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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. In dit kader heeft Mobistar op 9 november 

2007 de derde versie van haar Corporate Governance Charter 

gepubliceerd op de website van de vennootschap.

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 vierde maal gebruik te maken van de procedure van de regis-

tratiedatum, waardoor aandeelhouders hun aandelen niet moeten 

blokkeren gedurende meerdere dagen (en dat in combinatie met 

de “klassieke” depotprocedure).

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 2007 bestond de raad uit 12 leden waaronder 

vier onafhankelijke bestuurders. Binnen de raad is geen leeftijds-

grens vastgelegd.

Naam Functie Hoofdfunctie Leeftijd Nationaliteit Einde mandaat

Jan Steyaert Voorzitter Bestuurder van vennootschappen 62 Belgische 2008

Bernard Moschéni  (1) (2) Bestuurder Algemeen Directeur Mobistar 55 Franse 2008

Sparaxis (3) (4) Onafhankelijk bestuurder 2008

Eric Dekeuleneer (3) Onafhankelijk bestuurder CEO Credibe

CEO Universitaire Stichting 

55 Belgische 2008

Philippe Delaunois (3) Onafhankelijk bestuurder Bestuurder van vennootschappen 66 Belgische 2008

Christina von Wackerbarth (3) Onafhankelijk bestuurder Bestuurder van vennootschappen 53 Belgische 2008

Vincent Brunet (1) (6) Bestuurder VP Performance Support (FT) 44 Franse 2008

Olaf Swantee (1) (8) Bestuurder EVP Europe & Middle-East (FT) 41 Nederlandse 2008

Brigitte Bourgoin (1) Bestuurder EVP Personal (FT) 54 Franse 2008

Bertrand du Boucher (1) (7) Bestuurder VP Finance (FT) 54 Franse 2008

Gervais Pellissier (1) (9) Bestuurder CFO (FT) 48 Franse 2008

Wirefree Services Belgium (1) (5)Bestuurder 2008

(1) Bestuurders die de meerderheidsaandeelhouder (Wirefree Services Belgium) vertegenwoordigen.

(2) Bestuurder belast 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 vennootschap 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 vennootschap Wirefree Services Belgium wordt vertegenwoordigd door de heer Aldo Cardoso (onafhankelijk bestuurder van Orange SA).

(6)  De heer Vincent Brunet werd benoemd op de Algemene Vergadering van 2 mei 2007 (hij werd gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op de  

vergadering van 6 februari 2007).

(7)  De heer Bertrand du Boucher werd benoemd op de Algemene Vergadering van 2 mei 2007 (hij werd gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op de 

vergadering van 9 maart 2007).

(8) De heer Olaf Swantee werd gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op de vergadering van 23 oktober 2007.

(9) De heer Gervais Pellissier werd gecoöpteerd door de Raad van Bestuur op de vergadering van 6 december 2007.
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Voorstelling van de bestuurders die in 2007 werden benoemd 

Olaf Swantee, EVP, France Télécom

Olaf Swantee is lid van het directiecomité van de France Télécom 

groep. Hij is verantwoordelijk voor de activiteiten mobiele tele-

fonie en voor de financiële en operationele resultaten in Groot-

Brittannië en de regio Europa / Midden-Oosten. Voorheen was 

hij VP van Hewlett-Packard (HP) en adjunct-directeur belast met 

verkoop aan bedrijven en software in Europa, het Midden-Oosten 

en Afrika. In deze functie heeft Olaf Swantee ertoe bijgedra-

gen dat HP één van de wereldleiders werd op het vlak van de 

informatica-industrie.  

In een loopbaan van 17 jaar in de informatietechnologie, heeft hij 

verantwoordelijke functies bekleed op het vlak van verkoop en 

marketing bij Compaq en Digital Equipment Corporation en dit 

zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Hij heeft zowel op 

nationaal, Europees en internationaal vlak gewerkt en daarbij sterk 

bijgedragen tot de commerciële ontwikkeling van deze bedrijven 

op mature markten. Olaf Swantee werd in 1966 in Nederland 

geboren en heeft een diploma economie en een Europese MBA 

van de “Ecole Européenne des Affaires” in Parijs (1989).

Bertrand du Boucher, VP Finance en Strategie, Europa / 

Midden-Oosten, France Télécom

Na een loopbaan als consultant in de informatietechnolo-

gie sector (sinds 1979) heeft Bertrand du Boucher de groep 

France Télécom vervoegd in 1994. Hij heeft daar de functie van 

Directeur informatietechnologie bekleed (France Télécom Mobile 

Services) en in 1998 de leiding genomen van het departement 

informatietechnologie van FTMI, de holding die zich bezig hield 

met de ontwikkeling van de mobiele telefonie activiteiten bui-

ten Frankrijk. Gedurende 7 jaar was hij financieel directeur van 

Orange International en sinds september 2007 is hij VP Finance 

en Strategie binnen de divisie Europa / Midden-Oosten van de 

France Télécom groep. Bertrand du Boucher heeft een diploma 

van het “Institut Supérieur du Commerce de Paris”.

 

Vincent Brunet, VP Performance Support, Personal, France 

Télécom

Vincent Brunet heeft sinds 1998 verschillende operationele en 

strategische verantwoordelijkheden gehad binnen de telecom-

municatiesector en dit op internationaal vlak (Europa, Midden-

Oosten, Azië). Sinds 2007 is hij belast met de ondersteuning van 

de resultaten van de activiteit mobiele telefonie van de filialen van 

de France Télécom groep in de regio Europa / Midden-Oosten. 

Hij heeft studies als ingenieur afgerond aan de “Ecole Supérieure 

d’Electricité de Paris” (1987) en een MBA behaald aan het HEC 

(Parijs) in 1997.

Gervais Pellissier, EVP, Finance Group and Spain, France 

Télécom

Gervais Pellissier is lid van het directiecomité van France Télécom 

en belast met het financieel beleid. In oktober 2005 heeft hij 

France Télécom vervoegd en was hij vooreerst belast met de 

integratie van de Spaanse filialen van de groep en het uitwerken 

van denkpistes inzake de geografische integratie. 

Voorheen was Gervais Pellissier afgevaardigd bestuurder en 

algemeen directeur van de groep Bull waarbinnen hij diverse 

functies heeft uitgeoefend tussen 1983 en 2005 waaronder deze 

van Administratief en Financieel Directeur (van 1998 tot 2000) en 

deze van Adjunct Algemeen Directeur (2000 tot 2004). Hij heeft 

een diploma in ondernemingsrecht (Université Paris XI) en een 

diploma van het HEC (Internationaal Management, programma in 

samenwerking met de Universiteiten van Berkeley en Keulen).

 

Voor het jaar 2007 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 2007 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 

en de vennootschap bestaan akkoorden en/of aanrekeningen 

aangaande de prestaties van personeelsleden van de bedrijven 

van de groep France Télécom ten voordele van de vennoot-

schap. 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 2007 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;

•	 de	evolutie	van	het	regelgevende	kader.
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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 2007 vergaderde de Raad van Bestuur acht maal.

Aanwezigheid van de bestuurders op vergaderingen van de Raad van Bestuur

Bestuurders 6 februari 9 maart 18 april 7 mei 25 juni 23 oktober 6 november 6 december

Sanjiv Ahuja aanwezig verontschuldigd aanwezig verontschuldigd verontschuldigd verontschuldigd / /

Sparaxis aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Brigitte Bourgoin aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig vertegenwoordigd aanwezig

Wirefree Services Belgium aanwezig verontschuldigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig vertegenwoordigd

Eric Dekeuleneer aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Philippe Delaunois aanwezig aanwezig aanwezig verontschuldigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Tim Lowry aanwezig verontschuldigd / / / / / /

Bernard Moschéni aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Michel Poirier aanwezig aanwezig verontschuldigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig /

Jan Steyaert aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Christina von Wackerbarth aanwezig aanwezig vertegenwoordigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Bernard Ghillebaert verontschuldigd / / / / / / /

Vincent Brunet / / aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Bertrand du Boucher aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Olaf Swantee / / / / / aanwezig aanwezig aanwezig

Gervais Pellissier / / / / / / / verontschuldigd

Aanwezigheid van de leden op vergaderingen van het Auditcomité

Bestuurders 5 februari 17 april 19 juli 18 oktober 28 november

Sparaxis aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Eric Dekeuleneer aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Philippe Delaunois aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Tim Lowry aanwezig / / / /

Michel Poirier aanwezig verontschuldigd aanwezig aanwezig aanwezig

Bertrand du Boucher / aanwezig aanwezig aanwezig verontschuldigd

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 2007 uit vijf bestuurders: de heren 

Eric Dekeuleneer (voorzitter), Philippe Delaunois, Tim Lowry, 

Michel Poirier en de vennootschap Sparaxis (vertegenwoordigd 

door de heer Eric Bauche).  Op de vergadering van 6 februari 

2007 heeft de Raad van Bestuur beslist om de heer Tim Lowry te 

vervangen door de heer Bertrand du Boucher.

Het Auditcomité 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 2007 vergaderde het Auditcomité 

vijf maal.
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De belangrijkste onderwerpen die in 2007 binnen het Auditcomité 

werden besproken zijn de volgende:

•	 de	financiële	rapportering;

•	 de	statutaire	audit;

•	 de	opdrachten	en	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 2007 bestond het Remuneratie- en Benoemingscomité uit vier 

bestuurders: mevrouw Brigitte Bourgoin (voorzitter), de heren 

Jan Steyaert, Eric Dekeuleneer en Philippe Delaunois. Op de 

vergadering van 6 december 2007 heeft de Raad van Bestuur 

beslist om mevrouw Brigitte Bourgoin te vervangen door de heer 

Olaf Swantee.  

Het Remuneratie- en Benoemingscomité heeft de opdracht de 

Raad van Bestuur bij te staan bij het vaststellen van de vergoe-

ding van de directieleden van de vennootschap en ook de Raad 

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

van Bestuur voor benoeming of herverkiezing.

In 2007 vergaderde het Remuneratie- en Benoemingscomité zes 

maal.

