 1,6 miljoen euro opge-

lopen in het kader van een plan ter onderschrijving van eigen aan-

delen toegekend aan de personeelsleden in het lopende boekjaar. 

Dat houdt een belangrijke vermindering in vergelijking met de 12,3 

miljoen euro van voorgaand boekjaar te wijten aan de vervroegde 

terugbetaling van de langetermijnlening toegekend door de groep 

France Télécom alsmede aan de beëindiging van de daarmee 

gepaard gaande renterisicodekkingscontracten.

 

Geen uitzonderlijke kosten werden geboekt tijdens het boekjaar 

daar waar een waardevermindering van 1 miljoen euro werd 

geboekt in 2005 voor het dekken van het definitief verlies van haar 

vordering op de geliquideerde dochteronderneming Mobistar 

Corporate Solutions nv.

Op het einde van het boekjaar realiseerde Mobistar een winst 

vóór belastingen van 415,9 miljoen euro, een stijging met 7,7% 

tegenover 386,2 miljoen euro in 2005. De geschatte belas-

tinglasten op het resultaat voor het boekjaar 2006 bedragen 

135,6 miljoen euro, waarvan 117 miljoen euro werd vereffend via 

voorafbetalingen.

 

Mobistar presenteert een winst na belastingen van 280,3 miljoen 

euro voor het voorbije boekjaar, tegenover 262,5 miljoen euro 

voor het jaar voordien, ofwel een stijging met 6,8%.

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering van 

aandeelhouders volgende bestemming van het resultaat voor:

Miljoen euro

• Te bestemmen winst van het boekjaar 280,3 

• Overgedragen winst van het vorige boekjaar 120,0

• Te bestemmen winstsaldo  400,3

• Onttrekking aan reserves 1,0

• Toevoeging aan de wettelijke reserve 14,0

• Vergoeding van het kapitaal – 
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 gewoon dividend 2006 – 2,70 euro per aandeel 170,9

• Vergoeding van het kapitaal – 

 uitzonderlijk dividend 2006 – 1,80 euro per aandeel 113,9

• Over te dragen winst 102,5

••• Balans

 

Het balanstotaal van de vennootschap bedraagt 1.140,7 miljoen 

euro, tegenover 1.148,9 miljoen euro in 2005. 

 

De investeringen in immateriële en materiële vaste activa uitge-

voerd tijdens het boekjaar bedragen 166,2 miljoen euro, daarmee 

terugkerend naar een normaal niveau na de zware investeringen 

ter netto waarde van 201,1 miljoen euro gedaan in 2005, voorna-

melijk voor de vernieuwing van de radio-uitrustingen, verdergezet 

in 2006, en voor het ontwikkelen van de EDGE-technologie. 

De immateriële en materiële vaste activa worden als volgt ver-

deeld:

•  de immateriële vaste activa vertegenwoordigen een bedrag 

van 353,2 miljoen euro. Ze omvatten voornamelijk de gsm- en 

UMTS-licenties en de betreffende informatica-ontwikkelingen, 

alsook de nettowaarde van de goodwill van 24,9 miljoen euro 

als volgt verdeeld:

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

van de verwerving in 2003 van alle goederen van Mobistar 

Corporate Solutions nv, afgeschreven over 5 jaar. De net-

towaarde van de goodwill bedraagt op het einde van het 

boekjaar 24,1 miljoen euro.

-  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 nv van haar dochteronderneming Mobistar Affiliate 

nv, op 4 mei 2005, met terugwerkende kracht op 1 januari 

2005. De nettowaarde van de fusiegoodwill, afgeschreven 

over 5 jaar, bedraagt op het einde van het boekjaar 0,8 mil-

joen euro.

•  de materiële vaste activa vertegenwoordigen een bedrag van 

488,8 miljoen euro. Ze betreffen voornamelijk de infrastructuur 

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

met toegevoegde waarde.

De vlottende activa stijgen met 12,1 miljoen euro naar 298,5 mil-

joen euro op het einde van 2006. Dat is voornamelijk het resultaat 

van een stijging van de voorraden (+1,2 miljoen euro), de daling 

van de handelsvorderingen (-1,7 miljoen euro), de daling van de 

overige vorderingen (-6,7 miljoen euro) die voornamelijk afkomstig 

zijn van het BTW-voorschot op de transacties van de maand 

december 2006, de wederverkoop van eigen aandelen nog in 

bezit op het einde van vorig boekjaar (-1 miljoen euro), de stijging 

van de geldbeleggingen en liquide middelen (+13,4 miljoen euro) 

en ten slotte van de stijging van de overlopende rekeningen (+6,9 

miljoen euro).

Het Renumeratiecomité van Mobistar nv heeft in april 2006 beslist 

aan het kaderpersoneel een plan ter onderschrijving van eigen 

aandelen toe te kennen. Met dit doel kocht Mobistar nv op de 

markt 150.750 eigen aandelen aan een gemiddelde eenheidsprijs 

van 60,47 euro. Het personeel heeft deze volledig onderschreven 

tegen betaling van een eenheidsprijs van 50,11 euro. Het aanbod 

was gericht aan al het kaderpersoneel van Mobistar en liep van 

12 tot 21 april 2006. De minderwaarde van 1,6 miljoen euro op de 

toegekende aandelen werd opgenomen onder financiële kosten 

van het boekjaar. De eigen aandelen vermeldt op de balans per 

einde 2005 werden verkocht gedurende het lopende boekjaar en 

een minderwaarde van 0,1 miljoen euro werd geboekt van gevolg 

van deze transactie. 

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

steld aan de werknemers, werden in 2006 16.266 aandelenopties 

omgezet in een gelijk aantal gewone aandelen, waarvan 8.151 

aan de uitoefenprijs van 34,15 euro, en 8.115 aan de uitoefenprijs 

van 32,55 euro, wat het maatschappelijke kapitaal deed toene-

men met 0,1 miljoen euro en de uitgiftepremies met 0,4 miljoen 

euro. Het aantal aandelenopties in omloop op het einde van het 

boekjaar bedraagt 1.831.

Het maatschappelijk kapitaal is gestegen met 0,1 miljoen euro als 

gevolg van de uitoefening van de warrenten hierboven beschre-

ven en met 20,7 miljoen euro als gevolg van de opname in kapi-

taal van de uitgiftepremies. Vervolgens werd het maatschappelijk 

kapitaal verminderd als gevolg van de terugstorting aan de aan-

deelhouders met 101,2 miljoen euro conform de beslissing van de 

Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op 3 mei 

2006. De wettelijke reserve werd verhoogd met 5% van de winst 

van het boekjaar, ofwel met 14 miljoen euro. De onbeschikbare 

reserve voor eigen aandelen werd gesoldeerd als resultaat van 

de wederverkoop op de beurs van de eigen aandelen in bezit 

einde 2005. Het saldo van de te bestemmen winst, na toeken-

ning van het dividend voor het boekjaar 2006 (284,8 miljoen euro) 

bedraagt 102,5 miljoen euro.

Op het einde van het boekjaar 2006 bestaat het eigen vermogen 

van 494,9 miljoen euro uit:

• het geplaatste kapitaal van 356,7 miljoen euro,

• de uitgiftepremies van 0,4 miljoen euro,

• de wettelijke reserve van 35 miljoen euro,

• de overgedragen winst van 102,5 miljoen euro,

• de kapitaalsubsidies van 0,3 miljoen euro.

De handelsschulden, inbegrepen deze op meer dan één jaar, 

noteren een aanzienlijke daling met 32 miljoen euro, in acht 

genomen dat per einde 2005 een significatief bedrag tijdelijk was 

opgenomen aan investeringsuitgaven bestemd voor de vernieu-

wing van de radio-infrastructuur van het netwerk en de ontwikke-

ling van de EDGE-technologie.

De geschatte fiscale schulden stijgen met 18 miljoen euro. De 
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geschatte inkomstenbelastingen van het boekjaar bedragen 

135,6 miljoen euro, waarvan, 117 miljoen euro door middel van 

voorafbetalingen werden gestort. 

De overige schulden omvatten de dividenden toegekend aan 

aandeelhouders, respectievelijk aan de aandelen van het boekjaar 

2006 (284,8 miljoen euro) en 2005 (151,9 miljoen euro). 

            

De voorzieningen en schulden op het einde van het boekjaar 

2006 bedragen 645,8 miljoen euro en zijn als volgt te verdelen:

•  voorzieningen voor risico’s en kosten voor een bedrag van 7,7 

miljoen euro, tegenover 6,9 miljoen euro op het einde van het 

vorige boekjaar,

•  schulden op ten hoogste één jaar voor een bedrag van 578,6 

miljoen euro, tegenover 466,5 miljoen euro in 2005, met vol-

gende uitsplitsing:

-  handelsschulden: 241,3 miljoen euro tegenover 274,3 miljoen 

euro in 2005,

-  schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 

sociale lasten: 51,5 miljoen euro tegenover 39,8 miljoen euro 

in 2005, 

-  overige schulden: 285,8 miljoen euro tegenover 152,4 miljoen 

euro in 2005, 

•  overlopende rekeningen voor een bedrag van 58,5 miljoen euro, 

tegenover 75,4 miljoen euro in 2005.

••• Geschillen

Antennes: Sinds 1997 voerden een aantal Belgische gemeenten 

en twee provincies lokale belastingen in, waardoor ze jaarlijks hef-

fingen kunnen opleggen voor hoogspanningsmasten, gsm-mas-

ten en antennes op hun grondgebied. Deze belastingen worden 

momenteel betwist voor de Raad van State en de rechtbank van 

eerste aanleg (fiscale kamer).

Als antwoord op een prejudiciële vraag die werd gesteld door de 

Raad van State aan het Europese Hof van Justitie, oordeelde dat 

laatste in zijn vonnis van 8 september 2005 dat zulke heffingen 

niet in strijd zijn met het Europese recht, voor zover ze geen 

invloed hebben op de mededingingsvoorwaarden tussen de his-

torische operator en de nieuwe operatoren op de markt.

In zijn rapport van 19 september 2006 oordeelde de auditeur van 

de Raad van State trouwens dat, in het geval van het beroep, 

aangetekend tegenover een specifieke gemeente, de schending 

van het principe van gelijke behandeling van operatoren gerecht-

vaardigd was.

Als gevolg van het beroep dat voor deze geschillen werd aange-

tekend, bedraagt de vordering van de op de rol geplaatste heffin-

gen, verhoogd met de wettelijke moratoire interesten, 20 miljoen 

euro en maakt ze het voorwerp uit van een waardevermindering 

voor het totale bedrag, waarvan 5,1 miljoen euro ten laste valt 

van het boekjaar.

Terminatietarieven: Een concurrent heeft een uitspraak van het 

BIPT betwist die de terminatietarieven van Mobistar vanaf 2003 

voor twee jaar vastlegde. Mobistar is tussengekomen in de pro-

cedure die tegen het BIPT werd opgestart om zijn belangen zo 

goed mogelijk te verdedigen. In juni 2006 vernietigde het Hof van 

Beroep de uitspraak, maar dat gebeurde alleen om zuiver formele 

redenen. Mobistar stelde, net als Proximus en Base, eveneens 

een vordering tot nietigverklaring in tegen de uitspraak van de 

regelgever van 11 augustus 2006 waarbij de terminatietarieven 

van de drie mobiele operatoren voor de periode 2006-2008 wer-

den vastgelegd. Mobistar betwist onder andere de uitspraak dat 

de terminatietarieven tussen Mobistar en Proximus in de loop van 

het jaar 2008 symmetrisch moeten zijn en betwist daarnaast ook 

de non-discriminatieverplichting en de verplichting tot gescheiden 

boekhouding voor Mobistar.

Mobistar is eveneens tussengekomen in de rechtsvordering die 

Base tegen Proximus heeft ingesteld. Base eist schadevergoe-

ding van Proximus als genoegdoening voor misbruik van zijn 

dominante 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 meerdere nummers te hoog is en dat het betalen van deze 

prijs neerkomt op het subsidiëren van de commerciële activitei-

ten van de dominante speler. Het Europese Hof van Justitie in 

Luxemburg, dat betrokken is via een prejudiciële vraag, oordeelde 

in juli 2006 dat de regelgever maximumprijzen kan vastleggen op 

basis van een theoretisch kostenmodel, op voorwaarde dat deze 

prijzen worden vastgelegd volgens de reële kosten en dat de 

verbruikers niet worden ontmoedigd om gebruik te maken van de 

mogelijkheid tot nummeroverdraagbaarheid. Het nationale geschil 

is nog altijd hangende. 

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. Een uitspraak in eerste aanleg was in het voordeel 

van Mobistar. Als gevolg daarvan kan Mobistar de kleur groen 

blijven gebruiken. KPN tekende hoger beroep aan. 