Aanwezigheid van de leden op vergaderingen van het Remuneratie- en Benoemingscomité

Bestuurders 6 februari 9 maart 23 maart 31 juli 23 oktober 6 december

Brigitte Bourgoin aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig /

Eric Dekeuleneer aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Philippe Delaunois aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig verontschuldigd

Jan Steyaert aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Olaf Swantee / / / / / aanwezig

Aanwezigheid van de leden op vergaderingen van het Auditcomité

Bestuurders 16 januari 23 mei

Brigitte Bourgoin aanwezig aanwezig

Tim Lowry aanwezig /

Vincent Brunet / aanwezig

Philippe Delaunois aanwezig verontschuldigd

Jan Steyaert aanwezig aanwezig

Sparaxis aanwezig verontschuldigd

In 2007 bestudeerde het Remuneratie- en Benoemingscomité de 

bezoldigingen van de leden van het uitvoerend management en 

het remuneratiebeleid van de vennootschap. Het Remuneratie- 

en Benoemingscomité heeft tevens de benoemingsprocedure 

van de nieuwe bestuurders en de selectieprocedure van de 

nieuwe CEO geleid. 

Het Strategisch Comité

De rol van het Strategisch Comité is de raad bijstaan in het bepa-

len en evalueren van de strategie van het bedrijf. 

In 2007 bestond het Strategisch Comité uit vijf bestuurders: 

de heer Jan Steyaert (voorzitter), mevrouw Brigitte Bourgoin, 

de heren Tim Lowry en Philippe Delaunois en de maatschappij 

Sparaxis (vertegenwoordigd door de heer Eric Bauche). Na zijn 

vertrek op 6 februari 2007 werd de heer Tim Lowry vervangen 

door de heer Vincent Brunet.

In 2007 vergaderde het Strategisch Comité twee maal.

In 2007 behandelde het Strategisch 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.
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Het Toezichtscomité voor Corporate Governance

Het Toezichtscomité is een tijdelijk comité dat werd opgericht op 

14 december 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 2007 bestond het comité uit vier bestuurders: de heren Eric 

Dekeuleneer (voorzitter), Jan Steyaert, mevrouw Brigitte Bourgoin 

(de heer Tim Lowry vervangend sinds 6 februari 2007), en de ven-

nootschap Wirefree Services Belgium (vertegenwoordigd door de 

heer Aldo Cardoso).

In 2007 kwam het Toezichtscomité voor Corporate Governance 

niet samen. 

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 Executive Committee.

Algemeen Directeur

•	 	basissalaris	(brutojaarwedde):	 		367.698	EUR

•	 	variabele	remuneratie	(maximum):	 297.835	EUR

•	 overige	componenten	van	de	remuneratie:	

 - kosten eigen aan de werkgever: 6.156 EUR    

 - verzekeringen: 152.177 EUR

 - overige:  117.606 EUR

Executive Committee (met uitzondering van de Algemeen 

Directeur)

Op algemene basis:

•	 	basissalaris	(brutojaarwedde):	 1.205.701	EUR	

•	 variabele	remuneratie	(maximum):	 637.317	EUR

•	 overige	componenten	van	de	remuneratie:		

 - kosten eigen aan de werkgever: 37.464 EUR

 - verzekeringen: 227.436 EUR

 - overige: 92.019 EUR

Noch de algemeen directeur, noch de leden van het Executive 

Committee ontvingen in 2007 aandelen, warrants of aandelen-

opties.

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. Hij werd in zijn functie vervangen door de 

heer Benoit Scheen sinds 1 januari 2008.

Tijdens de vergadering van 24 juli 2003 besliste de Raad van 

Bestuur geen gebruik te maken van de wettelijke en statutaire 

mogelijkheid om bepaalde bevoegdheden naar een directieco-

mité te delegeren.

Om de algemeen directeur bij te staan in zijn verantwoordelijk-

heden inzake dagelijks bestuur komt een comité (het “Executive 

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

Committee, behalve de algemeen directeur, staat aan het hoofd 

van een departement van de organisatie.

Het Executive Committee is als volgt samengesteld:

Bernard Moschéni (Chief Executive Officer) 

Bernard Buyat (Chief Technology Officer)

Erick Cuvelier (Chief Marketing Officer)

Paul-Marie Dessart (Secretary General)

Benoit Scheen (Chief Commercial Officer) 

Chris Van Roey (Chief Communication Officer) tot en met  

 30 september 2007

Werner De Laet (Chief Financial Officer)

Olivier Ysewijn (Chief Strategy Officer)

Anne Cambier (Chief Procurement and Process Officer) sinds  

 1 oktober 2007

De leden van het Executive Committee worden beschouwd als 

zijnde de leden van het uitvoerend management in het licht van 

de nieuwe Corporate Governance Code. 

De leden van het Executive Committee oefenen hun functies uit 

op grond van een arbeidscontract gesloten met de vennoot-

schap. Geen enkele specifieke opzegvoorwaarde werd overeen-

gekomen tussen de vennootschap en de leden van het Executive 

Committee.

6.  Beleid betreffende de aanwending van het re sul-
taat

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 

het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of 

tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van 
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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 mana-
gers

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 vennoot-
schap 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 

waakt 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 2007 bezaten alle bestuurders samen een totaal 

van 31.808.400 aandelen, tegenover 31.814.606 aandelen op 

31 december 2006. Deze bedragen 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 Executive Committee samen (met uitzondering 

van de algemeen directeur, tevens bestuurder) bezaten 44.142 

aandelen op 31 december 2007, tegenover 72.754 aandelen op 

31 december 2006.

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

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

overeenkomsten of van enig overleg tussen aandeelhouders. 

Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op 31 december 2007

Aandeelhouders van Mobistar Aantal aandelen Percentage van het Kapitaal

Wirefree Services Belgium (1) 31.753.100 50,17%

Vlottend: 31.538.652 49,83%

UBS (2) 730.369 1,16%

Andere 30.808.283 48,67%

Totaal aantal aandelen 63.291.752 100% 

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

(2) Cijfers zijn gebaseerd op de transparantieverklaring van 7 juni 2007.
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1. Markante feiten 2007

Evolutie van de mobiele telefoniemarkt

De intensiteit van de concurrentie is in 2007 zeer hoog gebleven, 

aangewakkerd door een toenemende druk van de regelgever op 

de mobiele terminatie- en de roamingtarieven. De operatoren heb-

ben een zware commerciële strijd geleverd om nieuwe klanten te 

veroveren, waarbij steeds agressievere promoties werden gehan-

teerd en steeds vaker nieuwe producten werden gelanceerd. De 

markt werd ook gekenmerkt door de toenemende kracht van de 

MVNO’s (Mobile Virtual Network Operators).

Volgens ramingen van Mobistar is de mobiele telefoniemarkt 

in België in 2007 met 9,6 % gestegen. Zo bedraagt de gsm-

penetratie op de Belgische markt voortaan 99 % tegenover 90,3 

% eind 2006(1).

Binnen deze context heeft Mobistar zijn strategie verdergezet om 

de vaste telefonie te vervangen door de mobiele telefonie op de 

residentiële markt, alsook zijn convergentiebeleid op de profes-

sionele markt. Met 3.489.859 actieve klanten op het einde van 

2007 tegenover 3.152.455 eind 2006 (+10,7 %) heeft Mobistar 

zijn positie op de Belgische markt gehandhaafd en heeft het een 

marktaandeel van 33,1 %. Deze vooruitgang houdt geen rekening 

met de evolutie van de “Machine to Machine” kaarten, waarvan het 

aantal is gestegen van 67.328 eind 2006 tot 84.339 eind 2007.

Zowel de intensiteit van de concurrentie als het succes in 2006 

van het BestDeal-aanbod (aanbod zonder enige verbintenis), heb-

ben begin 2007 een impact gehad op het “churn” percentage 

(het aantal klanten dat in de loop van het jaar Mobistar verlaat ten 

opzichte van de gemiddelde klantenbasis). In de loop van het jaar 

is dit percentage evenwel gestabiliseerd op 20,7 %, tegenover 

19,1 % in 2006. Mobistar blijft de enige betekenisvolle winnaar van 

de nummeroverdraagbaarheid dankzij een netto-overdracht van 

29.445 klanten.

Dankzij een toename met 163.226 klanten, bedraagt het aantal 

klanten met een abonnement (postpaid) 54,1 % van de totale basis 

(uitgezonderd de MVNO’s) eind 2007, tegenover 51,4 % eind 2006 

en 43,6 % eind 2005. Ook het aantal zakelijke klanten is opmer-

kelijk gestegen van 17,3 % naar 18,9 %, dankzij de ondertekening 

van contracten met grote ondernemingen en het succes van One 

Office Voice Pack voor de segmenten SoHo/KMO.

Het gemiddelde gebruik per klant heeft in 2007 haar stijging verder-

gezet, gedreven door het aanbieden van bundels met onbeperkt 

gebruik van het eigen Mobistar netwerk en door de groei van de 

postpaid-klantenbasis.

Evolutie van producten en diensten

In de loop van het jaar 2007 heeft Mobistar zijn segmenteringsbeleid 

beklemtoond. De kern van zijn marketingstrategie wordt gevormd 

door twee elementen: de verwachtingen van elke consument zo 

goed mogelijk afbakenen en hieraan beantwoorden door middel van 

passende producten en diensten.

Deze positionering heeft zich vertaald in de nieuwe persoonlijkheid 

van het merk Mobistar, waarvan het logo vanaf januari 2007 is 

geëvolueerd om zich toe te spitsen rond de drie dimensies “Love, 

Work, Play”. Dit logo symboliseert het streven naar eenvoud en de 

deelname aan een steeds mobielere wereld.

Op de residentiële markt heeft de ‘fix-to-mobile’-strategie van 

Mobistar vaste vorm aangenomen door de nieuwe segmentering 

van het aanbod, dat wordt gekenmerkt door een grotere eenvoud 

en transparantie gericht op het vervangen van vaste door mobiele 

telefonie. Via zijn website, die in oktober 2007 werd gerestyled 

en zich richt tot de residentiële markt, biedt Mobistar zijn klanten 

eveneens de mogelijkheid om het aanbod samen te stellen dat 

het best is aangepast aan hun behoeften. Deze optimalisering van 

de productenportfolio heeft de synergieën tussen de prepaid- en 

postpaid-aanbiedingen versterkt. Deze toenadering wordt gesym-

boliseerd door de lancering in april van TempoMusicMonthly. Het 

prepaid-aanbod TempoMusic, dat een dusdanig succes kende dat 

eind 2007 561.652 klanten konden worden bereikt, bestaat voort-

aan ook als postpaid-aanbieding met specifieke voordelen.

In 2007 werden bijzonder vernieuwende aanbiedingen gelanceerd 

voor de residentiële klanten: AtHome, dat in maart 2007 op de markt 

werd gebracht, is een sterproduct binnen de strategie van Mobistar 

op de residentiële markt om de vaste telefonie te vervangen door 

de mobiele telefonie. Bij dit aanbod worden gesprekken van een 

gsm naar vaste nummers in België en in het buitenland aangeboden 

aan prijzen die lager liggen dan diegene die worden toegepast voor 

gesprekken tussen vaste lijnen. De klanten hebben thuis dus niet 

langer een vaste lijn nodig en bovendien genieten ze van een groter 

gebruiksgemak. Het AtHome-aanbod beantwoordt aan de behoef-

ten van de residentiële klanten die steeds meer de wensen over te 

schakelen  naar “volledig mobiel” en heeft reeds 67.318 klanten 

weten te overtuigen.

Op het vlak van Internet heeft Mobistar zich weten te onderschei-

den door een reeks ongeëvenaarde aanbiedingen op de markt te 

brengen: in september 2007 werd Mobistar ADSL Voice gelan-

ceerd, dat vaste telefonie (VOIP) aanbiedt, alsook internettoegang 

via de Livebox en sinds november 2007 kwam Mobistar Internet 

Everywhere op de markt, een eenvoudig aanbod vanaf 1 euro per 

dag, dat speciaal werd ontworpen voor die mensen die het internet 

occasioneel en/of op verplaatsing gebruiken.

jaarverslag van het  
boekjaar 2007
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(1) Gsm-penetratie voor 2006 gebaseerd op de bevolkingsstatistieken van december 2006 die werden gepubliceerd door het NIS.
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De ontwikkeling van de mobiele gegevensoverdracht heeft zich 

toegespitst rond Orange World, waarvan het portaal werd gerelift 

om zo een eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere interface te 

kunnen aanbieden, met een personalisatie in functie van het 

gebruik. Het aantal Orange World-gebruikers is op één jaar tijd 

verdubbeld en bedraagt eind 2007 282.474 klanten.

Op de professionele markt heeft Mobistar zijn positionering als 

convergente speler verfijnd, toegespitst op de mobiele telefonie 

zodat kan worden beantwoord aan de toenemende behoeften 

van de ondernemingen op het vlak van mobiliteit. Er werden 

nieuwe innoverende en competitieve producten ontwikkeld om 

deze strategie te schragen.

One Office Voice Pack, dat in april 2007 werd gelanceerd, 

combineert de vaste en mobiele telefonie voor de professionele 

markt. Dit aanbod, dat het eerste echte convergentie voorstel 

vormt voor de segmenten SoHo en KMO, biedt het voordeel dat 

voordelige tarieven kunnen worden gecombineerd met een groter 

gebruiksgemak en een vereenvoudigd beheer. Het succes van 

deze commerciële strategie wordt bevestigd door het stijgende 

aantal klanten, namelijk 45.297 eind 2007.

In het bedrijfssegment heeft de NMBS in juni 2007 zijn vertrou-

wen in Mobistar hernieuwd voor een periode van 3 jaar. Er wer-

den ook contracten uitgebreid, met name dat van de Vlaamse 

Gemeenschap, die reeds een klant was voor mobiele telefonie, 

maar nu ook klant werd voor wat betreft de vaste telefonie. 

Bovendien werden nieuwe contracten afgesloten met prestigi-

euze partners, zoals PriceWaterhouseCoopers, Bridgestone, …

Tot slot heeft de website die bestemd is voor de professionele 

markt in 2007 een volledige herschikking ondergaan, met daar-

bij horend een aantal functionaliteiten. Via zijn onlinecatalogus 

beklemtoont Mobistar zijn rol van raadgever voor de aankoop van 

draagbare telefoons, waarbij rekening wordt gehouden met het 

profiel van de gebruiker en met zijn specifieke behoeften.

Het partnerschapsbeleid werd in 2007 verdergezet in het kader 

van overeenkomsten met meerdere MVNO’s. Mobistar blijft 

samenwerken met zijn partner Telenet en ondertekende in april 

2007 een overeenkomst met Lycamobile, Europees leider op het 

vlak van internationaal prepaid-verkeer dat gericht is op etnische 

gemeenschappen. Door gebruik te maken van het Mobistar-

netwerk, biedt Lycamobile een specifiek aanbod aan en een 

toegewijde klantendienst via meer dan 1.000 verkooppunten in 

België.

Van de 337.404 nieuwe klanten die in 2007 door Mobistar wer-

den overtuigd, gebeurde dit voor 192.874 via deze MVNO’s.

Distributie

Mobistar heeft in 2007 zijn distributiestrategie verdergezet. De 

belangrijkste ontwikkelingsassen zijn gebaseerd gebleven op vier 

richtlijnen:

•	 	de	herdimensionering	van	het	distributielandschap	om	de	aan-

wezigheid van het merk uit te breiden (regionale vestigingen en 

partnerschappen),

•	 	de	segmentering	van	elk	verkooppunt	in	functie	van	zijn	omzet-

potentieel,

•	 	de	toename	van	het	belang	van	de	exclusieve	distributie	(Mobistar	

Center, verkoop op afstand, onlineverkoop, …),

•	 	de	 toename	van	het	 aandeel	 van	de	 verkoop	binnen	de	open	

distributie voor de aanbiedingen die een belangrijk volume gene-

reren.

In 2007 hebben de Mobistar Center hun tienjarig bestaan gevierd. 

Met 146 winkels, tegenover 139 eind 2006, vormen ze een van 

de grootste distributieketens voor telecommunicatie in België. 

Zevenentwintig van deze verkooppunten zijn volledig eigendom 

(tegenover 12 eind 2006) en leggen de klemtoon op de dienstverle-

ning aan de klant en op de rechtstreekse toegang tot informatie.

Het programma waarbij de Mobistar Center een nieuwe look kre-

gen, werd begin 2006 gelanceerd, en eind 2007 voltooid met 125  

gemoderniseerde winkels.

Het netwerk van onafhankelijke agenten die Mobistar vertegenwoor-

digen op de SoHo-markt (Small office-Home office) – namelijk de 

zelfstandigen, de vrije beroepen en de zeer kleine ondernemingen 

- en op de markt van de KMO’s is in 2007 nog verder uitgebreid. 

Mobistar rekent vandaag de dag op bevoorrechte relaties die wor-

den aangeknoopt met partners geselecteerd op basis van strenge 

criteria. In dit kader heeft Mobistar in 2007 een certificeringsproce-

dure van deze partners gelanceerd. Het doel hiervan is om hun effi-

ciëntie en de kwaliteit van hun prestaties nog te verhogen, aangezien 

de gecommercialiseerde oplossingen steeds complexer blijken.

De onlineverkoop via het Internet heeft in 2007 een belangrijke toe-

name gekend en vertegenwoordigde gemiddeld 3,7 % van de totale 

verkoop, tegenover minder dan 1 % in 2006.

Het plan om bepaalde operationele en ondersteunende taken uit 

te besteden, dat in 2006 werd opgestart, werd in de loop van het 

afgelopen jaar verdergezet. Er werken momenteel 400 personen bij 

verschillende partners in het kader van de dienstverlening aan de 

klanten (Sitel, TechCity, Call-It, Orange Roemenie, …).

Mobistar heeft in oktober 2007 de TechCity Mystery Contact 

Challenge Award binnengehaald die door TechCity Solutions wordt 

uitgereikt na onderzoek van de kwaliteit van de bijstand die wordt 

verleend aan ADSL-klanten.

Ontwikkeling van het netwerk

Mobistar heeft in 2007 zijn ontplooiingsstrategie verdergezet die 

erop gericht is de “deep indoor”-dekking uit te breiden, en, vooral, 

jaarverslag van het  
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een snelle groei tegen een lagere kostprijs van het 3G-netwerk 

mogelijk te maken, voornamelijk de HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access), een evolutie van de UMTS waardoor 

een drie keer groter debiet mogelijk wordt gemaakt. De HSDPA-

technologie is beschikbaar op het volledige 3G-netwerk van 

Mobistar.

De UMTS-dekking bedraagt eind 2007 55,95 % van de bevol-

king, wat in overeenstemming is met de verplichtingen die 

werden opgelegd door de regelgever. Mobistar blijft de enige 

operator die in staat is zijn klanten een hoog mobiel debiet aan 

te bieden op zijn volledige netwerk dankzij de complementariteit 

tussen zijn EDGE-netwerk en zijn 3G-netwerk, dat meer dan 99 

% van de bevolking dekt.

Sinds mei 2007 is Ericsson de beheerder van het volledige tech-

nische netwerk van Mobistar. Dit vijfjarige contract heeft betrek-

king op het dagelijkse beheer, de supervisie en de ontplooiing 

van de infrastructuur en van de uitrusting met betrekking tot de 

netwerktoegang.

Mobistar heeft in de loop van het jaar 2007 de operaties voor de 

hernieuwing of de optimalisatie van bepaalde technische platfor-

men verdergezet, waaronder het IN-platform (Intelligent Network) 

om de prepaid-aanbiedingen en –diensten te ondersteunen en 

het sms-platform om de evolutie van het verkeer te begeleiden. 

De ontwikkeling van het core-netwerk naar de NGN-technologie 

(Next Generation Network) in samenwerking met Huawei, is 

versneld verlopen in 2007 met de hernieuwing van de MSC-

infrastructuur (Mobile Switching Centers), die in aantal gaan 

afnemen van 9 naar 2. Dankzij deze technologie kan worden 

overgegaan naar volledig convergente diensten (Full IP), door het 

ondersteunen van de sterke groei van het 2G- en 3G-verkeer, in 

het bijzonder gezien het succes van het overvloedig aantal aan-

biedingen. Vanuit deze invalshoek zijn de STP-servers eveneens 

geëvolueerd om de integratie van de TCP/IP-protocols mogelijk 

te maken.

Het Mobistar-netwerk telt eind 2007 3.716 sites, waarvan 493 

worden gedeeld met andere operatoren. Dit vertegenwoordigt 

9.297 cellen, ofwel 329 meer dan op het einde van 2006.

Het driejarenplan om de informatica-architectuur van Mobistar 

te hernieuwen, werd in 2007 opgestart. De voornaamste doel-

stelling is om de efficiëntie ervan te verhogen en om de onder-

houdskosten terug te dringen. Het contract dat werd afgesloten 

met Interxion voor het huisvesten van de gegevenscentra (‘IT 

Hosting’) van Mobistar, vormt een eerste belangrijke beslissing 

in het kader van dit plan. Hierdoor moet mogelijk worden om het 

aantal servers, dat door de operator wordt gebruikt, met 20 % 

te verminderen om zo aanzienlijke besparingen te realiseren, met 

name in termen van gebruikte oppervlakte.