Mobistar is, samen met enkele andere alternatieve operatoren, 

verwikkeld in meerdere juridische geschillen betreffende het 

financiële vergoedingssysteem voorzien in het kader van het 

sociale tarief. Er is meer bepaald een rechtszaak lopende tegen 

het Koninklijk Besluit dat de uitvoeringsbesluiten vastlegt voor 

het vergoedingssysteem, tegen de beslissing van de regelgever 

betreffende het vastleggen van de kostenberekening en tegen de 

beslissing van de regelgever die de verplichting oplegt een deel 
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van de kosten van het sociale tarief terug te betalen. Volgens de 

operatoren zou het systeem in strijd zijn met de bepalingen van 

het communautaire recht, en om die reden hebben ze dan ook 

klacht ingediend bij de Europese Commissie.

Mobistar werd in eerste aanleg veroordeeld commissiever-

goedingen te betalen in het kader van een verkoopscontract 

getekend met een commerciële partner. Een expert werd aan-

gesteld ten einde de commissie opgeëist door de tegenpartij 

te evalueren. Mobistar heeft beslist in beroep te gaan tegen het 

opgelopen vonnis.

Mobistar heeft bovendien een vordering lopen bij het Hof van 

Cassatie betreffende het recht van Mobistar om een vordering 

in te stellen tegen de beslissingen van het BIPT, tegenover 

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

netwerk of bitstream.

4. Tendensen

Ook in 2007 zal Mobistar het aanbod van eenvoudige, innovatieve 

producten en diensten verder doen evolueren zodat het nog beter 

beantwoordt aan de behoeften van de klant. Mobistar wil hiermee 

zijn positionering als operator met een sterk commercieel en inno-

vatief karakter verder bevestigen. Dit wordt ondersteund door een 

volledige vernieuwing van het merk die reeds in het begin van het 

jaar werd doorgevoerd.

Daarnaast zal de operator ook zijn kosten verder beheersen. Er 

werd op de Raad van Bestuur van 6 februari beslist een aantal 

netwerkactiviteiten in de loop van 2007 uit te besteden aan de 

externe partner Ericsson. In dit kader ondertekende Mobistar met 

de sociale partners een collectieve arbeidsovereenkomst, die de 

werkvoorwaarden van de overgedragen werknemers waarborgt. 

Ook voor alle andere activiteiten plant Mobistar nieuwe maatrege-

len om de productiviteit te verhogen. 

In moeilijke marktomstandigheden met ongunstige aansluitings-

voorwaarden wenst Mobistar een kwalitatief sterk adsl-aanbod 

voor zijn klanten te behouden. Mobistar overweegt diverse initia-

tieven waardoor de winstgevendheid van deze activiteit in 2007 

gevoelig zal verbeteren. 

De groei van Mobistar voor 2006 zal zich in 2007 voortzetten in 

zowel de residentiële en in de professionele markt. Mobistar zal 

zijn marktaandeel vergroten, vooral in waarde, gezien de sterke 

resultaten in het segment van de abonnementen. 

Toch zal de door de overheid opgelegde daling van de mobiele 

terminatietarieven (-36 % op 6 maanden) en de verwachte druk 

van de Europese Commissie op de roamingprijzen de evolutie van 

de omzet en het resultaat negatief beïnvloeden. In deze context 

zal Mobistar zijn groei aanhouden maar voorzichtig blijven met 

betrekking tot de vooruitzichten van 2007. Zowel voor de omzet 

als voor het nettoresultaat voorziet Mobistar een lichte daling van 

2 tot 4 % voor het boekjaar 2007. 

5.  Verantwoording van de toepassing van de 
boekhoudkundige continuïteitsregels

 

Gezien de financiële resultaten van Mobistar in de loop van 

het boekjaar dat werd afgesloten op 31/12/2006, valt de ven-

nootschap 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 Wet-
boek van Vennootschappen tijdens het 
boekjaar 2006

De procedure voorgeschreven in artikel 524 van het Wetboek 

van Vennootschappen werd niet toegepast tijdens het boekjaar 

2006.

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 opdrachten die werden 
toevertrouwd aan de commissarissen

 

In de loop van het boekjaar 2006 hebben de commissaris en 

de verbonden ondernemingen opdrachten uitgevoerd voor een 

totaalbedrag van 1.059.438 euro als volgt samengesteld:

•  honoraria voor controle-opdrachten  

(inclusief en bedrag van760.873 euro  

gerelateerd aan de controlewerkzaamheden 

in het kader van de geconsolideerde  

jaarrekeningen van France Télécom en  

aan deze laatste gefactureerd): 1.035.873 euro

•  andere missies voor bewijsschriften: 10.000 euro

•  missies voor fiscaal advies: 13.441 euro

•  andere missies buiten het bedrijfsrevisoraat: 124 euro 
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balans na winstverdeling

>  VASTE ACTIVA ��2 202 ��2 ��2

II. Immateriële vaste activa (Toel. II) ��� 1�� ��� ���

III. Materiële vaste activa (Toel. III) ��� ��1 ��� ��0

 A. Terreinen en gebouwen 22� ��2 200 ���

 B. Installaties, machines en uitrusting 22� ��0 2�� �00

 C. Meubilair en rollend materieel 2� 2�� 1� ���

 E. Overige materiële vaste activa � �2� � ���

IV. Financiële vaste activa (Toel. IV en V) 1�� 1��

 C. Andere financiële vaste activa 1�� 1��

 2. Vorderingen en borgtochten in contanten 187 189

>  VLOTTENDE ACTIVA 2�� �01 2�� ���

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering � ��2 � ���

 A. Voorraden � ��2 � ���

 4. Handelsgoederen 6 992 5 843

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 1�� �1� 1�� 0��

 A. Handelsvorderingen 1�� 0�� 1�� ���

 B. Overige vorderingen � ��� 10 ���

VIII. Geldbeleggingen (Toel. V en VI) �� ��0 �� ���

 A. Eigen aandelen  1 0��

 B. Overige beleggingen �� ��0 �� �00

IX. Liquide middelen 1 ��� 1 22�

X. Overlopende rekeningen (Toel. VII) �� ��� �� ���

TOTAAL DER ACTIVA 1 140 703 1 148 941

  Activa
  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e
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  Passiva
  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e

>  EIGEN VERMOGEN ��� ��� �00 1��

I. Kapitaal (Toel. VIII) ��� ��0 ��� 1��

 A. Geplaatst kapitaal ��� ��0 ��� 1��

II. Uitgiftepremies ��0 20 ��1

IV. Reserves �� 0�� 22 0��

 A. Wettelijke reserve �� 0�� 21 02�

 B. Onbeschikbare reserves  1 0��

 1. Voor eigen aandelen  1 045

V. Overgedragen winst 102 ��� 120 001

VI. Kapitaalsubsidies 2�� 2��

>  VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN � ��0 � �0�

VII. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten � ��0 � �0�

 4. Overige risico’s en kosten (Toel. IX) 7 770 6 904

>  SCHULDEN ��� 0�� ��1 ���

VIII. Schulden op meer dan één jaar (Toel. X) 1 010 

 B. Handelsschulden 1 010

 1. Leveranciers 1 010

IX. Schulden op ten hoogste één jaar (Toel. X) ��� ��� ��� �02

 C. Handelsschulden 2�1 �1� 2�� ���

 1. Leveranciers 241 315 274 349

 E. Schulden met betrekking tot belastingen,  

  bezoldigingen en sociale lasten �1 ��� �� ���

 1. Belastingen 19 623 1 598

 2. Bezoldigingen en sociale lasten 31 842 38 149

 F. Overige schulden 2�� ��� 1�2 �0�

X. Overlopende rekeningen (Toel. XI) �� ��1 �� ���

TOTAAL DER PASSIVA  1 140 703 1 148 941
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I. Bedrijfsopbrengsten 1 ��� ��1 1 �1� 111

 A. Omzet (Toel. XII, A) 1 ��� 0�� 1 ��� ���

 C. Geproduceerde vaste activa � ��0 � 1��

 D. Andere bedrijfsopbrengsten (Toel. XII, B) �1 �1� �� ���

II. Bedrijfskosten (-) -1 1�� 22� -1 121 ��2

 A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen �2� ��� ��� 2��

 1. Inkopen 529 863 485 140

 2. Wijziging in de voorraad (toename -, afname +) -1 115 12 125

 B. Diensten en diverse goederen �0� 20� 2�1 ���

 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  

  (Toel. XII, C2) 1�0 ��0 1�� �0�

 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-

  kosten, op immateriële en materiële vaste activa  1�� �2� 1�� 1�2

 E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering 

  en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -) (Toel. XII, D) � �1� 1 ���

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

  bestedingen en terugnemingen -) (Toel. XII, C� en E) ��� ��2

 G. Andere bedrijfskosten (Toel. XII, F) 11 1�� � 0��

III. Bedrijfswinst (+) �1� 12� ��� ���

IV. Financiële opbrengsten 2 ��� � 1�1

 B. Opbrengsten uit vlottende activa 1 ��� � 121

 C. Andere financiële opbrengsten (Toel. XIII, A) ��� 1 0�0

V. Financiële kosten (-) -� �10 -12 ���

 A. Kosten van schulden (Toel. XIII, B en C) �1� � ��0

 B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan bedoeld

  onder II. E (toevoegingen +, terugnemingen -) (Toel. XIII, D) 1 ��� ���

 C. Andere financiële kosten (Toel. XIII, E) 2 ��� 2 ��0

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting (+) �1� ��� ��� 1�2

VIII. Uitzonderlijke kosten (-)  -���

 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa  ���

IX. Winst van het boekjaar vóór belasting (+) �1� ��� ��� 1��

X. Belastingen op het resultaat (-) (+) -1�� �0� -12� ���

 A. Belastingen (Toel. XV) (-) -1�� �0� -12� ���

XI. Winst van het boekjaar (+) 2�0 2�� 2�2 ��0

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar (+) 2�0 2�� 2�2 ��0

  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e

resultatenrekening
in staffelvorm
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>  RESULTAATVERWERKING

 A. Te bestemmen winstsaldo �00 2�0 2�� �0�

 1. Te bestemmen winst van het boekjaar 280 279 262 530

 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 120 001 23 975

 B. Onttrekking aan het eigen vermogen 1 0��

 2. aan de reserves 1 045

 C. Toevoeging aan het eigen vermogen (-) -1� 01� -1� 1�2

 2. aan de wettelijke reserve 14 014 13 127

 3. aan de overige reserves  1 045

 D. Over te dragen resultaat  

 1. Over te dragen winst (-) -102 467 -120 001

 F. Uit te keren winst (-) -2�� ��� -1�2 ��2

 1. Vergoeding van het kapitaal 284 844 152 332

  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e
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toelichting

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 ��� ��� �� 00� 

   Mutaties tijdens het boekjaar:

   • Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 54 106 

   • Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -34 464 

   Per einde van het boekjaar  ��� 1�� �� 00� 

 c. Afschrijvingen en waardeverminderingen 

   Per einde van het vorige boekjaar �0� ��� 2� �1� 

   Mutaties tijdens het boekjaar: 

   • Geboekt 87 461 12 304 

   • Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -34 464

   Per einde van het boekjaar ��0 ��� �� 11�

 d.  Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  328 293 24 891

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

 (posten 22 tot 2� van de activa) gebouwen machines en rollend materieel materiële 

  (post 22) uitrusting  (post 2�) vaste activa

   (post 2�)   (post 2�)

 a. Aanschaffingswaarde

   Per einde van het vorige boekjaar ��� ��� �02 ��� 10� 2�� 1� 00�

   Mutaties tijdens het boekjaar:

   • Aanschaffingen, met inbegrip van de 

         geproduceerde vaste activa 51 238 40 459 20 138 228

   • Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) -8 596 -25 745 -4 550 -33

   Per einde van het boekjaar  �2� ��� �1� 20� 122 ��1 1� 1��

 c.  Afschrijvingen en waardeverminderingen

   Per einde van het vorige boekjaar 1�� 1�� 2�� ��� �� ��� 12 2��

   Mutaties tijdens het boekjaar:

   • Geboekt 22 994 53 579 8 520 1 669

   • Afgeboekt na overdrachten en 

     buitengebruikstellingen (-) -8 596 -25 745 -4 550 -33

   Per einde van het boekjaar 1�� ��� 2�1 �2� �� ��� 1� ���

 d. Nettoboekwaarde per einde van   

   het boekjaar                    228 832 225 380 29 296 5 323

IV. Staat van de financiële vaste activa  Andere ondernemingen

  (post 2� van de activa)  (post 2��/�)

 2. Vorderingen  

  Nettoboekwaarde per einde van het 

 vorige boekjaar  1��

 Mutaties tijdens het boekjaar:   

 • Toevoegingen �

  • Terugbetalingen (-)  -10

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 187

  2006
	 	 in duizenden e
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VI. Geldbeleggingen: overige beleggingen

 (post �1/�� van de activa)

 Overige geldbeleggingen 66 350  53 300

    

  

    

VII. Overlopende rekeningen

 Uitsplitsing van de post ��0/1 van de activa indien

 daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

 • Verkregen opbrengsten  �� 1��

 • Over te dragen kosten 11 ���

 • Financiële opbrengsten  21�

    