Het in werking stellen van het voice over IP-platform heeft 

Mobistar in staat gesteld zijn eerste commerciële aanbod (ADSL 

Voice) te lanceren in september 2007.

Een verhoogde druk van de regelgever

Na een eerste daling van de mobiele terminatietarieven in 

november 2006 heeft het Belgisch Instituut voor Postdiensten 

en Telecommunicatie (BIPT) beslist een nieuwe daling met 20 

% door te voeren op 1 mei 2007. De beslissing van het BIPT 

heeft geleid tot verschillende rechtsvorderingen die bij het Hof 

van Beroep van Brussel werden ingesteld door de drie betrokken 

operatoren. Eind 2007 heeft het BIPT een bijkomende beslissing 

goedgekeurd volgens dewelke de mobiele terminatietarieven van 

de drie operatoren voor de periode van februari tot juli 2008 wer-

den vastgelegd. Deze beslissing werd eveneens betwist.

Vanaf 30 juli 2007 heeft Mobistar de Europese reglementering 

ingevoerd die betrekking heeft op de roamingtarieven (tarieven 

die van toepassing zijn op inkomende en uitgaande gesprekken 

in het buitenland, alsook op de groothandelsdiensten die de 

operatoren elkaar onderling factureren) binnen het Europa van 27 

en een aantal bijkomende landen. De Mobistar-klanten werden 

op voorhand persoonlijk in kennis gesteld van deze tariefaanpas-

singen.

Mobistar heeft ervoor geopteerd het bedrag dat door de histo-

rische operator werd gevraagd in het kader van de universele 

dienstverlening, te betwisten, in het bijzonder gezien de bere-

keningswijze die, volgens Mobistar, de werkelijke kosten niet 

weerspiegelt.

Overname van VOXmobile N.V. 

Op 2 juli 2007 heeft Mobistar 90 % van de aandelen van 

VOXmobile S.A. overgenomen voor een bedrag van 80,3 mil-

joen euro. VOXmobile is een Luxemburgse telecomoperator die 

mobiele en vaste technologiediensten aanbiedt voor de telefonie 

en voor ADSL. De onderneming heeft een licentie voor GSM 

900/1800, voor UMTS en voor vaste telefonie en runt zijn eigen 

netwerk. 

Met deze overname streeft Mobistar ernaar zich op geografisch 

vlak uit te breiden en zich te voorzien van een nieuwe bron van 

groei. Ook voor VOXmobile biedt deze overname door Mobistar 

tal van mogelijkheden, zoals de gezamenlijke ontwikkeling van 

producten, de optimalisatie van de 2G- en 3G-netwerken, 

aanzienlijke besparingen met betrekking tot investeringen in de 

netwerken en de aankopen in het algemeen.

Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het boekjaar

Mobistar en Euphony hebben hun commerciële samenwerkings-

verband contractueel verlengd voor een periode van vijf jaar. 
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De samenwerkingsvoorwaarden zijn geëvolueerd ten voordele 

van een visie op langere termijn met betrekking tot de waarde 

die door dit partnerschap wordt gecreëerd voor beide vennoot-

schappen.

Mobistar is eveneens overgegaan tot de inkoop van 1.291.752 

eigen aandelen in het kader van het terugkoopprogramma van 

aandelen, waartoe op 4 februari 2008 door de Raad van Bestuur 

werd beslist.

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

De consolidatiekring omvat de vennootschap Mobistar N.V., de 

Luxemburgse vennootschap VOXmobile N.V. en 50 % van de tijde-

lijke vereniging ‘Irisnet’. Op 2 juli 2007 werden 90 % van de aandelen 

van VOXmobile N.V. aangekocht, met een call optie voor de reste-

rende 10 %, die ten laatste op 2 juli 2010 kan worden gelicht. Dankzij 

deze call optie wordt VOXmobile N.V. 100 % geconsolideerd. De 

tijdelijke vereniging ‘Irisnet’ wordt evenredig gevormd door France 

Télécom N.V. en de vennootschap Telindus N.V. Mobistar N.V. bezit 

geen formeel stemrecht binnen de tijdelijke vereniging, maar oordeelt 

dat ze er in werkelijkheid de controle over uitoefent, samen met haar 

partner Telindus N.V., en ook de risico’s draagt die verbonden zijn 

aan haar activiteit. 

Resultaten

Voor het jaar 2007 noteerde de groep een geconsolideerde net-

towinst van 289,8 miljoen euro, een daling met 3,2 % tegenover 

het bedrag van 299,5 miljoen euro dat in het vorige boekjaar 

werd gerealiseerd. De gegenereerde autofinancieringscapaciteit 

na tenlasteneming van acquisitiekosten van VOXmobile N.V. (80,3 

miljoen euro), 137,9 miljoen euro belastingen op het resultaat en 

uitgekeerde dividenden voor een bedrag van 284,8 miljoen euro, 

bedraagt -61,8 miljoen euro tegenover +13,4 miljoen euro in 

2006, een jaar waarin werd overgegaan tot een terugstorting van 

een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag 

van 101,3 miljoen euro. 

 

De geconsolideerde omzet daalde met 2,4 % van 1.546,8 miljoen 

euro in 2006 naar 1.509,6 miljoen euro in 2007. De omzet van de 

telefonie daalde met 3,4 % van 1.496,1 miljoen euro naar 1.445,4 

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

ratuur, meer bepaald van mobiele telefoons, zijn gestegen met 

26,8 % van 50,7 miljoen euro in 2006 naar 64,2 miljoen euro.

De omzet van het mobiele segment daalde met 2,7 % van 

1.462,2 miljoen euro naar 1.422,4 miljoen euro. De omzet van het 

segment ‘fix’ steeg met 3,1 % van 84,7 miljoen euro in 2006 naar 

87,3 miljoen euro in 2007.

De stijging van het aantal actieve klanten met 10,7 % heeft de 

impact van de regelgeving op de omzet van de mobiele telefonie 

gedeeltelijk gecompenseerd. Deze toename houdt voornamelijk ver-

band met de activiteit ‘postpaid’ (+12,6 % of 205.295 nieuwe klan-

ten), zowel in het zakelijke segment als in het particuliere segment. 

Ze werd ondersteund door de aantrekkelijkheid van de promoties 

en de productportfolio, en de efficiëntie van de verschillende distri-

butiekanalen. Het klantenbestand abonnementen vertegenwoordigt 

voortaan 52,5 % van het totale mobiele klantenbestand (54,1 % 

exclusief MVNO’s). Het voorafbetaalde segment, dat een daling van 

7 % in 2006 had geboekt, steeg met 8,7 % (132.109 nieuwe klanten) 

in 2007, dankzij het commerciële dynamisme van de MVNO’s.

 

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

tenmodel afwerkte, had Mobistar in mei 2007 zijn terminatietarieven 

(MTR of Mobile Terminating Rate) verlaagd met 20,2 % voor oproe-

pen van andere operatoren naar zijn netwerk. 

De ARPU (Average Revenue per User, gemiddelde opbrengst per 

klant) daalde met 10,9 % naar 34,51 euro per maand per actieve 

klant, voornamelijk als gevolg van de regelgeving die een negatieve 

impact had op de interconnectie- en roamingopbrengsten (bruto 

impact van 127 miljoen euro in totaal, of 8 % van de totale omzet). 

Deze impact kon gedeeltelijk worden gecompenseerd door een 

stijging van de klantenbestand in het segment van de abonnemen-

ten en een stijgend gsm-gebruik door de Mobistar klanten  (+10 % 

meer gesprekken en +31 % meer verstuurde sms’jes).

 

Wat betreft de Mobile Data-activiteiten vertegenwoordigt de totale 

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

retributie aan de partners, 18,1% van de omzet van de mobiele 

telefonie (vergeleken met 15,4 % in 2006).

 

De SMS-toepassingen hebben een netto omzetcijfer opgeleverd 

van 213,9 miljoen euro te vergelijken met een omzetcijfer van 

198,8 miljoen euro in 2006. Het aantal verstuurde sms’jes door de 

Mobistar klanten is vooruitgegaan onder impuls van aanbiedingen 

zoals TempoMusic en de aanbiedingen met degressieve tarieven, 

zowel postpaid als prepaid.

De groei van de mobiele data-activiteiten wordt versterkt door de 

diversificatie van de toepassingen en de groeiende marktpenetratie 

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

butie van deze toestellen. Nieuwe bronnen van inkomsten hebben 

zich verder ontwikkeld, voornamelijk in de professionele markt met 

de aanbiedingen Business Everywhere en ook dankzij de groei-

ende penetratie van toepassingen verbonden aan de Blackberry®. 

Op het einde van het jaar werd een innoverende aanbieding van 

mobiele Internet op de residentiële markt gelanceerd (Internet 

Everywhere).

De andere bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2007 30,3 miljoen 

euro, tegenover 27,8 miljoen euro in 2006. Die opbrengsten 

bestaan vooral uit doorrekeningen van gepresteerde diensten aan 

jaarverslag van het  
boekjaar 2007
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de Orange-groep en inkomsten uit de facturering van informatie, 

geleverd aan de gerechtelijke autoriteiten. 

 

De efficiënte en continue controle op het geheel van de alge-

mene kosten leidde tot een evolutie ervan evenredig aan het 

omzetcijfer. De bedrijfskosten daalden met 1,9 % van 1.133,8 

miljoen euro in 2006 naar 1.112,1 miljoen euro in 2007.

De interconnectiekosten daalden met 6,6 % van 347,9 miljoen 

euro in 2006 naar 325 miljoen euro in 2007. Deze daling  is voor-

namelijk te wijten aan de verlaging van de interconnectietarieven 

vanaf mei 2007 na ingrijpen en conform een beslissing van het  

Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie van 

toepassing voor de drie Belgische operatoren. 

De andere kosten voor verkochte goederen en diensten verto-

nen een stijging met 17,2 miljoen euro oplopend tot 173 miljoen 

euro in het boekjaar 2007 als gevolg van de toename van de 

inkomsten uit verkoop van apparatuur, nl. mobiele telefoons en 

Blackberry® toestellen.

Anderzijds daalden de kosten van ‘diensten en diverse goede-

ren’ met 5,2 miljoen euro naar 299,8 miljoen euro als gevolg 

van de daling van de vergoedingen aan de distributiekanalen en 

een aanpassing in de bijdrage van Mobistar in de kosten van 

de universele dienst zoals berekend door de regelgever. Deze 

daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van de 

huurkosten (verhoogde aantal eigen verkooppunten en sites) en 

door de toename van de door derden geleverde diensten.