VIII. Staat van het kapitaal in duizenden e Aantal aandelen

 A. Maatschappelijk kapitaal

  1. Geplaatst kapitaal (post 100 van de passiva)

   Per einde van het vorige boekjaar 437 158 

   Wijzigingen tijdens het boekjaar:

   • Uitgeoefende aandelenopties 102  16 266

   • Uitgiftepremies overgeboekt naar kapitaal 20 671 

    • Terugbetaling kapitaal -101 251 

   Per einde van het boekjaar 356 680 

  2. Samenstelling van het kapitaal

   2.1. Soorten aandelen 

   • Aandelen zonder nominale waarde 356 680 63 289 921

   2.2. Aandelen op naam of aan toonder

   • Op naam  31 755 413

    • Aan toonderr  31 534 508

 D. Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

 2. Als gevolg van de uitoefening van de inschrijvingsrechten

   • Aantal inschrijvingsrechten in omloop  1 831

   • Bedrag van het te plaatsen kapitaal 60 

   • Maximum aantal uit te geven aandelen  1 831

 E. Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 10 

 G. Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op �1/12/200�

  Wirefree Services Belgium  31 753 100

  Telindus Group  2 �21 1�2

  Overige (free float)  28 615 639

  Totaal aantal aandelen  63 289 921

  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e

  2006
	 	 in duizenden e

  2006
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IX. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

 Uitsplitsing van de post 1��/� 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  5 295

X. Staat van de schulden 

 A. Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke 

  looptijd van meer dan één jaar, naargelang hun resterende

  looptijd (meer dan één jaar doch hoogstens � jaar - post 1�)

 Handelsschulden 1 010

 1. Leveranciers  1 010

  Totaal 1 010

 C. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 

  en sociale lasten

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

      c. Geraamde belastingschulden  19 623

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

      b. Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen  

  en sociale lasten 31 842

XI. Overlopende rekeningen 

 Uitsplitsing van de post ��2/� van de passiva indien

 daaronder een belangrijk bedrag voorkomt 

 • Over te dragen opbrengsten  58 197

 • Te betalen lasten   284

XII. Bedrijfsresultaten

 A. Netto-omzet (post �0)

 Per bedrijfscategorie en per geografische markt uitsplitsen

 in de bijlage bij het standardformulier, 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, 

 ondeling aanzienlijke verschillen vertonen.

 • Mobiele activiteit 1 474 635 1 384 119

 • Vaste telefonie en data  82 421  90 318

 • Omzet 1 557 056 1 474 437

 C1. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister in eenheden in eenheden

 a. Totaal aantal op de afsluitingsdatum  1 675  1 682

 b. Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse  

  equivalenten 1 628,8 1 638,7

 c. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 2 752 836 2 793 929

  2006
	 	 in duizenden e

toelichting

  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e
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 C2. Personeelskosten (post �2)   

  a. Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen  98 887  97 263

  b.Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen  30 110  28 744

  c. Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen  5 238  4 795

  d. Andere personeelskosten  6 655  6 492

  e. Pensioenen    11

 D. Waardeverminderingen (post ��1/�) 

 1. Op voorraden en bestellingen in uitvoering 

  • Geboekt    28

   • Teruggenomen (-) -34 

 2. Op handelsvorderingen 

   • Geboekt  4 852  1 638

 E. Voorzieningen voor risico’s en kosten (post ���/�) 

 Toevoegingen  1 275  1 276

 Bestedingen en terugnemingen (-) -409 -404

 F. Andere bedrijfskosten (post ��0/�) 

 Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening 1 828  2 104

 Andere  9 348  6 974

 G. Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming  

  gestelde personen 

 1. Totaal aantal op de afsluitingsdatum (in eenheden) 53   59

 2. Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten   

  (in eenheden) 45,0   56,0

  Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren (in eenheden) 89 752  110 404

  Kosten voor de onderneming (in duizenden e) 3 377  4 109

XIII. Financiële resultaten 

 A. Andere financiële opbrengsten (post ��2/�)

 Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend

 op het resultaat:

 • Kapitaalsubsidies   26   26

 Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten, indien het

 belangrijke bedragen betreft

 • Diverse financiële opbrengsten   443   934

 • Wisselkoersopbrengsten   119   90

 C. Geactiveerde interesten   2 002

 D. Waardeverminderingen op vlottende activa (post ��1)

 Geboekt  1 645   998

 E. Andere financiële kosten (post ��2/�)

 Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming  

 bij de verhandeling van vorderingen  1 351  1 701

 Uitsplitsing van de overige financiële kosten, indien het

 belangrijke bedragen betreft 

 • Bankkosten  1 493  1 035

 • Wisselkoersverliezen    174

 • Diverse financiële lasten   4   60

  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e
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toelichting

  2006
	 	 in duizenden e

XV. Belastingen op het resultaat 

 A. Uitsplitsing van de post ��0/�

 1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar  135 537 

     a. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen  117 000 

     c. Geraamde belastingsupplementen 

      (opgenomen onder post 450/3 van de passiva)  18 537 

 2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren   70 

     a. Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen   70 

 B. Belangrijke oorzaken van de verschillen tussen de winst   

  vóór belastingen en de geraamde belastbare winst

 • Verworpen uitgaven  7 124 

 D. Bronnen van belastinglatenties 

 1. Actieve latenties  11 921 

  • Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van 

   latere belastbare winsten

  - Investeringsaftrek  11 921 

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)  218 842  218 232

 2. door de onderneming  389 392  375 681

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

 1. bedrijfsvoorheffing  33 559  32 943

 2. roerende voorheffing  13 667  12 080

XVII. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

 Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa

 Verplichtingen tot aankoop van vaste activa 39 262

 

 Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen: 

 1. Bankgaranties gegeven voor rekening  van de vennootschap: 8,454 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 

  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e

  2006
	 	 in duizenden e
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  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e

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

toren op de markt niet wijzigen. In zijn verslag van 19 september 2006 heeft de auditeur van de Raad van State 

aangegeven dat de argumentatie van Mobistar niet gefundeerd is.

   Het definitieve vonnis van de Raad van State is nog steeds niet geveld. Op 10 oktober 2006 heeft de auditeur 

van de Raad van State overigens geconcludeerd dat in het geval van een beroep tegen één gemeente in het 

bijzonder, de schending van de gelijkheid tussen operatoren terecht werd opgeworpen.

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

met de volgens het wettelijk tarief berekende nalatigheidsintresten, 19,994 miljoen euro en worden het voor-

werp van een waardevermindering voor het totaal bedrag, waarvan 5,072 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 verzekeringsmaatschappij 

gedekt en gefinancierd, zoals vereist door de Belgische wetgeving.   

   

XVIII. Betrekkingen met verbonden ondernemingen  Verbonden ondernemingen Verbonden ondernemingen

  en met ondernemingen waarmee een

  deelnemingsverhouding bestaat

 2. Vorderingen  35 587  30 506

  Op hoogstens één jaar  35 587  30 506

 3. Geldbeleggingen  64 051  53 300

  Vorderingen  64 051  53 300

 4. Schulden  19 707  17 559

  Op hoogstens één jaar  19 707  17 559

 7. Financiële resultaten

  Opbrengsten uit vlottende activa  1 807  2 921

  Kosten van schulden   268  10 361

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  1 044

  2006
	 	 in duizenden e
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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 gemeen-

 schappelijke 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

  ���0� Paris Cedex 1�

 Frankrijk

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

    in voltijdse   in voltijdse

    equivalenten (VTE) equivalenten (VTE)

 A. Werknemers ingeschreven in het 

  personeelsregister 

   1. Tijdens het boekjaar en het vorige 

    boekjaar 

    Gemiddeld aantal werknemers 1 515,5 154,2 1 628,8 (VTE) 1 638,7 (VTE)

    Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 2 575 291 177 545 2 752 836 (T) 2 793 929 (T)

    Personeelskosten (in duizenden e) 133 845 7 045 140 890 (T) 137 305 (T)

    Bedrag van de voordelen bovenop 

    het loon (in duizenden e)    1 640 (T) 1 668 (T)

   2. Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 

    a. Aantal werknemers ingeschreven in 

      het personeelsregister 1 521 154 1 635,7

    b. Volgens de aard van de arbeidsover-

      eenkomst 

    Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 1 521 154 1 635,7

    c. Volgens het geslacht  

      Mannen 1 066 26 1 085,9

      Vrouwen 455 128 549,8

    d. Volgens de beroepscategorie 

      Bedienden 1 519 154 1 633,7

      Andere 2  2,0

 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 53,0 9,0

 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 74 043 15 709

 Kosten voor de onderneming (in duizenden e) 2 111 1 266

 

  

 

 

 

  2006	 2005
	 	

sociale balans
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sociale balans

II. Tabel van het personeelsverloop   Voltijds Deeltijds Totaal in voltijdse 

 tijdens het boekjaar   equivalenten

 A. Ingetreden  

 a. Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het 

  personeelsregister werden ingeschreven 185  3 187,2

 b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

  Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 185 3 187,2

 c. Volgens het geslacht en het studieniveau

  Mannen: 

   secundair onderwijs 33  33,0

   hoger niet-universitair onderwijs 46  46,0

   universitair onderwijs 41  41,0

  Vrouwen: 

   secundair onderwijs 22 1 22,6

   hoger niet-universitair onderwijs 29 2 30,6

   universitair onderwijs 14  14,0

 B. Uitgetreden 

  a. Aantal werknemers met een in het personeelsregister 

   opgetekende datum waarop hun overeenkomst 

   tijdens het boekjaar een einde nam 179 16 189,7

  b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 

   Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 179 16 189,7

  c. Volgens het geslacht en het studieniveau 

   Mannen: 

   secundair onderwijs 35  35,0

   hoger niet-universitair onderwijs 56 1 56,8

   universitair onderwijs 39  39,0

   Vrouwen: 

   secundair onderwijs 10 7 14,4

   hoger niet-universitair onderwijs 19 7 23,7

   universitair onderwijs 20 1 20,8

  d. Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst 

   Afdanking 73 6 75,8

   Andere reden 106 10 113,9

 

  2006
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III. Staat over het gebruik van de maatregelen ten gunste   Aantal betrokken   Financieel voordeel   

 van de werkgelegenheid tijdens het boekjaar  werknemers  in duizenden e

  Aantal In voltijdse 

   equivalenten 

 Maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid

 1. Maatregelen met een financieel voordeel1 

 1.6. Structurele vermindering van de 

  socialezekerheidsbijdragen 1 844 1 798,4 3 808

 1.11. Startbaanovereenkomst 1 1,0 2

 2. Andere maatregelen 

   2.4. Vermindering van de persoonlijke bijdragen van 

    sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen 124 113,6

 Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere 

 maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid

 Totaal voor het boekjaar 1 844 1 798,4

 Totaal voor het vorige boekjaar 1 785 1 745,3

 

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

 

 

IV. Inlichtingen over de opleidingen voor de   Mannen Vrouwen 

 werknemers tijdens het boekjaar 

 Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste

 van de werkgever

 1. Aantal betrokken werknemers 1 000 513

 2. Aantal gevolgde opleidingsuren 42 745 20 072

 3. Kosten voor de onderneming (in duizenden e) 1 544 725

  2006
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waarderingsregels

••• Oprichtingskosten

De kosten voor de eerste installatie worden in de balans gekapi-

taliseerd tegen kostprijs. Ze worden lineair afgeschreven over vijf 

jaar vanaf de datum van uitgifte. De kosten die verbonden zijn met 

de kapitaalverhogingen vanaf de beursgang van 1998 werden 

onmiddellijk ten laste genomen.

••• Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden geboekt tegen kostprijs. 

Ze bestaan vooral uit de volgende gekapitaliseerde kosten en 

uitgaven, met inbegrip, in voorkomend geval, van de interne 

geproduceerde 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 verbonden 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 afge-

schreven 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 uni-

versaliteit van de N.V. Mobistar Corporate Solutions wordt afge-

schreven 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 her-

stellingen worden in de uitgaven geboekt tijdens de betrokken 

periode. De verbeteringen aan de vaste uitrustingen worden 

gekapitaliseerd. 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 waarde-

verlies 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. 

Waardeverminderingen 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 

worden gewaardeerd volgens de “lower of cost or market”-

methode. 

••• Liquide middelen

De geldelijke middelen en hun equivalenten omvatten de ter-

mijndeposito’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 opbrengsten en de kosten geboekt.

••• Overlopende rekeningen

De overlopende rekeningen van het actief omvatten de over te 

dragen kosten en de verworven opbrengsten. De overlopende 

rekeningen 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 
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van de afgeleide financiële instrumenten worden op de contract-

periode als intrestopbrengsten en -kosten geboekt.

•••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 ver-

worven worden. De aanrekeningen voor die diensten gebeuren 

maandelijks 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 vennootschapsbelas-

ting 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 aanpas-

singen 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 in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit 

verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste 

bijkomende vermeldingen en inlichtingen.