De personeelsbeloningen zijn stabiel gebleven met een totaal 

van 135,7 miljoen euro op het einde van het boekjaar 2007. 

Het gemiddelde aantal medewerkers in voltijdse equivalenten is 

licht toegenomen (+21 eenheden), als gevolg van de overname 

van VOXmobile N.V. die deel uitmaakt van de consolidatiekring. 

Het aantal VOXmobile werknemers in voltijdse equivalenten 

bedraagt 113.

De afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en 

materiële vaste activa daalden met 5,5 % tot 164,3 miljoen euro 

eind 2007 tegenover 173,8 miljoen euro in 2006. 

De andere bedrijfskosten daalden met 1,2 miljoen euro als 

gevolg van een herziening van de provisies voor risico’s en 

kosten. 

Het resultaat van bedrijfsactiviteiten van de groep daalde met 

2,9 % van 440,8 miljoen euro in 2006 naar 427,9 miljoen euro 

voor het boekjaar 2007. 

De prestaties van het jaar concretiseren zich in een daling van 

4,5 % van het resultaat van bedrijfsactiviteiten van het mobiele 

segment dat daalde van 448,4 miljoen euro in 2006 naar 428,4 

miljoen euro in 2007.

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

activiteiten van de groep Mobistar bedraagt -0,5 miljoen euro in 

2007, tegenover -7,6 miljoen euro voor het voorgaande boekjaar. 

Het resultaat van bedrijfsactiviteiten werd positief beïnvloed door 

een stijging van de inkomsten uit ADSL. 

In 2007 bedroegen de financiële opbrengsten 3,2 miljoen euro, 

een toename van 1,1 miljoen euro ten opzichte van 2,1 miljoen 

euro op het einde van het vorige boekjaar. De financiële kosten 

bedroegen 3,3 miljoen euro, een stijging tegenover 2006 (1,4 mil-

joen euro), ten gevolge van de toename van de vergoeding aan 

de aandeelhouders en de acquisitie van VOXmobile N.V. 

Voor het jaar 2007 presenteert Mobistar een nettowinst van 

289,8 miljoen euro, een daling van 3,2 % na aftrek van de belas-

tingen op het resultaat van 137,9 miljoen euro. Zowel de gewone 

nettowinst per aandeel als de verwaterde nettowinst per aandeel 

daalde met 3,2 % naar 4,58 euro.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders die plaatsvond 

op 2 mei 2007 bekrachtigde het voorstel van de Raad van 

Bestuur om enerzijds een gewoon brutodividend uit te keren van 

2,70 euro per gewoon aandeel en om anderzijds een uitzonderlijk 

brutodividend uit te keren van 1,80 euro per gewoon aandeel 

voor het boekjaar 2006, wat een totaal bedrag van 284,9 miljoen 

euro vertegenwoordigt. 

Voor het boekjaar 2007 zal de Raad van Bestuur op de 

Algemene Vergadering van aandeelhouders op 7 mei 2008 de 

volgende vergoeding voorstellen: een gewoon brutodividend van 

2,80 euro per gewoon aandeel, een gedeeltelijke terugstorting 

van het maatschappelijk kapitaal a rato van 4 euro per gewoon 

aandeel en de inkoop van eigen aandelen in de loop van 2008 

voor een maximum bedrag van 175 miljoen euro .

Balans

Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 1.181,3 miljoen euro 

op het einde van het boekjaar 2007, een stijging van 63,5 miljoen 

euro ten opzichte van 1.117,8 miljoen euro geboekt in het vorige 

boekjaar.

 

De niet-courante activa bedragen 924,4 miljoen euro eind 2007 

tegenover 827,8 miljoen euro eind 2006 en bestaan uit volgende 

elementen:

•	 	de	goodwill	van	81,5	miljoen	euro	als	gevolg	van	de	acquisitie	

van Mobistar Affiliate N.V. (10,6 miljoen euro) in 2001 en de 

acquisitie van VOXmobile N.V. (70,9 miljoen euro) in 2007. 

De goodwill als gevolg van de acquisitie van Mobistar Affiliate 

N.V. is volledig toe te rekenen aan het mobiele segment en 

gezien de realisatiewaarde op het einde van het boekjaar de 

boekwaarde overschrijdt, werd er geen waardevermindering 

opgenomen. 
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•	 	de	 immateriële	 vaste	 activa	 vertegenwoordigen	 een	 netto-

waarde van 308,7 miljoen euro eind 2007 tegenover 325,3 mil-

joen euro eind 2006. De gebruiksduur van de immateriële vaste 

activa werd tijdens het boekjaar herzien en blijft onveranderd 

in vergelijking met 2006.

•	 	de	materiële	vaste	activa	bedragen	521,8	miljoen	euro	op	het	

einde van het boekjaar 2007 tegenover 491,2 miljoen euro 

op het einde van 2006. De gebruiksduur van de materiële 

vaste activa werd tijdens het boekjaar eveneens herzien en 

blijft onveranderd in vergelijking met 2006.

•	 	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 kosten voor ontleningen en de kosten 

voor de ontwikkeling van websites, op de inkomsten ingere-

kend voor de gratis belminuten toegekend aan de klanten in 

het kader van hun abonnement, alsook aan de integratie van 

de overgedragen verliezen van VOXmobile N.V. Ze bedragen 

5,9 miljoen euro op het einde van 2007 tegenover 0,6 miljoen 

euro op het einde van het vorige boekjaar.

  

De courante activa daalden ten opzichte van vorig boekjaar, van 

289,9 miljoen euro eind 2006 naar 257 miljoen euro eind 2007. 

Ze bestaan uit volgende elementen:

•	 	de	goederenvoorraden	voor	een	bedrag	van	14	miljoen	euro,	

een toename met 7 miljoen euro tegenover eind 2006.

•	 	de	handelsvorderingen	(183,5	miljoen	euro	eind	2007	tegen-

over 166,2 miljoen euro eind 2006) en de verkregen 

opbrengsten (35,4 miljoen euro eind 2007 tegenover 33,1 

miljoen euro eind 2006).

•	 	de	 rubriek	 ‘overige	courante	activa’	 steeg	van	15,6	miljoen	

euro eind 2006 tot 16,8 miljoen euro eind 2007, als gevolg 

van een stijging van de over te dragen kosten.

•	 	de	 kas	 en	 kasequivalenten	bedragen	7,2	miljoen	 euro	 eind	

2007, ofwel een daling van 60,8 miljoen euro sinds de afslui-

ting van het boekjaar 2006. De tabel van de kasstromen 

detailleert de stromen die aanleiding gaven tot deze evolu-

tie.

Het eigen vermogen steeg in de loop van het boekjaar 2007 

met 4,2 miljoen euro, van 763,8 miljoen euro naar 768 miljoen 

euro:

•	 	het	 maatschappelijk	 kapitaal	 en	 de	 uitgiftepremies	 zijn	 in	

2007 stabiel gebleven en bedragen 357,2 miljoen euro.

•	 	de	wettelijke	 reserve	steeg	met	0,7	miljoen	euro	als	gevolg	

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

winst van het boekjaar aan de wettelijke reserve moet wor-

den toegewezen, na boeking van de eventuele overgedragen 

verliezen, tot deze 10 % van het kapitaal vertegenwoordigt.

•	 	de	 stijging	 van	 de	 overgedragen	 winst,	 van	 371,6	 miljoen	

euro naar 375,1 miljoen euro, is beïnvloed door de nettowinst 

van het boekjaar na toewijzing aan de wettelijke reserve 

(289,2 miljoen euro), door de betaling van het dividend 2006 

(284,9 miljoen euro) en door de transactiekosten verbonden 

aan het eigen vermogen (0,8 miljoen euro).

De niet-courante schulden zijn samengesteld uit de handelsvorderin-

gen op meer dan één jaar (0,9 miljoen euro in 2007), uit de langeter-

mijnvoorzieningen met het oog op het financieren van geschillen (5,2 

miljoen euro in 2007 en 5,3 miljoen euro in 2006) en uit de kosten 

voor de ontmanteling van de sites van het netwerk en het herstel in 

oorspronkelijke staat van de gehuurde gebouwen (8,5 miljoen euro 

in 2007 en 7,7 miljoen euro in 2006).

De courante schulden stegen met 58,7 miljoen euro, van 340 mil-

joen euro eind 2006 naar 398,7 miljoen euro eind 2007:

•	 	de	 schulden	 op	 korte	 termijn,	 verbonden	 met	 de	 activiteiten	

van de tijdelijk vereniging ‘Irisnet’, bedragen 2,3 miljoen euro. 

VOXmobile N.V. heeft op zich een bedrag van 3,8 miljoen euro 

geleend by SNCI Luxemburg.

•	 	het	 uitstaande	 bedrag	 aan	 handelsschulden	 steeg	 met	 28,1	

miljoen euro op het einde van het boekjaar. Het hoge bedrag 

vastgesteld per einde boekjaar 2007 is grotendeels toe te schrij-

ven aan investeringsuitgaven in het kader van de vernieuwing 

van de radio-infrastructuur van het netwerk en het opstarten 

van de UMTS-technologie.

•	 	de	 schulden	 voor	personeelsbeloningen	 verminderen	met	1,4	

miljoen euro van 31,8 miljoen euro eind 2006 naar 30,4 miljoen 

euro eind 2007, als gevolg van een daling in de bijdrage voor 

sociale zekerheid en een vermindering van de provisie voor 

vakantiegeld, beide in lijn met de evolutie van het personeelbe-

stand.

•	 	de	toename	van	de	geschatte	belastingsschulden	is	het	resul-

taat van het verschil tussen de belastingskosten van het boek-

jaar (139,2 miljoen euro) en de voorafbetalingen ten bedrage 

van 123 miljoen euro, evenals het belastingsaldo 2006 (18,2 

miljoen euro) betaald in januari 2008.

•	 	de	 uitgestelde	 opbrengsten	 stijgen	 met	 3,4	 miljoen	 euro	 tot	

47,8 miljoen euro op het einde van het boekjaar, voornamelijk 

als gevolg van de toerekening van de gratis belminuten aan de 

abonnees.

•	 	de	 overige	 schulden	 stijgen	 met	 10,1	 miljoen	 euro	 tot	 11,2	

miljoen euro voornamelijk als gevolg van de call optie van de 

resterende aandelen van VOXmobile N.V. die ten laatste op 2 

juli 2010 kan worden gelicht.

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 

jaarverslag van het  
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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 doeleinden 

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 evenwicht 

te bewaren tussen duurzame financiering en flexibiliteit via het 

aanwenden van bankkredieten, bankleningen en intergroeps-

leningen.