••• Verklaring zonder voorbehoud over de jaarrekening

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2006, opgesteld overeenkomstig het in 

België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een 

balanstotaal van € 1.140.703 duizend en waarvan de resultatenreke-

ning afsluit met een winst van het boekjaar van € 280.279 duizend. 

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid 

van de Raad van Bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat: het 

opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle 

met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de 

jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van 

fraude of het maken van fouten bevat; het kiezen en toepassen van 

geschikte waarderingsregels en het maken van boekhoudkundige 

schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot 

uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze 

controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens 

de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het 

Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat 

onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke 

mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkin-

gen van materieel belang bevat.

Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerkzaam-

heden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De keuze van 

deze controlewerkzaamheden hangt af van onze beoordeling alsook 

van onze inschatting van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of het maken van fouten.

Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met 

de bestaande interne controle van de vennootschap met betrekking 

tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening ten 

einde in de gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden 

te bepalen, maar niet om een oordeel te geven over de effectiviteit 

van de interne controle van de vennootschap. Wij hebben tevens 

de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de 

betekenisvolle boekhoudkundige schattingen gemaakt door de ven-

nootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening, als geheel 

beoordeeld. Ten slotte hebben wij van de Raad van Bestuur en van 

de verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze controle-

werkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 

een redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 

2006 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en 

de resultaten van de vennootschap, overeenkomstig het in België van 

toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

••• Bijkomende vermeldingen en inlichtingen

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de 

vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en van de statu-

ten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende 

bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard zijn om de 

draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:

•  Het jaarverslag behandelt 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 geconfronteerd, 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 onmiskenbare 

inconsistenties 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 toepas-

sing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

•  Wij dienen 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 2007

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

vertegenwoordigd door

Herman Van Den Abeele

Vennoot

aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Mobistar over de jaar-
rekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006
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IFRS 
geconsolideerde 

resultatenrekening 
2006

Geconsolideerde resultatenrekening • • •  ��

Geconsolideerde balans • • •  ��

Geconsolideerd kasstroomoverzicht • • •  �0

Geconsolideerd overzicht van vermogenmutaties • • •  �2

Bedrijfsinformatie • • •  ��

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening • • •  ��

Grondslagen voor financiële verslaggeving • • •  ��

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening • • •  �2

Verslag van de commissaris • • •  �1
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Ref.

 Bedrijfsopbrengsten

 Omzet uit telefonie 1 ��� 0�0 1 �0� 2�1

 Verkoop van apparatuur en overige �0 ��0 �� �1�

1� Totale omzet 1 546 830 1 451 085

1� Andere bedrijfsopbrengsten 2� ��� 2� ���

 Totale bedrijfsopbrengsten 1 ��� ��� 1 ��� ��2

 Bedrijfskosten 

 Interconnectiekosten -��� ��1 -��1 ���

1� Andere kosten voor verkochte goederen en diensten -1�� �1� -1�2 �1�

1� Diensten en diverse goederen -�0� 0�� -2�� �1�

1� Personeelsbeloningen -1�� ��� -1�0 �2�

 Afschrijvingen en waardeverminderingen -1�� ��0 -1�2 0�1

1� Andere bedrijfskosten -1� ��� -� �0�

 Totale bedrijfskosten -1 1�� ��� -1 0�� ��2

 Resultaat van bedrijfsactiviteiten 440 835 403 070

1� Financiële opbrengsten 2 1�� � �2�

1� Financiële kosten -1 ��� -11 �0�

 Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto  

 financieringskosten 441 623 394 787

� Belastingen -1�2 0�0 -12� ���

 Netto winst of verlies * 299 543 270 288

 Aandeel van de groep in winst of verlies 2�� ��� 2�0 2��

� Gewone winst of gewoon verlies per aandeel (in e) �,�� �,2�

 Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen �� 2�2 ��� �� 112 10�

� Verwaterde nettowinst per aandeel (in e) �,�� �,2�

 Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen �� 2�� ��� �� 120 ��2

 

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

geconsolideerde resultatenrekening

  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e
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Ref. >  ACTIVA
 

 Niet-courante activa 

1 Goodwill 10 ��� 10 ���

1 Immateriële vaste activa �2� 2�� ��� ���

2 Materiële vaste activa ��1 1�� ��� ���

� Andere niet-courante activa 1�� 1��

� Uitgestelde belastingen �1� � 0��

 Totaal niet-courante activa �2� ��� ��1 �0�

  

 Courante activa 

� Voorraden � ��2 � ���

� Handelsvorderingen 1�� 1�� 1�� ���

 Verkregen opbrengsten �� 1�� 2� �1�

� Overige courante activa 1� ��1 2� �1�

� Kas en kas equivalenten �� 0�1 �� ���

 Totaal courante activa 2�� ��� 2�� ���

 Totaal activa 1 117 773 1 119 992

 

  >  EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN

 Eigen vermogen 

10 Kapitaal ��� ��0 ��� 1��

10 Uitgiftepremies ��0 20 ��0

10 Wettelijke reserve �� 0�� 21 02�

10 Eigen aandelen 0 -1 0��

10 Overgedragen winst ��1 �1� 2�� ���

 Totaal eigen vermogen ��� ��� �1� 20� 

  

 Niet-courante schulden 

 Langetermijn handelsschulden 1 010 0

12 Langetermijn voorzieningen 12 ��� 10 ���

 Totaal niet-courante schulden 1� ��� 10 ���

  

 Courante schulden 

1� Financiële schulden op korte termijn 2 ���  2 ���

 Handelsschulden 2�0 ��� 2�� 01�

1� Personeelsbeloningen schulden �1 ��2 �� 1��

1� Belastingen 1� �2� 1 ���

 Uitgestelde opbrengsten �� ��� �� 2��

1� Overige schulden 1 0�0 ���

 Totaal courante schulden ��0 01� ��2 ��2

 Totaal schulden ��� ��� �0� ���

 Totaal eigen vermogen en schulden 1 117 773 1 119 992

  31.12.2006	 31.12.2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e
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Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten ��1 �2� ��� ���

Aanpassingen voor:

 Afschrijvingen en waardeverminderingen 1�� ��0 1�2 0�1

 Reële waarde financiële derivaten 0 2 ��1

 Reële waarde “Discounted Share Pay Plan” 1 �21 ���

Aangepast resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten �1� 2�� ��0 ���

 Voorraden (toename -, afname +) -1 1�� 12 1��

 Handelsvorderingen (toename -, afname +) � 2�� -20 ���

 Actieve belastingslatenties (toename -, afname +) � ��� 2 1��

 Verkregen opbrengsten (toename -, afname +) -� ��1 -� 20�

 Overige courante activa (toename -, afname +) � ��� -� ���

 Handelsschulden (toename +, afname -) -�2 �21 �� �0�

 Personeelsbeloningen schulden (toename +, afname -) -� �0� � ���

 Belastingsschulden (toename +, afname -) 1� 02� ��1

 Uitgestelde opbrengsten (toename +, afname -) -�1 �0� 12 2��

 Overige schulden (toename +, afname -) ��� -2��

 Langetermijn voorzieningen (toename +, afname -) ��2 -2�0

Netto wijzigingen in het werkkapitaal -�2 ��� �� 1��

Belastingen -1�� �0� -12� ���

Belastingslatenties -� ��2 -��2

Netto kasstroom uit operationele activiteiten * 432 425 521 231

Kasstromen uit investeringsactiviteiten 

Aankoop van materiële en immateriële vaste activa -1�� 1�0 -2�� 1��

Opbrengsten uit verkoop vaste activa 0 �� �02

Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten -165 140 -198 633

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Borgtochten in contanten 2 -2�

Terugbetaling interestdragende langetermijnleningen 0 -2�� ���

Beëindiging van langetermijn renterisicoafdekkingen 0 -� 12�

Kortetermijnleningen �2 -���

Kapitaal en uitgiftepremies - uitgeoefende warranten ��� � 12�

Kapitaal - terugstorting -101 2�1 0

Netto aankoopprijs van eigen aandelen -��� -2 0��

Transactiekosten van eigen vermogen transacties -��� -2��

Uitgekeerde dividenden -1�1 ��� -12� ���

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -253 828 -374 786

Netto toename (+), afname (-) in kas en

kasequivalenten 13 457 -52 188

Kas en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 54 574 106 762

Kas en kasequivalenten per einde boekjaar 68 031 54 574

  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e

geconsolideerd kasstroomoverzicht
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* De netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bevatten: 

 - betaalde interesten �11 � ���

 - ontvangen interesten 1 ��0 � 1��

 - betaalde inkomstenbelastingen 11� 000 122 �00

  2006	 2005
	 	 in duizenden e	 in duizenden e
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	 	 in duizenden e

Ref.   Kapitaal  Uitgifte-  Wettelijke Reserve Eigen Overgedragen Totaal

    premies reserve voor  aandelen winst eigen

      derivaten   vermogen

      

 Balans per 1 januari 2005 435 514 14 191 7 897 -2 731 0 108 074 562 945

 Beëindiging renterisico- 

  afdekkingen    2 ��1   2 ��1

 Op aandelen gebaseerde

   betalingen - DSP Plan      ��� ���

 Nettowinst direct verwerkt in    

 het eigen vermogen    2 ��1  ��� � �2�

 Winst van het boekjaar   1� 12�   2�� 1�1 2�0 2��

 Totaal verwerkte opbrengsten en

 uitgaven in eigen vermogen gedurende    

 het boekjaar   1� 12� 2 ��1  2�� 1�� 2�� 01�

 Dividenden      -12� ��� -12� ���

 Uitoefening van aandelenopties 1 ��� � ���     � 12�

 Inkoop eigen aandelen     -� �0�  -� �0�

 Verkoop eigen aandelen     � ��� -��� � ��0

 Transactiekosten van eigen

 vermogen transacties      -2�� -2��

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

11 Op aandelen gebaseerde betalingen

  - DSP Plan      1 �21 1 �21

 Nettowinst direct verwerkt in het 

 eigen vermogen       1 �21 1 �21

10 Winst van het boekjaar   1� 01�   2�� �2� 2�� ���

 Totaal verwerkte opbrengsten en

 uitgaven in eigen vermogen gedurende   

 het boekjaar   1� 01� 0  2�� ��0 �01 ���

 Dividenden      -1�1 ��� -1�1 ���

10 Uitoefening van aandelenopties 10� ��0     ���

 Terugstorting kapitaal -101 2�1      -101 2�1

 Opname van uitgiftepremies 

  in kapitaal  20 ��0 -20 ��0     0

10 Inkoop eigen aandelen     -� 11�  -� 11�

11  Verkoop eigen aandelen     10 1�1 -1 ��� � �1�

 Transactiekosten van eigen 

 vermogen transacties       -��� -���

 Balans per 31 december 2006 356 680 440 35 038 0 0 371 617 763 775

geconsolideerd overzicht van vermogenmutaties

10, 
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Mobistar N.V.

Moedervennootschap, opgericht naar Belgisch recht

Naamloze vennootschap met publiek verhandelde aandelen

Kolonel Bourgstraat, 149

B - 1140 Brussel

België

Ondernemingsnummer: BE 0456 810 810

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 en tijdelijke vereniging:

bedrijfsinformatie
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grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van de 

historische kostprijs, met uitzondering van de derivaten die zijn 

gewaardeerd tegen reële waarde. De geconsolideerde jaarreke-

ning 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 de 

interpretaties van deze standaarden, zoals aangenomen door de 

Europese Unie.

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 dochteronder-

neming Mobistar Affiliate N.V. met Mobistar N.V., met inwer-

kingtreding op 1 januari 2005. Als gevolg van de fusie werd de 

dochteronderneming Mobistar Affiliate N.V. ontbonden.

Op 15 december 2005 werd de voor 100% gecontroleerde doch-

teronderneming Mobistar Corporate Solutions N.V. ontbonden.

Volgende entiteiten werden geconsolideerd per 31 december 

2006 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 gecon-

troleerd 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.

3.  Toestemming voor publicatie van de jaar-
rekening

Op 6 februari 2007 heeft de Raad van Bestuur van Mobistar N.V. 

de geconsolideerde jaarrekening van 2006 nagezien en ze vrijge-

geven voor publicatie.

De geconsolideerde jaarrekening van 2006 zal op 2 mei 2007 

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 jaarreke-

ning en de bijhorende toelichting.

De schattingen die werden gemaakt op de verschillende rap-

porteringsdata geven een beeld van de situatie op dat moment  

(bijv. marktprijzen, rentevoeten en wisselkoersen). Hoewel het 

management deze schattingen uitvoert met de best moge-

lijke kennis van de actuele gebeurtenissen en de activiteiten die 

Mobistar kan ondernemen, kunnen de werkelijke resultaten afwij-

ken van die schattingen.
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1.  Nieuwe IFRS standaarden en IFRIC  
interpretaties van toepassing per  
jaareinde december  2006

•••  IAS 19 - Actuariële opbrengsten en verliezen, groeps-

verzekeringen en toelichtingen

De standaard biedt de mogelijkheid actuariële opbrengsten en 

verliezen ontstaan uit toegezegde-pensioenregelingen te erken-

nen op de balans in plaats van opname in de verlies- en winst-

rekening. Deze bepaling heeft geen impact daar de Mobistar 

pensioenplannen worden gekwalificeerd als toegezegde-bijdra-

genregelingen.