3.  Toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar 
2007 van Mobistar N.V., opgesteld overeenkoms-
tig de Belgische boekhoudnormen

 

Resultatenrekening

De omzet van het boekjaar 2007 bedraagt 1.526,6 miljoen euro, 

een daling van 2 % tegenover het bedrag van 1.557,1 miljoen 

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

ring van die vermindering 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 2007 4,7 miljoen euro, tegenover 8,8 miljoen 

euro in 2006.

 

De andere bedrijfsopbrengsten bedragen 33,7 miljoen euro en 

zijn vergelijkbaar met het totaal van 31,5 miljoen euro in 2006. 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.

 

De bedrijfskosten blijven goed onder controle. Ze bedragen 

1.139,4 miljoen euro, een daling met 3,4 % tegenover de 1.179,2 

miljoen euro in 2006, en zijn als volgt te verdelen:

 

•	 	de	handelsgoederen	vertegenwoordigen	een	bedrag	van	522	

miljoen euro, hoofdzakelijk bestaande uit interconnectiekosten 

(61,3% van het totaal tegenover 65,8% in 2006). 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 295,1 miljoen euro, tegenover 306,2 miljoen euro het vorige 

boekjaar. Deze daling is vooral het gevolg van de vermindering 

van de vergoedingen aan de distributiekanalen, en de aanpas-

sing van de bijdrage van Mobistar in de kosten voor de univer-

sele dienst zoals deze werden berekend door de regelgever. 

Deze daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging 

van de huurkosten (verhoogde aantal eigen verkooppunten en 

sites) en door de toename van de door derden geleverde dien-

sten.

•	 	de	bezoldigingen,	sociale	lasten	en	pensioenen	vertegenwoor-

digen een bedrag van 133,6 miljoen euro, tegenover 140,9 

miljoen euro het vorige boekjaar. Deze daling is het gevolg van 

de vermindering van het gemiddelde personeelsbestand (-91,5 

voltijdse equivalenten) in 2007.

•	 	de	 afschrijvingen	 en	 waardeverminderingen	 op	 de	 oprich-

tingskosten en op immateriële en materiële vaste activa ver-

tegenwoordigen 173,7 miljoen euro voor het boekjaar 2007 

tegenover 186,5 miljoen euro in 2006. De gebruiksduur van alle 

immateriële en materiële vaste activa werd in 2005 herbeoor-

deeld en blijven onderanderd in 2007. 

•	 	de	 waardeverminderingen	 op	 voorraden	 en	 handelsvorderin-

gen bedragen 5,4 miljoen euro in 2007, een stijging met 0,6 

miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van de toename van 

de waardevermindering voor 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 2007 tot 24,3 miljoen, tegenover 20 

miljoen op het einde van het vorige boekjaar.

•	 	de	 voorzieningen	 voor	 risico’s	 en	 kosten	 betreffende	 diverse	

geschillen komen op -0,1 miljoen euro, tegen +0,9 miljoen euro 

in 2006, als gevolg van het gebruik en terugname voorzieningen 

gerealizeerd tijdens het huidige boekjaar.

•	 	de	 andere	 bedrijfskosten	 vertegenwoordigen	 in	 2007	 een	

bedrag van 9,8 miljoen euro tegenover 11,2 miljoen euro in 

2006, voornamelijk als gevolg van een daling van de definitief 

als verlies geboekte handelsvorderingen die tijdens vorige boek-

jaren als waardevermindering werden opgenomen.

 

De bedrijfswinst bedraagt 425,5 miljoen euro, een stijging met 1,8 

% tegenover de 418,1 miljoen euro gerealiseerd in 2006.
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De financiële opbrengsten die tijdens het boekjaar werden gege-

nereerd bedragen 4,2 miljoen euro, een stijging tegenover 2006 

(2,6 miljoen euro). 

 

De financiële kosten van het boekjaar bedragen 4,6 miljoen euro, 

een lichte vermindering in vergelijking met de 4,8 miljoen euro van 

voorgaand boekjaar.

 

Geen uitzonderlijke kosten werden geboekt tijdens het boekjaar.

Op het einde van het boekjaar realiseerde Mobistar N.V. een winst 

vóór belastingen van 425,1 miljoen euro, een stijging met 2,2 % 

tegenover 415,9 miljoen euro in 2006. De geschatte belastinglasten 

op het resultaat voor het boekjaar 2007 bedragen 138,9 miljoen 

euro, waarvan 123 miljoen euro werden vereffend via voorafbeta-

lingen.

 

Mobistar N.V. presenteert een winst na belastingen van 286,2 mil-

joen euro voor het voorbije boekjaar, tegenover 280,3 miljoen euro 

voor het jaar voordien, ofwel een stijging met 2,1 %.

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering van aan-

deelhouders volgende bestemming van het resultaat voor:

Miljoen euro

•	 Te	bestemmen	winst	van	het	boekjaar	 	 286,2	

•	 Overgedragen	winst	van	het	vorige	boekjaar	 102,5

•	 Te	bestemmen	winstsaldo		 	 	 388,7

•	 Toevoeging	aan	de	wettelijke	reserve	 	 0,7

•	 	Vergoeding	van	het	kapitaal	–	

 gewoon dividend 2007 van 2,80 euro per aandeel      173,6

•	 Plan	van	winstdeelname	voor	de	weknemers	 2,9

•	 Over	te	dragen	winst	 	 	 211,5

Balans

Het balanstotaal van de vennootschap bedraagt 1.173,1 miljoen 

euro, tegenover 1.140,7 miljoen euro in 2006. 

 

De investeringen in immateriële en materiële vaste activa uitgevoerd 

tijdens het boekjaar bedragen 143,3 miljoen euro, na de investerin-

gen ter netto waarde van 166,2 miljoen euro gedaan in 2006, voor-

namelijk voor de vernieuwing van de radio-uitrustingen, verdergezet 

in 2007, en voor het ontwikkelen van de UMTS-technologie. 

De immateriële en materiële vaste activa worden als volgt verdeeld:

•	 	de	 immateriële	 vaste	 activa	 vertegenwoordigen	 een	 bedrag	

van 306,7 miljoen euro. Ze omvatten voornamelijk de gsm- en 

UMTS-licenties en de betreffende informatica-ontwikkelingen, 

alsook de nettowaarde van de goodwill van 12,6 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 N.V., afgeschreven over 5 jaar. De net-

towaarde van de goodwill bedraagt op het einde van het 

boekjaar 12 miljoen euro.

-  fusiegoodwill van 1,4 miljoen euro geboekt krachtens de 

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

30 januari 2001 als gevolg van de fusie door opslorping in 

Mobistar N.V. van haar dochteronderneming Mobistar Affiliate 

N.V., op 4 mei 2005, met terugwerkende kracht op 1 januari 

2005. De nettowaarde van de fusiegoodwill, afgeschreven 

over 5 jaar, bedraagt op het einde van het boekjaar 0,6 

miljoen euro.

•	 	de	materiële	vaste	activa	vertegenwoordigen	een	bedrag	van	

496,4 miljoen euro. Ze betreffen voornamelijk de infrastructuur 

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

met toegevoegde waarde.

De vlottende activa dalen met 30,1 miljoen euro naar 268,4 

miljoen euro op het einde van 2007. Dat is voornamelijk het 

resultaat van een stijging van de handelsschulden op meer dan 

één jaar (+6,2 miljoen euro), een stijging van de voorraden (+6,1 

miljoen euro), een stijging van de handelsvorderingen (+12,9 mil-

joen euro), een stijging van de overige vorderingen (+5,6 miljoen 

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

de transacties van de maand december 2007, de daling van 

de geldbeleggingen en liquide middelen (-62,7 miljoen euro) en 

ten slotte van de stijging van de overlopende rekeningen (+1,6 

miljoen euro).

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

steld aan de werknemers, werden in 2007 1.831 aandelenopties 

omgezet in een gelijk aantal gewone aandelen, aan de uitoefen-

prijs van 32,55 euro, wat het maatschappelijke kapitaal deed 

toenemen met 10 duizend euro en de uitgiftepremies met 49 

duizend euro. Per einde boekjaar 2007, zijn alle aandelenopties 

omgezet in aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal is gestegen met 10 duizend euro als 

gevolg van de uitoefening van de warranten hierboven beschre-

ven en met 440 duizend euro als gevolg van de opname in kapi-

taal van de uitgiftepremies. De wettelijke reserve werd verhoogd 

met 0,7 miljoen euro, waardoor de reserve 10% van het kapitaal 

bedraagt. Het saldo van de te bestemmen winst, na toekenning 

van het dividend voor het boekjaar 2007 (173,6 miljoen euro) 

bedraagt 211,5 miljoen euro.

Op het einde van het boekjaar 2007 is het eigen vermogen van 

604,6 miljoen euro samengesteld als volgt:

•	 het	geplaatste	kapitaal	van	357,1	miljoen	euro,

•	 de	uitgiftepremies	van	0,14	miljoen	euro,

•	 de	wettelijke	reserve	van	35,7	miljoen	euro,

•	 de	overgedragen	winst	van	211,5	miljoen	euro,

•	 de	kapitaalsubsidies	van	0,2	miljoen	euro.

jaarverslag van het  
boekjaar 2007
(geconsolideerd en niet-geconsolideerd)
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De handelsschulden, inbegrepen deze op meer dan één jaar, 

noteren een stijging van 20,2 miljoen euro. Ze bavetten per einde 

2007, eenmalig, een significatief bedrag aan investeringsuitgaven 

bestemd voor de vernieuwing van de radio-infrastructuur van het 

netwerk en de ontwikkeling van de UMTS-technologie.

De geschatte fiscale schulden stijgen met 14,7 miljoen euro. De 

geschatte inkomstenbelastingen van het boekjaar bedragen 139,2 

miljoen euro, waarvan 123 miljoen euro werd gestort als voorafbe-

taling. De betaling van het belastingsexcedent voor het boekjaar 

2006 (18,1 miljoen euro) werd door de fiscale administratie opge-

vraagd ter betaling in januari 2008. 

De overige schulden omvatten voornamelijk de dividenden toege-

kend aan aandeelhouders ten belope van het boekjaar 2007 (173,6 

miljoen euro). 

De voorzieningen en schulden op het einde van het boekjaar 2007 

bedragen 568,5 miljoen euro en zijn als volgt te verdelen:

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

miljoen euro, tegenover 7,8 miljoen euro op het einde van het 

vorige boekjaar,

•	 	schulden	op	ten	hoogste	één	jaar	voor	een	bedrag	van	501,6	

miljoen euro, tegenover 578,6 miljoen euro in 2006, met vol-

gende uitsplitsing:

-  handelsschulden: 261,5 miljoen euro tegenover 241,3 miljoen 

euro in 2006,

-  schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 

sociale lasten: 61,9 miljoen euro tegenover 51,5 miljoen euro 

in 2006, 

-  overige schulden: 178,2 miljoen euro tegenover 285,8 miljoen 

euro in 2006, 

•	 	overlopende	rekeningen	voor	een	bedrag	van	58,3	miljoen	euro,	

tegenover 58,5 miljoen euro in 2006.

Geschillen 

Antennes: Sinds 1997 voerden een aantal Belgische gemeenten 

en twee provincies lokale belastingen in, waardoor ze jaarlijks 

heffingen kunnen opleggen voor hoogspanningsmasten, gsm-

masten en antennes op hun grondgebied. Deze belastingen 

worden momenteel betwist voor de Raad van State en de recht-

bank 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 

historische operator en de nieuwe operatoren op de markt.

De Raad van State heeft op 20 november 2007 beslist dat een 

belastingreglement het gelijkheidsbeginsel schendt wanneer 

de motivatie in de preambule van het belastingreglement ver-

wijst naar de financiële situatie van de gemeente. Dergelijke 

motivatie verduidelijkt immers geenszins het onderscheid 

dat wordt gemaakt tussen operatoren van mobiele telecom-

municatie (die belast worden op grond van dat reglement) en 

uitbaters van andere vergelijkbare netwerken (die niet wor-

den belast). Het staat in dat geval niet vast dat het verschil 

in behandeling berust op een objectief criterium en redelijk 

verantwoord is.

De vordering van de op de rol geplaatste heffingen, verhoogd 

met de wettelijke moratoire interesten, bedraagt 24,3 miljoen 

euro en maakt het voorwerp uit van een waardevermindering 

voor het totale bedrag, waarvan 4,3 miljoen euro ten laste valt 

van het boekjaar. 

Terminatietarieven: Mobistar stelde, net als Proximus en 

Base, een vordering tot nietigverklaring in tegen de uitspraak 

van de regelgever van 11 augusts 2006 waarbij de termina-

tietarieven van de drie mobiele operatoren voor de periode 

2006-2009 werden vastgelegd. Mobistar betwist onder ande-

re de uitspraak dat de terminatietarieven tussen Mobistar en 

Proximus in de loop van 2008 symmetrisch moeten zijn en 

betwist daarnaast ook de non-discriminatieverplichting en de 

verplichting tot gescheiden boekhouding voor Mobistar.

Mobistar heeft eveneens een vordering tot nietigverklaring 

van de beslissing van de regelgever gedateerd 17 december 

2007 ingediend. Die beslissing heeft tot doel de termina-

tietarieven voor de drie operatoren vast te leggen voor de 

periode februari tot en met juli 2008. Mobistar betwist met 

name het feit dat de beslissing berust op de bedoeling om 

de terminatietarieven voor mobiele diensten van Proximus 

en Mobistar te laten evolueren naar een symmetrische tarief 

vanaf juli 2008.  Mobistar is onder andere tussengekomen in 

de rechtsvordering ingesteld door Base die tot doel heeft de 

opschorting van de verlaagde terminatietarieven te bekomen 

die door voornoemde beslissing hen werd opgelegd voor 

toepassing vanaf 1 februari 2008. Mobistar betwist hoofd-

zakelijk omdat een opschorting van de beslissing voordelen 

verleent aan Base. Bijkomend vraagt Mobistar in geval van 

opschorting van de beslissing dat de rechter de opschorting 

oplegt voor de ganse beslissing en niet enkel het gedeelte dat 

betrekking heeft op Base.

Misbruik van dominante positie door Proximus: Mobistar is 

tussengekomen in de rechtsvordering die Base heeft inge-

steld tegen Proximus waarbij Base een schadevergoeding 

eist van Proximus als genoegdoening voor het misbruiken 

van zijn dominante positie. Mobistar verwijt Proximus even-

eens het misbruik van hun dominante positie en vraagt de 

vergoeding voor de schade opgelopen door deze misbruiken. 

Het handelsgerecht van Brussel heeft in mei 2007 een von-

nis geveld waarin de dominante positie van Proximus tijdens 
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de periode 1999 tot en met 2004 wordt bevestigd. Tevens 

werden experten aangesteld die tot taak hebben bepaalde 

misbruiken te definiëren en de schade te berekenen opgelopen 

door Mobistar en Base.

 

Porteringskosten: De drie actieve operatoren in België hebben 

de beslissing van het BIPT van 2003 betreffende het vaststellen 

van de porteringskosten bij overdraagbaarheid van een mobiel 

nummer, betwist. Mobistar is van oordeel dat de geëiste prijs 

voor het gelijktijdig overdragen van meerdere nummers te hoog 

is. Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, dat betrokken 

is via een prejudiciële vraag, oordeelde in juli 2006 dat de regel-

gever maximumprijzen kan vastleggen op basis van een theo-

retisch 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. 

Merk: 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 bedrijfscommunicatie. 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. 

Sociale tarief: Mobistar is, samen met enkele andere alterna-

tieve 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 en tegen de wet van april 

2007 die de principes van de berekeningswijze van de financiële 

vergoeding voor het leveren van diensten aan sociale tarieven 

wijzigt. 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, 

die recentelijk heeft aangekondigd een juridische actie te hebben 

gestart bij het Europees Gerechtshof tegen de Belgische Staat.

Ontbundelde toegang tot het aansluitnetwork en bitstream: 

Mobistar heeft twee vorderingen ingeleid bij de Raad voor 

Mededinging met het doel aanvaardbare toegangsvoorwaarden 

te bekomen, meer bepaald groothandelsprijzen gebaseerd op 

kost en niet discriminerend in vergelijking met het basisoffer 

Discovery Line van Belgacom, en een toegang op de bitstream 

dewelke toelaat ADSL2+ diensten te leveren.

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. 

Spectrum van radio-elektrische frequenties: Mobistar is tus-

sengekomen in een procedure geïntroduceerd door Base bij 

de Raad van State, die tot doel heeft het Koninklijk Besluit van 

maart 2007 dat toelaat de 900 frequenties te gebruiken voor het 

3G-netwerk, nietig te verklaren. Mobistar ondersteunt de positie 

van de Belgische Staat tegen Base.

 

Stralingsnormen en gezondheid: In gemeenschappelijk overleg 

met Base en Proximus, heeft Mobistar voor het Grondwettelijk 

Hof de vernietiging gevraagd van een Ordonnantie van het 

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest die de stralingsnormen stren-

ger bepaald dan de federale normen zoals opgelegd in het 

Koninklijk Besluit van 2005. De mobiele operatoren beschouwen, 

onder andere, dat het Brusselse decreet de bekwaamheden 

van publieke autoriteiten op het gebied van maatschappelijke 

gezondheid miskent.

4. Tendensen

Mobistar zal ook in 2008 zijn huidige strategie verderzetten. De 

operator blijft ervan overtuigd dat de ‘mobile centric’ approach 

de beste manier is om waarde te creëren voor zijn aandeelhou-

ders en een optimale dienstverlening te bieden aan zijn klanten. 

Naast een toename van het stemverkeer, biedt het gebruik van 

mobiele datadiensten een groot groeipotentieel.

In de residentiële markt zal Mobistar doorgaan met het vervan-

gen van vaste door mobiele telefonie. In de professionele markt 

zal Mobistar convergente oplossingen blijven aanbieden en ver-

der blijven investeren in de uitbouw van zijn vastelijn-producten. 

In 2008 zullen de MTR (mobiele terminatietarieven) verder blij-

ven dalen. De eerste verlaging voor 2008, van 10,63 naar 9,42 

eurocent per minuut werd sinds 1 februari 2008 doorgevoerd. 

In juli wordt een 2de daling van de mobiele terminatietarieven 

verwacht. De voorgestelde verlaging bedraagt 10 %, onder voor-

behoud van de definitieve beslissing van het BIPT.

De verlaging van de mobiele terminatietarieven in mei 2007, 

februari en juli 2008, alsook de daling van de roamingtarieven 

sinds september 2007, zullen het resultaat van 2008 beïnvloe-

den.

In deze context voorziet Mobistar een omzetdaling van 1 tot 3 

% voor het boekjaar 2008.  Mobistar verwacht dat gezien de 

efficiënte kostenbeheersing, de EBITDA-marge voor 2008 stabiel 

zal blijven rond 40 % en zijn investeringsniveau zal aanhouden 

met ongeveer 10 % van de omzet uit telefonie. De daling van de 

omzet en de herschikking van de balansstructuur zullen evenveel 

invloed uitoefenen op het nettoresultaat. Mobistar voorziet voor 

eind 2008 een daling van 4 tot 6 % voor het nettoresultaat per 

aandeel.

 

jaarverslag van het  
boekjaar 2007
(geconsolideerd en niet-geconsolideerd)
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5.  Verantwoording van de toepassing van de boek-
houdkundige continuïteitsregels

Gezien de financiële resultaten van Mobistar in de loop van het 

boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2007, 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 Wetboek van 
Vennootschappen tijdens het boekjaar 2007

De procedure voorgeschreven in artikel 524 van het Wetboek 

van Vennootschappen werd niet toegepast tijdens het boekjaar 

2007.

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. Wet op de openbare overnamebiedingen

Mobistar heeft een kennisgeving ontvangen van haar recht-

streekse aandeelhouder (Wirefree Services Belgium) en haar 

ultieme aandeelhouders (France Télécom) op basis van artikel 

74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebie-

dingen. Deze mededeling heeft het voorwerp uitgemaakt van 

een bekendmaking door de vennootschap overeenkomstig de 

toepasselijke	wetgeving;	zij	is	beschikbaar	op	de	website	van	de	

vennootschap.