•••  IAS 21 - Impact of wijzigingen in buitenlandse wissel-

koersen - Netto investering in een buitenlandse bedrijfs-

oefening

De amendementen van IAS 21 vereisen dat koersverschillen 

ontstaan uit een monetair activa dat deel uitmaakt van een netto 

investering in een buitenlandse bedrijfsoefening wordt opgeno-

men in het eigen vermogen zonder voorbehoud van de munt-

eenheid in dewelke het is onderschreven. Dit amendement heeft 

geen impact op de financiële verslaggeving van Mobistar.

•••  IAS 39 - Financiële instrumenten: erkenning en waarde-

ring

De amendementen van IAS 39 hebben betrekking op de finan-

ciële garantiecontracten, afdekkingen van verwachte intra-groep 

transacties en het gebruik van de reële waarde optie. Deze amen-

dementen hebben geen impact op de financiële verslaggeving van 

Mobistar.

•••  IFRIC 4 - Vaststellen of een overeenkomst een lease-

overeenkomst bevat

Deze interpretatie bevat de criteria om vast te stellen of een lease 

is opgenomen in overeenkomsten zonder dat deze de wettelijke 

vorm van een leaseovereenkomst hebben. De boekhoudregels 

van Mobistar betreffende “lease” werden overeenkomstig aan-

gepast.

•••  IFRIC 5 - Rechten op belangen komende uit 

Ontmantelings-, Herstel-, en Milieusaneringsfondsen

De interpretatie IFRIC 5 bepaalt de boekhoudkundige verwerking 

van fondsen opgericht voor het financieren van de ontmanteling 

van activa. Deze interpretatie heeft geen impact op de financiële 

verslaggeving van Mobistar.

•••  IFRIC 6 - Verplichtingen die voortvloeien uit deelneming 

aan een specifieke markt - Afgedankte electrisch en 

electronisch apparatuur

De interpretatie IFRIC 6 is een gevolg van de Europese richtlijn 

inzake de verantwoordelijkheid en het saneren van electrisch en 

electronisch afval. Toepassing van deze interpretatie werd opge-

nomen in toelichting 12.

De volgende IFRS standaarden en IFRIC interpretaties zullen 

toegepast worden in de boekhoudjaren startende op 1 januari 

2007 of later:

IAS 1 - Amendementen: Informatieverschaffing over kapitaal

IFRS 7 - Financiële Instrumenten: Informatieverschaffing

IFRS 8 - Bedrijfssegmenten

IFRIC 7 - Toepassing van de aanpassingsmethode met IAS 29

IFRIC 8 - Toepassingsgebied van IFRS 2

IFRIC 9 - Herbeoordeling van in contracten besloten derivaten

IFRIC 10 - Tussentijdse Financiële Verslaggeving en Waardever-

minderingen

IFRIC 11 - Transacties met Groeps- en Eigen Ingekochte Aandelen

IFRIC 12 - Vergunningsovereenkomsten van diensten

2. Transacties in vreemde valuta

Bij de initiële waardering in de functionele munteenheid wordt 

een transactie in vreemde valuta gewaardeerd aan de contante 

wisselkoers tussen de functionele en de vreemde munt op de 

transactiedatum. Op elke balansdatum worden activa en passiva 

in vreemde valuta omgerekend tegen de slotkoers.

Koerswinsten en -verliezen worden opgenomen als bedrijfsin-

komsten en -uitgaven, indien ze verband houden met bedrijfs-

activiteiten. 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 kasstroom-

genererende eenheid waarop de goodwill betrekking heeft. 

grondslagen voor de financiële verslaggeving
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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 gebeurtenis-

sen 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 

verkoopskosten, 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 kasstroomgenererende eenheid van het mobiele seg-

ment. Deze methode vereist het maken van een schatting 

van de toekomstige kasstroom van het kasstroomgenererend 

van het mobiele 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 

beperkte gebruiksduur zoals kosten voor GSM- en UMTS-licen-

ties, kosten voor netwerkdesign en -ontwikkeling, kosten voor 

aangekochte en intern gegenereerde software.

Immateriële vaste activa worden bij de initiële opname gewaar-

deerd tegen kostprijs. De kostprijs omvat aankoopprijs, invoer-

rechten, 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 ingebruik-

stelling, 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 waardever-

minderingen.

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 

GSM- en UMTS-licenties zijn toegekend voor een periode van 

respectievelijk 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 resul-

tatenrekening opgenomen onder de rubriek ‘Afschrijvingen en 

waardeverminderingen’.

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 

geschatte uitgaven voor het ontmantelen van de sites van het 

netwerk, en het opknappen van gehuurde locaties, waar deze 

verplichtingen bestaan. In toepassing van de Europese richtlijn op 

de afvalverwerking van electrisch en electronisch materiaal, werd 

de geschatte kost voor de behandeling en overdracht van zulk 

commercieel materiaal verworven op of voor 13 augustus 2005 

erkend als een vaste activa en ook als een voorziening.

Na de eerste opname worden materiële vaste activa gewaardeerd 

tegen kostprijs, verminderd met de geaccumuleerde afschrijvin-

gen 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:

grondslagen voor de financiële verslaggeving
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 Gebouwen 20 jaar

 Pylonen en netwerkconstructies 20 jaar

 Glasvezel 15 jaar

 Netwerkuitrustingen 8 jaar

 Data transmissie-uitrustingen 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 wijzigingen prospectief geboekt als wijzigingen in de 

boekhoudkundige schatting.

Afschrijvingen en waardeverminderingen worden in de winst- en 

verliesrekening opgenomen onder de titel ‘Afschrijvingen en waar-

deverminderingen’.

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 voort-

vloeiend uit de verwijdering van het actief op de balans worden 

opgenomen 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 geken-

de looptijd van de huurcontracten voor de locatie, daarbij reke-

ning houdend 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 disconteringsrente.

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 

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

waarde van een actief of de kasstroomgenererende eenheid, na 

aftrek van de verkoopskosten, 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 

overschrijdt, wordt het actief geacht een waardevermindering 

te hebben ondergaan en wordt deze afgewaardeerd tot de 

realiseerbare waarde. Bij de bepaling van de gebruikswaarde 

worden de geschatte toekomstige kasstromen geactualiseerd 

door toepassing van een disconteringsvoet vóór belastingen 

wordt toegepast die rekening houdt met de huidige marktinzich-

ten van de tijdwaarde van geld, en de specifieke risico’s van het 

actief. Waardeverminderingen worden opgenomen in de rubriek 

‘Afschrijvingen en waardeverminderingen’ in de winst- en verlies-

rekening.

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 

verliesrekening over de verwachte gebruiksduur van het betref-

fende 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 

omvatten 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 boekwaar-

de van de activa en passiva.

Uitgestelde belastingvorderingen worden eveneens opgeno-

men voor alle ongebruikte belastingfaciliteiten en ongebruikte 
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voorwaartse 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 belasting-

wetgeving.

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 belastingvorde-

ringen 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 maan-

den. 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.

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 con-

tractuele 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 investe-

ringen niet aan reële waarde via winst of verlies worden geboekt, 

de rechtstreeks toe te rekenen transactiekosten. De toewijzing 

en classificatie 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 handelsdoel-

einden indien ze zijn verworven met het doel deze in de nabije 

toekomst te verkopen. Derivaten worden eveneens aangemerkt 

als aangehouden voor handelsdoeleinden tenzij het voorbestem-

de 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 

grondslagen voor de financiële verslaggeving

702191-Mobistar jaarrap06_NL.ind48   48 17-04-2007   15:28:53



•••  ��

factuurbedrag of het nominale bedrag wanneer het verdisconte-

ringseffect 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 indi-

viduele basis, of op basis van een segment indien individuele 

waardering niet mogelijk is. Handelsvorderingen en andere kort-

lopende vorderingen worden opgenomen op de balansrekening  

na aftrek van alle cumulatieve verliezen door waardeverminde-

ring.

••• Financiële verplichtingen

> Interestdragende leningen

Leningen worden bij de eerste opname opgenomen tegen de 

reële waarde van de ontvangen tegenprestatie, minus de direct 

toerekenbare 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 ver-

liesrekening zodra de schulden niet langer op de balans worden 

opgenomen, alsmede via het afschrijvingsproces.

> Kasstroomafdekkingen

Bij het afsluiten van een afdekkingstransactie beschrijft en 

documenteert 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 

identificatie 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 

voldaan, wordt het aandeel van de winst of het verlies op de 

afdekkingsinstrumenten 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 afdek-

kingsinstrument gewaardeerd in andere operationele opbrengs-

ten of kosten wanneer zij betrekking hebben op operationele 

activiteiten en in andere financiële opbrengsten en verliezen wan-

neer zij betrekking hebben op financiële activiteiten.

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 

bedragen 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.

De kosten van alle in eigen-vermogensinstrumenten afgewik-

kelde 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 gehouden met de voorwaarden waaraan deze eigen-ver-

mogensinstrumenten 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 

prestatievoorwaarden, tenzij voorwaarden met betrekking tot de 

aandelenprijs, indien van toepassing.
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De kosten van in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde 

transacties worden, samen met eenzelfde verhoging van het 

eigen vermogen, opgenomen in de periode waarin aan de voor-

waarden met betrekking tot prestaties en/of dienstverlening is 

voldaan, eindigend op de datum waarop de werknemers volledig 

recht krijgen op de toezegging.

De cumulatieve kosten opgenomen voor in eigen-vermogensins-

trumenten 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 

voordelen 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 

zullen 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 

opgenomen 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.

Gelijkaardig, volgende de voorwaarden opgelegd door de 

Europese richtlijn aangaande het afval van electrisch en elec-

tronisch materiaal, worden de geschatte netto kosten voor de 

behandeling en overdracht van zulk materiaal, verworven op of 

vóór 13 augustus 2005, erkend als een materiëel vaste activa en 

als een voorziening indien Mobistar verantwoordelijk is.

16. Personeelsbeloningen

Kortlopende personeelsbeloningen zoals lonen, sociale-zeker-

heidsbijdragen, betaalde jaarlijkse vakantie, winstdeling en 

bonussen, 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.

Het pensioenplan wordt gekwalificeerd als een plan van het type 

toegezegde bijdragen, aangezien het wettelijk opgelegde mini-

male 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 waarschijn-

lijk 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 goede-

ren 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 

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-

verbruikte communicatierechten worden overgedragen indien 

dat recht bestaat. Voorafbetaalde bedragen voor abonnementen 

worden opgenomen tijdens de abonnementsperiode op lineaire 

wijze.

••• Opbrengsten uit de verkoop van voorafbetaalde kaarten

De verkoop van voorafbetaalde kaarten wordt gewaardeerd tegen 

nominale waarde als uitgestelde opbrengsten op het moment van 
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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 pro-

duct 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 

verantwoordelijkheid heeft voor het naleven van de voorwaarden 

voor het huurcontract van de site worden de huurkosten opgeno-

men onder uitgaven. Opbrengsten uit het onderverhuren van sites 

aan andere operatoren worden opgenomen onder opbrengsten.

18. Lease overeenkomsten

Lease overeenkomsten waarbij alle wezenlijke risico’s en voor-

delen in verband met de eigendom niet hoofdzakelijk worden 

overgedragen aan de huurder zijn operationele lease overeen-

komsten. De betalingen worden opgenomen als uitgaven op 

lineaire basis gedurende de looptijd van het contract.

In toepassing van interpretatie IFRIC 4, het bepalen of een 

overeenkomst een lease overeenkomst is of bevat, vereist een 

beoordeling van het feit of de nakoming van de overeenkomst 

afhankelijk is van het gebruik van het specifieke activa en de over-

eenkomst een recht bevat op het gebruik van het activa.

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 ont-

vangen 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 aandeel-

houders wordt aangekondigd na balansdatum wordt niet verant-

woord als een passief op die datum.
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1. Immateriële vaste activa en goodwill (in 000 euro)

  Goodwill GSM en  Kosten Overige Totaal

   UMTS voor intern immateriële immateriële

   licenties gegenereerde vaste activa vaste activa

    software  

Aanschaffingswaarde

Op 1 januari 200� 10 ��� ��� ��1 2� 2�� ��2 �1� ��� �0�

Mutaties tijdens het boekjaar:

 Aanschaffingen   8 780 43 916 52 696

 Verkopen en buitengebruikstellingen   -2 936 -31 528 -34 464

Op �1 december 200� 10 ��� ��� ��1 �� 0�� ��� 20� ��1 ���

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Op 1 januari 200� 0 1�� ��� 11 0�� 2�0 �2� �0� �0�

Mutaties tijdens het boekjaar:  

 Toevoegingen  25 067 7 381 52 897 85 345

 Waardeverminderingen    750 750

 Terugboeking - verkopen en 

 buitengebruikstellingen   -2 936 -31 528 -34 464

Op �1 december 200� 0 1�� ��2 1� ��1 2�2 ��� ��� ���

Nettoboekwaarde op �1 december 200� 10 ��� 1�� ��� 1� ��� 112 ��2 �2� 2��

••• 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.

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

deverminderingstest 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 2006:

 Activa mobiele segment 1 049 600

 Passiva mobiele segment, excl. uitgestelde opbrengsten -265 238

 Boekwaarde mobiele segment  784 362

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 2006 63 289 921

 Aandelenprijs per 31 december 2006 (in euro) 64,65

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

moet geen verlies door waardevermindering worden opgenomen.

••• Immateriële vaste activa

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

tiekosten voor software.

toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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De gebruiksduur van de immateriële vaste activa gebruikt in 2006 is onveranderd vergeleken met 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)

  Terreinen,  Installaties,  Meubilair Overige Totaal

  gebouwen en machines, en rollend materiële materiële 

  netwerk  uitrusting materieel vaste activa vaste activa

  infrastructuur

Aanschaffingswaarde

Op 1 januari 200� ��� ��� ��� �2� 10� �1� 1� ��� 1 012 ��2

Mutaties tijdens het boekjaar:

 Aanschaffingen, met inbegrip van de

  geproduceerde vaste activa 51 237 40 839 20 138 228 112 442

 Ontmanteling activa 1 298   123 1 421

 Overdrachten en buitengebruikstellingen -9 146 -25 745 -4 550 -33 -39 474

Op �1 december 200� ��1 ��� �12 �1� 12� 002 1� ���  1 0�� ��1

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Op 1 januari 200� 1�1 ��� 2�� ��� �� ��� 12 �00 ��� �0�

Mutaties tijdens het boekjaar:  

 Toevoegingen 18 301 50 776 8 520 1 669 79 266

 Waardeverminderingen 4 667 2 598 0  7 265

 Ontmanteling activa 917   206 1 123

 Terugboeking - overdrachten en buitengebruikstellingen -9 146 -25 745 -4 550 -33 -39 474

Op �1 december 200� 1�� �2� 2�1 01� �� �0� 1� ��2 ��� ���

Nettoboekwaarde op �1 december 200� 2�� �22 221 �0� 2� 2�� � ��2 ��1 1��

••• Investeringen 

Het merendeel van de investeringsuitgaven gedaan in 2006 zijn verbonden met de verdere ontplooiing van het 3G radio materiaal, 

dewelke startte in 2005.

••• Waardeverminderingen op materiële vaste activa

In de loop van 2006 werden waardeverminderingen zowel op immateriële als materiële vaste activa erkend voor een bedrag van 8.015 

duizend euro (2005: 6.366 duizend euro) en geboekt als kost in de rubriek ‘Afschrijvingen en waardeverminderingen’ in de resultaten-

rekening.

Het verlies door waardevermindering van 8.015 duizend euro dat werd verantwoord gedurende het jaar werd vastgesteld op individuele 

basis en wordt als volgt gedetailleerd:

 Software toepassingen 750

 Verouderde uitrustingen van het netwerk  7 265

 Totaal 8 015

De reële waarde, na aftrek van de verkoopkosten, van software toepassingen en de verouderde uitrustingen van het netwerk is nihil.
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••• Overheidssubsidies

Een kapitaalsubsidie van 3.148 duizend 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.

  200� 200�

Nettoboekwaarde op 1 januari 2�� �0�

Opgenomen in de winst- en verliesrekening -2� -2�

Nettoboekwaarde op �1 december 2�� 2��

3. Andere niet-courante activa (in 000 euro)

Borgtochten in contanten

Nettoboekwaarde op 1 januari 200� 1��

Toevoegingen �

Terugbetalingen -10

Nettoboekwaarde op �1 december 200� 1��

4. Courante belastingen en belastinglatenties (in 000 euro)

••• Uitgestelde belastingen

  �1.12.200� �1.12.200�

Investeringsaftrek � 0�2 � �02

Omzet erkend op kosteloze beltijd toegekend aan klanten -� �2� 0

Tenlasteneming van de intercalaire interesten ��� 1 0��

Tenlasteneming van de kosten voor de ontwikkeling van websites 1 022 ��0

Overige elementen -10� -1�0

Totaal netto actieve belastinglatenties 613 7 086

••• Belangrijkste componenten van belastinglasten

  �1.12.200� �1.12.200�

Actuele belastinglasten 1�� ��� 12� ���

Belastingen van vorige boekjaren �0 100

Uitgestelde belastinglasten met betrekking tot herkomsten 

terugboeking van tijdelijke verschillen � ��2 ��2

Belastingen 142 080 124 499

••• Verband tussen de belastinglasten en winst voor belasting

  �1.12.200� �1.12.200�

Geconsolideerde boekhoudwinst voor belastingen ��1 �2� ��� ���

Theoretische belastingsvoet van 33,99% 150 108 134 188

Belastingsimpact van permanente verschikken:

 •  Fiscaal niet-aftrekbare uitgaven 2 ��1 1 �1�

toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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 • Waardevermindering deelneming in

   Mobistar Solutions N.V. 0 -� ���

 • Mobistar Affiliate N.V. goodwill 0 -��2

 •  Afschrijving van goodwill Mobistar Corporate

   Solutions N.V. -� 0�� -� 0��

 • Niet-aftrekbare verliezen Tijdelijke Vereniging ‘Irisnet’ �20 1 01�

Belastingskrediet op investeringen -��� -���

Aftrek voor notionele interesten -� �2� 0

Aanpassing inkomstenbelasting vorige jaren �0 100

Belastingen 142 080 124 499

Werkelijke belastingsvoet van het boekjaar 32,17% 31,54%

5. Voorraden (in 000 euro)

Handelsgoederen (o.a. mobiele telefoontoestellen en simkaarten) �1.12.200� �1.12.200�

Voorraden - Bruto bedrag � �0� � ���

Reserve voor verouderde en weinig verkochte artikelen -2 �1� -2 ��0

Voorraden - Nettoboekwaarde � ��2 � ���

Voorraden - Tenlasteneming van de kosten tijdens het boekjaar 62 458 62 666

6. Handelsvorderingen (in 000 euro)

  �1.12.200� �1.12.200�

Handelsvorderingen - Brutowaarde 1�� ��0 20� �20

Waardevermindering op dubieuze debiteuren -�� ��� -�� 2�1

Handelsvorderingen - Nettoboekwaarde 166 195 169 439

7. Overige courante activa (in 000 euro)

  �1.12.200� �1.12.200� 

Gemeentelijke en regionale belastingen op pylonen 1� ��� 1� �22

Waardevermindering op dubieuze debiteuren op voorgaande -1� ��� -1� �22

Voorafbetalingen 12 1�� 1� 02�

Te recuperen BTW 2 �0� � 1��

Andere courante activa 1 00� 1 0�2

Totaal 15 571 25 318

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

Sommige Belgische gemeenten en twee provincies hebben vanaf 1997 fiscale maatregelen ingevoerd die een jaarlijkse belasting op pylo-

nen, masten en antennes op hun grondgebied mogelijk maken. Deze belastingsmaatregelen 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 operatoren op de 

markt niet wijzigen. In zijn verslag van 19 september 2006 heeft de auditeur van de Raad van State aangegeven dat de argumentatie van 

Mobistar niet gefundeerd is. Het definitieve vonnis van de Raad van State is nog steeds niet geveld. Op 10 oktober 2006 heeft de auditeur 

van de Raad van State overigens geconcludeerd dat in het geval van een beroep tegen één gemeente in het bijzonder, de schending 

van de gelijkheid tussen operatoren terecht werd opgeworpen. Gezien deze betwistingen bedragen de schuldvorderingen van de op de 
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rol geplaatste belastingen, verhoogd met de volgens het wettelijk tarief berekende nalatigheidsintresten, 19,994 miljoen euro en worden 

het voorwerp van een waardevermindering voor het totaal bedrag, waarvan 5,072 miljoen euro voor dit boekjaar. Het overeenkomstige 

passief van 19,994 miljoen euro werd verantwoord onder de rubriek ‘Handelsschulden’ en staat nog altijd open op de balansdatum.

8. Kas en kasequivalenten (in 000 euro)

  �1.12.200� �1.12.200�

Korte termijn beleggingen bij France Télécom (Cash-pool) �� 0�1 �� �00

Korte termijn kasbeleggingen bij banken 2 �00 0

Bankrekeningen 1 ��0 1 2��

Totaal kas en kasequivalenten 68 031 54 574

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

voorwaarden.

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 aande-

len, 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.

  �1.12.200� �1.12.200�

Aandeel van de groep in nettoresultaat 2�� ��� 2�0 2��

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen �� 2�2 ��� �� 112 10�

Verwateringseffect - Aandelenopties ��0 � ���

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen na verwateringseffect 63 283 437 63 120 982

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 2006 in totaal 16.266 

aandelenopties uitgeoefend aan de unitaire prijs van 34,15 euro (8.151 aandelenopties) en van 32,55 euro (8.115 aandelenopties).

 Kapitaal Uitgifte-  Aantal  

  premies gewone

   aandelen

Op 1 januari 200� ��� 1�� 20 ��0 �� 2�� ���

Uitoefening van 1�.2�� aandelenopties 10� ��0 1� 2��

Opname uitgiftepremies in kapitaal 20 ��0 -20 ��0 0

Terugstorting kapitaal -101 2�1 0 0

Op �1 december 200� ��� ��0 ��0 �� 2�� �21

toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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Alle gewone aandelen werden volledig betaald en hebben een boekwaarde van 5,636 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 toegewe-

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

  Wettelijke 

  Reserve

Op 1 januari 200�  21 02�

Toewijzing van �% van de nettowinst na belasting van het boekjaar van Mobistar N.V. 1� 01�

Op �1 december 200�  �� 0��

••• Reserve voor derivaten 

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

den 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 2006 zijn geen rentevoet swap uitstaand.

 Reserve voor Reserve voor

 derivaten derivaten

 2006 2005

Op 1 januari 0 -2 ��1

Beëindiging renterisicoafdekkingen 0 2 ��1

Op �1 december 0 0

Het brutobedrag van de rentevoet swaps per 1 januari 2005 bedroeg 4.129 duizend euro. Rekening houdend met de impact van de 

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

De afsluiting van de rentevoet swaps gaf aanleiding tot het opnemen van 4.129 duizend euro financieringskosten in de 2005 winst- en 

verliesrekening.

••• Eigen aandelen

  Eigen 

  aandelen

Op 1 januari 200�  1 0��

Discounted Share Pay Plan 200�   

 Verkoop van 1�.�1� beschikbare aandelen op de beurs  -1 0��

Discounted Share Pay Plan 200�  

 Aankoop van 1�0.��0 aandelen  � 11�

 Verkoop van 1�0.��0 aandelen aan Mobistar werknemers  -� 11�

Op �1 december 200�  0

Een beschrijving van beide “Discounted Share Pay Plans” 2005 en 2006 werd opgenomen in toelichting 11 ‘Op aandelen gebaseerde 

betalingen’.
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••• Overgedragen winst

  Overgedragen

  winst

Op 1 januari 200�  2�� ���

Winst van het boekjaar na belasting  2�� ���

Toevoeging aan de wettelijke reserve  -1� 01�

Dividend 200� uitbetaald in 200�  -1�1 ���

Verliezen op verkoop eigen ingekochte aandelen  -1 ���

Reële waarde Discounted Share Pay Plan  1 �21

Transactiekosten van eigen vermogen transacties  -���

Op �1 december 200�  ��1 �1�

••• Uitkeringen aan aandeelhouders  

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders die plaatsvindt op 2 mei 2007 zal de Raad van Bestuur volgende uitkeringen 

aan aandeelhouders voorstellen:

> Dividend 2006

 Aantal gewone aandelen op 31 december 2006 63 289 921

 Bruto gewoon dividend per gewoon aandeel in euro 2,70

 Bruto buitengewoon dividend per gewoon aandeel in euro 1,80

 Totaal dividend 2006 (in 000 euro) 284 805

Het dividend van het boekjaar 2006 werd niet verantwoord als passief op de balansdatum omdat de goedkeuring door de jaarlijkse 

Algemene Vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden na de balansdatum.

> Terugbetaling van het kapitaal in 2006  

 Aantal gewone aandelen op 2 augustus 2006 63 281 806

 Terugstorting kapitaal per gewoon aandeel in euro 1,60

 Totale kapitaalsvermindering (in 000 euro) 101 251

De betaling van de vermindering van het kapitaal heeft plaatsgevonden in augustus 2006 na goedkeuring door de jaarlijkse Algemene 

Vergadering van aandeelhouders en na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

> Dividend 2005

Volgend op de beslissing van de Algemene Vergadering van aandeelhouders die plaatsvond op 3 mei 2006 werd een bruto dividend 

van 2,40 euro toegekend aan de gewone aandelen, met inbegrip van de aandelen uit de uitoefening van de aandelenopties in 2006.

 Aantal gewone aandelen op 1 januari 2006 63 273 655

 Uitgeoefende aandelenopties in de loop van 2006 16 266

 Aantal gewone aandelen op 31 december 2006 63 289 921

 Bruto dividend per gewoon aandeel, in euro 2,40

 Bruto dividend per gewoon aandeel, in euro 151 896

toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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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 euro per aandeel en verminderd tot  

32,55 euro per aandeel na de kapitaalsterugstorting beslist door de Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op 3 mei 

2006. Er zijn geen beperkingen 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 

voorwaarden van de aandelenopties werden niet gewijzigd.

  �1.12.200� �1.12.200�

Uitstaande aandelenopties bij het begin van het boekjaar 1� 0�� 2�� �2�

Toegekende aandelenopties tijdens het boekjaar 0 �12

Vervallen aandelenopties tijdens het boekjaar 0 -2��

Uitgeoefende aandelenopties tijdens het boekjaar -1� 2�� -2�� ���

Uitstaande aandelenopties bij het einde van het boekjaar 1 831 18 097

Uitoefenbare aandelenopties bij het einde van het boekjaar 1 831 18 097

••• Discounted Share Purchase Plans 2005 en 2006

Het remuneratiecomité van Mobistar keurde in 2005 en 2006 Discounted Share Purchase Plans (DSPP) goed, waarbij het perso-

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

Overeenkomstig de bepalingen van het plan worden de aandelen onmiddellijk toegekend op de toekenningsdatum, maar kunnen ze 

niet worden verkocht binnen de twee jaar na aankoopdatum. 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.  

  DSPP 200� DSPP 200�

Inschrijvingsperiode: aanvangsdatum 12 april 200� 1 september 200�

Inschrijvingsperiode: sluitingsdatum 21 april 200� 1� september 200�

Aantal aandelen verkocht aan Mobistar werknemers 1�0 ��0 �2 ���

Inschrijvingsprijs per aandeel (euro) �0,11 �2,�1

Beurskoers sluitingsdatum inschrijvingsperiode (euro) �2,�� ��,��

Reële waarde per aandeel (euro) 12,�� 12,0�

Reële waarde DSPP opgenomen in uitgaven (000 euro) 1 �21 ���
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12. Lange termijn voorzieningen (in 000 euro)

 01.01.2006 Toevoegingen Gebruik Annulering Discontering  31.12.2006

     effect

Hangende geschillen � �2� 1 2�� -�0� 0 0 � 2��

Kosten voor ontmanteling van netwerksites � ��� 1 2�� -��0 0 2�� � ���

Kosten voor herstel van gebouwen ��2 12� 0 0 0 ���

Totaal 10 996 2 696 -959 0 236 12 969

••• 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 

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

veronderstellingen 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:

  �1.12.200� �1.12.200�

Aantal sites van het telefonienetwerk � ��� � ���

Gemiddelde ontmantelingskosten per site (000 euro) 11 11

Inflatiecijfer 2,0% 2,0%

Disconto �,0% �,0%

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

te maken van de timing van de kasuitstroom, gezien de voorziening wordt bepaald op basis van de gekende looptijd van de bestaande 

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 

eind 2007 verschuldigd zullen zijn.

••• Afval Electrisch en Electronisch Materiaal

Volgens de Europese richtlijn gepubliceerd over voornoemd onderwerp en de IFRIC 6 interpretatie, is Mobistar verantwoordelijk voor 

de behandeling en overdracht voor het afval van alle electrische en electronische materiaal (o.a. netwerkinfrastructuur, IT hardware, …) 

verworven op en vóór 13 augustus 2005.

Mobistar verkoopt heden ten dage zijn afval van electrisch en electronisch materiaal aan één WEEE gecertificeerde derde partij aan een 

netto prijs dewelke in overeenstemming is met de verplichtingen van de Europese richtlijn. Daarom werd geen voorziening opgenomen 

in de financiële verslaggeving van Mobistar.

toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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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 ren-

tevoetrisico 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 krediet-

risico 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 bank-

kredieten, bankleningen en intergroeps-leningen.

••• Rentedragende leningen

  Nominale Rentevoet Einddatum 31.12.2006 31.12.2005

  waarde

Ongedekte krediet faciliteit overeenkomst 

met France Télécom 2�0 000 Euribor + 0,�0 �1.12.2010 0 0

Totaal leningen en schulden op lange termijn    0 0

Vlottende krediet faciliteit overeenkomst

met France Télécom 2�0 000 EONIA + 0,�0  op aanvraag 0 0

Ongedekte kredietlijnen bij diverse banken  �0 �00 bepaald bij  op aanvraag 0 0

   trekking   

Aandeel in de lening toegekend aan de tijdelijke  2 �2� bepaald bij  op aanvraag 2 ��� 2 ���

 vereniging ‘Irisnet’ maximum trekking   

Totaal leningen en schulden op korte termijn    2 445 2 383
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••• Reële waarde

  Boekwaarde Reële waarde 

  31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Financiële activa

Banksaldo’s 1 ��0 1 2�� 1 ��0 1 2�� 

Beleggingen op korte termijn �� ��1 �� �00 �� ��1 �� �00 

Overige financiële activa (niet-courante) 1�� 1�� 1�� 1�� 

Financiële verplichtingen

Aandeel in lening toegekend aan ‘Irisnet’ 2 ��� 2 ��� 2 ��� 2 ��� 

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 boekwaarde van de joint-venture lening wordt geacht de reële waarde te vertegenwoordigen, rekening houdend met de eraan 

verbonden korte looptijd.

••• Einddatum

Eind december 2006 Bedrag Op hoogstens Op hoogstens Op meer

   1 jaar 2-5 jaar dan 5 jaar

Financiële activa

Banksaldo’s 1 ��0 1 ��0

Beleggingen op korte termijn �� ��1 �� ��1

Overige financiële activa (niet-courante) 1��   1��

Financiële verplichtingen

Aandeel in de lening toegekend aan ‘Irisnet’ 2 ��� 2 ���

Eind decembe 2005 Bedrag Op hoogstens Op hoogstens Op meer

   1 jaar 2-5 jaar dan 5 jaar

Financiële activa

Banksaldo’s 1 2�� 1 2��

Beleggingen op korte termijn �� �00 �� �00

Overige financiële activa (niet-courante) 1��   1��

Financiële verplichtingen

Aandeel in de lening toegekend aan ‘Irisnet’ 2 ��� 2 ���

••• Kasstroomafdekkingen

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.

toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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14. Andere courante schulden (in 000 euro)

  �1.12.200� �1.12.200�

Personeelsbeloningen schulden

Bezoldigingen en opzegvergoedingen 2 �11 2 ���

Bijdragen voor de sociale verzekering � 1�0 � ���

Enkel en dubbel vakantiegeld 1� 02� 1� 110

Performance bonus � ��� � ���

Pensioen en hospitaalverzekering 1 ��� � ��2

Totaal 31 842 38 149

Belastingen

Vennootschapsbelastingen - 200� 0 ���

Vennootschapsbelastingen - 200� 1 111 1 0�1

Vennootschapsbelastingen - 200� 1� �1�

Totaal 19 624 1 598

Overige schulden

Dividend 200� �� 2��

Dividend 200� 1�� 

Terugstorting kapitaal 200� ���

Overige schulden �0� 1��

Totaal  1 070 387

15. Winst- en verliesrekening (in 000 euro)

••• Omzet

  200� 200�

Opbrengsten uit abonnementen �0� ��0 �0� ���

Opbrengsten uit gebruik voorafbetaalde telefoonkaarten 2�� �0� 2�� 1��

Interconnectieopbrengsten ��� 0�� �21 ��1

Huuropbrengsten uit gedeelde locaties 2 ��0 2 ���

Andere diensten 1� �0� 10 0��

Totale omzet uit telefonie 1 ��� 0�0 1 �0� 2�1

Verkoop van apparatuur en overige �0 ��0 �� �1�

Totaal  1 546 830 1 451 085

••• Andere bedrijfsopbrengsten

  200� 200�

Doorrekening onkosten aan dochtermaatschappijen van France Télécom 12 ��1 1� ���

Administratieve kosten doorgerekend aan klanten en derden � 2�0 � ���

Diensten verleend aan de gerechtelijke autoriteiten 2 ��� � �1�

Niet-recurrente winst uit de verkoop van netwerkmateriaal 0 1 ���

Overige bedrijfsopbrengsten � 1�2 2 2�0

Totaal 27 769 28 847
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••• Andere kosten voor verkochte goederen en diensten

  200� 200�

Inkoop van goederen �2 ��� �2 ���

Inkoop van diensten �� ��1 �0 0��

Totaal 155 819 142 713

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.

••• Diensten en andere goederen

  200� 200�

Huurkosten 21 �21 22 ��0

Onderhoud  2� ��� 2� 1��

Ereloon �� �20 �� ���

Administratieve kosten 1� ��2 1� ���

Commissies 11� �2� 112 ��1

Universele dienstverlening 1� �1� � 1�0

Publiciteit en promotie �2 �20 �� �1�

Overige � 12� � 21�

Totaal 305 048 289 614

Diensten en andere goederen zijn opgenomen na aftrek van intern gekapitaliseerde immateriële en materiële vaste activa van 1.756 

duizend euro in 2006 en 1.837 duizend euro in 2005.

De kosten gepaard gaande met de universele dienstverlening werden gehervalueerd volgens de berekeningscriteria vastgelegd door 

de Belgische telecomregulator, dewelke significant afwijken van de initiële veronderstellingen in acht genomen in 2005. Van de totale 

opgenomen kost in 2006, zijnde 14.814 duizend euro, zijn 4.050 duizend euro te wijten aan de tweede helft van 2005.

••• Personeelsbeloningen

  200� 200�

Bezoldigingen �� 2�1 �� ���

Sociale zekerheidsbijdragen �0 110 2� ���

Groepsverzekering en hospitaalverzekering � 1�� � ���

Overige personeelskosten 2�0 �2�

Totaal 135 787 130 926

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 7.024 duizend euro in 2006 en 7.348 duizend euro in 2005.

Het gemiddelde aantal medewerkers in voltijdsequivalenten daalde licht van 1.638,7 in 2005 tot 1.628,8 in 2006.

toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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••• Andere bedrijfskosten

  200� 200�

Waardevermindering op voorraden -�� 2�

Handelsvorderingen - waardevermindering op dubieuze debiteuren � 0�� � 0�2

Gemeentelijke belastingen op GSM antennes en pylonen � 0�2 � 1��

Onroerende voorheffing 1 �2� 2 00�

Langetermijn voorzieningen �1� 22�

Overige bedrijfskosten 2�� ��

Totaal 15 469 9 603

Lokale belastingen op gsm-masten en antennes zijn toegenomen zoals beschreven in toelichting ‘7. Overige courante activa’.

••• Netto financieringskosten

  200� 200�

Financiële opbrengsten

Interesten op beleggingen en bankrekeningen 1 ��� � 0��

Overige financiële opbrengsten 1�� 2��

Totaal 2 143 3 325

Financiële kosten

Interesten op schulden, met inbegrip van de derivaten (renteswap) ��0 10 �2�

Overige financiële kosten 1 00� 1 1�1

Totaal 1 355 11 608

Totaal netto financieringskosten 788 -8 283

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

  �1.12.200� �1.12.200�

Activa en passiva

Handelsvorderingen op korte termijn 2� ��2 21 211

Beleggingen op korte termijn �� 2�� �� �00

Passiva

Handelsschulden op korte termijn 1� 22� 1� ���

Opbrengsten en kosten 

Verkopen �� �12 �� ���

Inkopen �� ��� �� ���

Het geconsolideerd financieel verslag bevat de financiële verslagen van Mobistar N.V. en 50% van de belangen gehouden door France 

Télécom in de tijdelijke vereniging ‘Irisnet’ omdat Mobistar op heden de controle uitoefent in de tijdelijke vereniging tesamen met zijn 

partner Telindus. Mobistar draagt de risico’s en opbrengsten van deze activiteit in plaats van France Télécom.

De moedermaatschappij van Mobistar N.V. is France Télécom, place d’Alleray 6, 75505 Paris Cedex 15, France.
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> Verbonden ondernemingen - transacties in 2006

  Verkopen  Aankopen Openstaande  Openstaande

  aan  bij vorderingen schulden

  verbonden verbonden bij verbonden  bij verbonden

  ondernemingen ondernemingen ondernemingen ondernemingen

Moederonderneming

France Télécom - Telecommunicatieverkeer en diensten �� ��� �� ��� 10 ��1 11 ��1

France Télécom - Cash pooling en financiële instrumenten  1 �0� 2�� �� 2�� 0

Dochtermaatschappijen France Télécom

Telecommunicatieverkeer 21 �0� 1� ��� 1� 1�1 � ���

Professionele diensten 10 ��� 1 ���  0

Diverse 0 0 0 0

Totaal 73 312 57 543 88 900 19 224

> Voorwaarden voor transacties met verbonden ondernemingen

De voorwaarden betreffende de aan- en verkoop van verkeer en diensten, de overeenkomst betreffende het gecentraliseerde financieel 

beheer en de overeenkomst betreffende de doorlopende kredietfaciliteit 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:

  200� 200�

Bezoldigingen � 220 � 1��

Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering ��� ���

Opzegvergoedingen 0 0

Op aandelen gebaseerde beloningen 1 ��� ��2

Totaal werknemers’ voordelen 5 003 4 042

Het totaalbedrag aan bezoldigingen toegekend aan de Raad van Bestuur is als volgt:

  200� 200�

Totaal bedrag 2�2 2��

> Belangen van het senior management in een incentive plan voor werknemers

> Aandelenoptieplan 2001

In 2006 werden door leden en voormalige leden van het senior management van Mobistar in totaal 2.660 aandelenopties uitgeoefend 

aan een uitoefenprijs van 34,15 euro per aandeel, wat neerkomt op een totale stijging in eigen vermogen van 91 duizend euro, verdeeld 

tussen kapitaal en uitgiftepremie. Per 31 december 2006 is een totaal van 780 uitoefenbare aandelenopties uitstaande.

> Discounted Share Pay Plans 2005 en 2006

Leden en voormalige leden van het senior management van Mobistar hebben in totaal 37.500 aandelen aangekocht in 2005 en 105.000 

in 2006, overeenkomstig de voorwaarden beschreven in toelichting ’11. Op aandelen gebaseerde betalingen’. De reële waarde van de 

aangekochte aandelen bedraagt 452 duizend euro (DSPP 2005) en 1.338 duizend euro (DSPP 2006).

toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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17. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (in 000 euro)

••• Investeringen en goederen aankopen

  Verplichtingen per eind < 1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar

  2005 2006

Immateriële en materiële activa �� 22� �� 2�2 �� 2�2 0 0 0

Goederen � 011 10 ��2 10 ��2 0 0 0

••• Operationele leasingkosten

  Verplichtingen per eind < 1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar

  2005 2006

Kantoren �� 1�0 1� ��� � ��� � ��0 � ��0 2��

Netwerk sites 1�� �0� 1�� ��2 20 ��� �1 �2� �� �20 �� ���

Wagens 1� �2� 11 �21 ��� � ��� � 2�� 0

Totaal 181 110 206 119 29 935 56 604 50 564 69 016

••• Toegekende waarborgen

  Verplichtingen per eind < 1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar

  2005 2006    

Totaal bedrag � 0�� � ��� 1 1�� �20 1 0�� � ���

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 2006.

••• Gebeurtenissen na balansdatum

Er deden zich tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor publicatie werd vrijgegeven geen gebeurtenissen voor 

die aanpassing noodzakelijk maken.

Mobistar besloot in de tweede helft van 2006 zijn activiteiten betreffende netwerkontplooiing en onderhoud af te stoten. Competitieve 

offertes werden ingediend door belangrijke leveranciers van netwerkmateriaal en diensten. De selectie van het bedrijf Ericsson is bevestigd 

door de Raad van Bestuur gehouden begin februari 2007. Deze beslissing heeft geen impact op de financiële verslaggeving 2006.

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 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 rap-

porteringssegment.

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 verreke-

ning wordt bij de consolidatie geëlimineerd.
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 Mobiele  Vaste  Niet  Totaal

 activiteit activiteit toegewezen

Segment activa 1 0�� �00 �� 1�� 1 02� 1 11� ���

Segment passiva �0� �12 2� 1�� 2� 00� ��� ���

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa 1�� ��� � 201 0 1�� ���

Afschrijvingen 1�� �1� 1 �1� 0 1�� ���

Waardeverminderingen geboekt in het resultaat � 01� 0 0 � 01�

Niet-kas onkosten andere dan afschrijvingen 1 �21 0 0 1 �21

 Mobiele  Vaste  Inter-segment Geconsolideerd

 activiteit activiteit eliminaties totaal

Bedrijfsopbrengsten 

Omzet uit telefonie  1 �11 ��� �� ���  1 ��� 0�0

Totaal inter-segment opbrengsten    0

Verkoop van apparatuur en overige �0 �22 12�  �0 ��0

Totale omzet 1 ��2 1�� �� ��� 0 1 ��� ��0

Andere bedrijfsopbrengsten 2� 0�2 1 �2�  2� ���

Totale bedrijfsopbrengsten 1 ��� 20� �� ��2 0 1 ��� ���

Bedrijfskosten 

Interconnectiekosten  -�0� ��1 -�� ��0  -��� ��1

Andere kosten voor verkochte goederen en diensten -1�� �1� -22 �0�  -1�� �1�

Diensten en diverse goederen -2�� 222 -1� �2�  -�0� 0��

Personeelsbeloningen -12� ��� -� �22  -1�� ���

Afschrijvingen en waardeverminderingen -1�2 ��� -1 �1�  -1�� ��0

Andere bedrijfskosten -1� ��� -1 �0�  -1� ���

Totale bedrijfskosten -1 0�� ��� -�� 02� 0 -1 1�� ���

Resultaat van bedrijfsactiviteiten ��� ��� -� ��� 0 ��0 ���

Netto financieringskosten    -���

Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto     

financieringskosten    ��1 �2�

Belastingen    -1�2 0�0

Netto winst of verlies    2�� ���

  31.12.2006
	 	 in duizenden e
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 Mobiele Vaste  Niet Totaal

 activiteit activiteit toegewezen

Segment activa 1 0�� �0� �� 101 � ��� 1 11� ��2

Segment passiva ��� ��� 1� ��0 � 220 �0� ���

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa 22� ��2 � �0� 0 2�� 1��

Afschrijvingen 1�� ��� � 10� 0 1�� ���

Waardeverminderingen geboekt in het resultaat � ��� �12 0 � ���

Niet-kas onkosten andere dan afschrijvingen ��� 0 0 0

 Mobiele Vaste Inter-segment Geconsolideerd

 activiteit activiteit eliminaties totaal

Bedrijfsopbrengsten

Omzet uit telefonie  1 �1� 0�1 �0 1�0  1 �0� 2�1

Totaal inter-segment opbrengsten 0 0  0

Verkoop van apparatuur en overige �� �1� 0  �� �1�

Totale omzet 1 ��0 �0� �0 1�0 0 1 ��1 0��

Andere bedrijfsopbrengsten 2� �12 1��  2� ���

Totale bedrijfsopbrengsten 1 ��� �1� �0 �1� 0 1 ��� ��2

Bedrijfskosten 

Interconnectiekosten -2�� ��2 -�� �0�  -��1 ���

Andere kosten voor verkochte goederen en diensten -12� ��1 -1� ��2  -1�2 �1�

Diensten en diverse goederen -2�� �0� -10 �11  -2�� �1�

Personeelsbeloningen -12� 00� -� �22  -1�0 �2�

Afschrijvingen en waardeverminderingen * -1�0 ��2 -1 �0�  -1�2 0�1

Andere bedrijfskosten -� ��2 -�1  -� �0�

Totale bedrijfskosten -��� 2�� -�� �2� 0 -1 0�� ��2

Resultaat van bedrijfsactiviteiten * �00 ��� 2 ��� 0 �0� 0�0

Netto financieringskosten    � 2��

Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto    

financieringskosten    ��� ���

Belastingen    -12� ���

Netto winst of verlies    2�0 2��

* Afschrijvingen en waardeverminderingen werden herzien in overeenstemming met de huidige investeringen gedaan in ieder segment.

  31.12.2005
	 	 in duizenden e
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19. Belang in de tijdelijke vereniging ‘Irisnet’ (in 000 euro)

Het belang in de tijdelijke vereniging ‘Irisnet’ wordt erkend door toepassing van de post per post proportionele consolidatiemethode.

Samengevoegde totalen, bevattende intra-groep transacties, verbonden met het belang gehouden in de tijdelijke vereniging zijn opge-

nomen zoals volgt:

  �1.12.200� �1.12.200�

Niet-courante activa � �

Courante activa 2 110 1 �1�

Totaal activa 2 118 1 624

Eigen vermogen -11 22� -10 2��

Courante schulden 1� ��� 11 �0�

Totaal eigen vermogen en schulden 2 118 1 624

Opbrengsten � 1�0 � 1��

Kosten � 0�1 � ���

Verbonden onderneming transacties tussen Mobistar en de tijdelijke vereniging werden in de financiële verslaggeving erkend als volgt:

  �1.12.200� �1.12.200�

Activa en Schulden

Courante activa - handelsvorderingen 1� �2� 1� �0�

Courante schulden - handelsschulden 10 ��� � ��2

Courante schulden - uitgestelde opbrengsten � ��� � ���

Resultatenrekening 

Verkopen � ��� � �1�

Aankopen � ��� � �1�

Mobistar dubieuze debiteuren 0 1 ���

Mobistar heeft geen voorwaardelijke verplichtingen opgelopen op haar eigen rekening of gezamenlijk met haar partner in de tijdelijke 

vereniging of in de tijdelijke vereniging zelf.

Mobistar en de tijdelijke vereniging hebben in het kader van de tijdelijke vereniging activiteiten geen kapitaalsverplichtingen aangegaan 

as per balansdatum.

toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag 

uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag 

omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening evenals 

de vereiste bijkomende vermeldingen.

•••  Verklaring zonder voorbehoud over de geconsolideerde 

jaarrekening

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarre-

kening van Mobistar N.V. en haar dochterondernemingen (samen 

“de Groep”) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006, 

opgesteld overeenkomstig de International Financial Reporting 

Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en 

met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrech-

telijke voorschriften. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat 

uit de geconsolideerde balans afgesloten op 31 december 2006, 

de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerde kas-

stroomoverzicht en het geconsolideerde mutatieoverzicht van het 

eigen vermogen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 

2006, alsook het overzicht van de belangrijkste waarderingsregels 

en andere toelichtingen. Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 

€ 1.117.773 duizend en de geconsolideerde winst van het boekjaar, 

aandeel van de Groep, bedraagt € 299.543 duizend.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur voor het opstellen 

en de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Deze verantwoor-

delijkheid omvat: het opzetten, implementeren en in stand hou-

den van een interne controle met betrekking tot het opstellen en 

de getrouwe weergave van de geconsolideerde jaarrekening die 

geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of het 

maken van fouten bevat; het kiezen en toepassen van geschikte 

waarderingsregels, en het maken van boekhoudkundige schat-

tingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze gecon-

solideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van 

onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkom-

stig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende 

controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de 

Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze con-

trole zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate 

van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarreke-

ning geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerk-

zaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over 

de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen 

en toelichtingen. De keuze van deze controlewerkzaamheden 

hangt af van onze beoordeling alsook van onze inschatting van 

het risico dat de geconsolideerde jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of het maken van 

fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij 

rekening met de bestaande interne controle van de Groep met 

betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de 

geconsolideerde jaarrekening ten einde in de gegeven omstan-

digheden de gepaste werkzaamheden te bepalen, maar niet om 

een oordeel te geven over de effectiviteit van de interne controle 

van de Groep. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waar-

deringsregels en van de consolidatiegrondslagen, de redelijkheid 

van de betekenisvolle boekhoudkundige schattingen gemaakt 

door de Groep, alsook de voorstelling van de geconsolideerde 

jaarrekening, als geheel beoordeeld. Ten slotte hebben wij van 

de Raad van Bestuur en van de verantwoordelijken van de Groep 

de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen 

en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons 

verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het 

uitbrengen van ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een 

getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand 

van de Groep per 31 december 2006, en van zijn resultaat en  

kasstromen voor het boekjaar afgesloten op die datum, in over-

eenstemming met de IFRS zoals aanvaard binnen de Europese 

Unie, en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en 

bestuursrechtelijke voorschriften.

••• Bijkomende vermeldingen

Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerd jaarverslag 

vallen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende 

bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard zijn om 

de draagwijdte van onze verklaring over de geconsolideerde jaar-

rekening te wijzigen:

•  Het geconsolideerd jaarverslag behandelt de door de wet 

vereiste inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde 

jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over 

de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerhe-

verslag van de commissaris

aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Mobistar over de gecon-
solideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006
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den waarmee de gezamenlijke in de consolidatie opgeno-

men ondernemingen worden geconfronteerd, alsook van hun  

positie, hun voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed 

van bepaalde feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij 

kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen 

onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waar-

over wij beschikken in het kader van ons mandaat.

Brussel, 23 maart 2007

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Herman Van den Abeele

Vennoot

verslag van de commissaris
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