8. Informatie over de opdrachten die werden toe-
vertrouwd aan de commissarissen

In de loop van het boekjaar 2007 hebben de commissaris en 

de verbonden ondernemingen opdrachten uitgevoerd voor een 

totaalbedrag van 483.980 euro als volgt samengesteld:

•	 honoraria	voor	controle-opdrachten	 											389.000	euro

•	 andere	missies	voor	bewijsschriften	 	 		3.000	euro

•	 missies	voor	fiscaal	advies	 	 	 18.980	euro

•	 andere	missies	buiten	het	bedrijfsrevisoraat:	 73.000	euro	



P.20



P.21

Jaarrekening 22

Waarderingsregels 37

Verslag van de commissaris 39

Jaarrekening 
Mobistar N.V. 2007



P.22

balans na winstverdeling

VASTE ACTIVA 904 767 842 202

Immateriële vaste activa (Toel. 5.2) 306 725 353 184

Materiële vaste activa (Toel. 5.3) 496 363 488 831

 Terreinen en gebouwen 249 586 228 832

 Installaties, machines en uitrusting 212 851 225 380

 Meubilair en rollend materieel 29 541 29 296

 Overige materiële vaste activa 4 385 5 323

Financiële vaste activa (Toel. 5.4/5.5.1) 101 679 187

 Verbonden ondernemingen (Toel. 5.14) 101 492 

  Deelnemingen 80 342 

  Vorderingen 21 150 

 Andere financiële vaste activa 187 187

  Vorderingen en borgtochten in contanten 187 187

VLOTTENDE ACTIVA 268 378 298 501

Vorderingen op meer dan één jaar 6 202

 Handelsvorderingen 6 202

Voorraden en bestellingen in uitvoering 13 087 6 992

 Voorraden 13 087 6 992

  Handelsgoederen 13 087 6 992

Vorderingen op ten hoogste één jaar 197 272 178 713

 Handelsvorderingen 187 960 175 059

 Overige vorderingen 9 312 3 654

Geldbeleggingen (Toel. 5.5.1/5.6) 900 66 350

 Overige beleggingen 900 66 350

Liquide middelen 4 376 1 589

Overlopende rekeningen (Toel. 5.6) 46 541 44 857

TOTAAL DER ACTIVA 1 173 145 1 140 703

Activa
  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$
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EIGEN VERMOGEN 604 647 494 878

Kapitaal (Toel.  5.7) 357 130 356 680

 Geplaatst kapitaal 357 130 356 680

Uitgiftepremies 49 440

Reserves 35 713 35 038

 Wettelijke reserve 35 713 35 038

Overgedragen winst (verlies) (+) (-) 211 527 102 467

Kapitaalsubsidies 228 253

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE 
BELASTINGEN 7 679 7 770

Voorzieningen voor risico’s en kosten 7 679 7 770

 Overige risico’s en kosten (Toel. 5.8) 7 679 7 770

SCHULDEN 560 819 638 055

Schulden op meer dan één jaar  (Toel. 5.9) 875 1 010

 Handelsschulden 875 1 010

  Leveranciers 875 1 010

Schulden op ten hoogste één jaar 501 595 578 564

 Handelsschulden 261 536 241 315

  Leveranciers 261 536 241 315

 Schulden met betrekking tot belastingen, 

 bezoldigingen en sociale lasten (Toel. 5.9) 61 899 51 465

  Belastingen 34 325 19 623

  Bezoldigingen en sociale lasten 27 574 31 842

 Overige schulden 178 160 285 784

Overlopende rekeningen (Toel. 5.9) 58 349 58 481

TOTAAL DER PASSIVA   1 173 145 1 140 703

Passiva
  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$
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resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten 1 564 917 1 597 351

 Omzet (Toel. 5.10) 1 526 561 1 557 056

 Geproduceerde vaste activa 4 685 8 780

 Andere bedrijfsopbrengsten (Toel. 5.10) 33 671 31 515

Bedrijfskosten 1 139 434 1 179 228

 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 522 046 528 748

  Aankopen 527 194 529 863

  Afname (toename) van de voorraad (+) (-) -5 148 -1 115

 Diensten en diverse goederen 295 056 306 203

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

 (Toel. 5.10) 133 611 140 890

 Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

 oprichtingskosten, op immateriële en materiële 

 vaste activa 173 682 186 527

 Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen 

  in uitvoering en handelsvorderingen - 

 Toevoegingen (terugnemingen) (+) (-) (Toel. 5.10) 5 371 4 818

 Voorzieningen voor risico’s en kosten - Toevoegingen    

 (bestedingen en terugnemingen) (+) (-) (Toel. 5.10) -90 866

 Andere bedrijfskosten (Toel. 5.10) 9 758 11 176

Bedrijfswinst (verlies) (+) (-) 425 483 418 123

Financiële opbrengsten 4 171 2 573

 Opbrengsten uit financiële vaste activa 378

 Opbrengsten uit vlottende activa 2 879 1 985

 Andere financiële opbrengsten (Toel. 5.11) 914 588

Financiële kosten (Toel. 5.11) 4 558 4 810

 Kosten van schulden 1 301 317

 Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden,

 bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen

 (terugnemingen) (+) (-)  1 645

 Andere financiële kosten 3 257 2 848

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (+) (-) 425 096 415 886

Belastingen op het resultaat (+) (-) (Toel. 5.12) 138 891 135 607

 Belastingen 139 187 135 607

 Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen

 voor belastingen 296

Winst (verlies) van het boekjaar (+) (-) 286 205 280 279

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+) (-) 286 205 280 279

  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$
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RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) saldo (+) (-) 388 672 400 280

 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+) (-) 286 205 280 279

 Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+) (-) 102 467 120 001

Onttrekking aan het eigen vermogen  1 045

 aan de reserves  1 045

Toevoeging aan het eigen vermogen 675 14 014

 aan de wettelijke reserve 675 14 014

Over te dragen winst (verlies) (+) (-) 211 527 102 467

Uit te keren winst 176 470 284 844

 Vergoeding van het kapitaal 173 608 284 844

 Andere rechthebbenden 2 862

  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$
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toelichting

STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA

5.2.2 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  789 178

 Mutaties tijdens het boekjaar 

 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 52 524 

 Overdrachten en buitengebruikstellingen 27 015 

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 814 687 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  460 885

 Mutaties tijdens het boekjaar  

 Geboekt 80 089 

 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 20 425 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 520 550 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  294 137 

  

5.2.3 Goodwill  

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  64 009

 Mutaties tijdens het boekjaar  

 Overdrachten en buitengebruikstellingen 2 490 

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 61 519 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  39 118

 Mutaties tijdens het boekjaar  

 Geboekt 12 304 

 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 2 490 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 48 931 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  12 588 

  

  

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA  
  

5.3.1  Terreinen en gebouwen  

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  427 398

 Mutaties tijdens het boekjaar  

 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 41 345 

 Overdrachten en buitengebruikstellingen 1 906 

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 466 838 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  198 566

 Mutaties tijdens het boekjaar  

 Geboekt 20 591 

 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 1 906 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 217 252 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 249 586 

  

  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$
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5.3.2 Installaties, machines en uitrusting  

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  517 208

 Mutaties tijdens het boekjaar  

 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 38 775 

 Overdrachten en buitengebruikstellingen 9 417 

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 546 566 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  291 828

 Mutaties tijdens het boekjaar  

 Geboekt 49 356 

 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 7 469 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 333 715 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 212 851 

5.3.3 Meubilair en rollend materieel  

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  122 861

 Mutaties tijdens het boekjaar  

 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 10 265 

 Overdrachten en buitengebruikstellingen 17 891 

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 115 235 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  93 565

 Mutaties tijdens het boekjaar  

 Geboekt 10 015 

 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 17 886 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 85 694 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 29 541 

  

5.3.5 Overige materiële vaste activa  

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  19 198

 Mutaties tijdens het boekjaar  

 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 388 

 Overdrachten en buitengebruikstellingen 22 

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 19 565 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  13 875

 Mutaties tijdens het boekjaar  

 Geboekt 1 327 

 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 22 

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 15 180 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 4 385 

  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$
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STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA 

 

5.4.1 Verbonden ondernemingen - deelnemingen en aandelen 

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  0

 Mutaties tijdens het boekjaar 

 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 80 342 

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 80 342 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 80 342 

 

 Verbonden ondernemingen - vorderingen 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  0

 Mutaties tijdens het boekjaar 

 Toevoegingen 21 150 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 21 150 

 

5.4.3 Andere ondernemingen - vorderingen 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  187

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 187 

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN 

5.5.1 Deelnemingen en maatschappelijke rechten aangehouden in andere ondernemingen 

 Aangehouden maatschappelijke Gegevens geput uit de laatst  
 rechten beschikbare jaarrekening

 Naam, volledig adres van de zetel en zo het een   Aantal % Jaar- Munt- Eigen Netto-
 onderneming naar Belgisch recht betreft,   rekening code vermogen resultaat
 het ondernemingsnummer   per  in duizenden $ in duizenden $

 VOXmobile NV

 Z.A.I Bourmicht 8

 8070 Bertrange

 Luxemburg

 19749504

 Aandelen op naam 1 355 715 90,00 31/12/2006 EUR -1 996 -5 754

  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$

OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
 
5.6 Overige geldbeleggingen 

 Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 900 66 350

 Overlopende rekeningen 

 Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een 

 belangrijk bedrag voorkomt 

 Verkregen opbrengsten 35 433 

 Over te dragen kosten 11 015 

 Financiële opbrengsten 92 

  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$

toelichting
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STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA 

 

5.4.1 Verbonden ondernemingen - deelnemingen en aandelen 

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  0

 Mutaties tijdens het boekjaar 

 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 80 342 

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 80 342 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 80 342 

 

 Verbonden ondernemingen - vorderingen 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  0

 Mutaties tijdens het boekjaar 

 Toevoegingen 21 150 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 21 150 

 

5.4.3 Andere ondernemingen - vorderingen 

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  187

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 187 

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN 

5.5.1 Deelnemingen en maatschappelijke rechten aangehouden in andere ondernemingen 

 Aangehouden maatschappelijke Gegevens geput uit de laatst  
 rechten beschikbare jaarrekening

 Naam, volledig adres van de zetel en zo het een   Aantal % Jaar- Munt- Eigen Netto-
 onderneming naar Belgisch recht betreft,   rekening code vermogen resultaat
 het ondernemingsnummer   per  in duizenden $ in duizenden $

 VOXmobile NV

 Z.A.I Bourmicht 8

 8070 Bertrange

 Luxemburg

 19749504

 Aandelen op naam 1 355 715 90,00 31/12/2006 EUR -1 996 -5 754

  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$

OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
 
5.6 Overige geldbeleggingen 

 Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 900 66 350

 Overlopende rekeningen 

 Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een 

 belangrijk bedrag voorkomt 

 Verkregen opbrengsten 35 433 

 Over te dragen kosten 11 015 

 Financiële opbrengsten 92 

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 
 

5.7 Staat van het kapitaal 

 Maatschappelijk kapitaal 

 Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  356 680

 Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 357 130 

  2007
  in	duizenden	$€ Naantal	aandelen

 Wijzigingen tijdens het boekjaar

 Uitgeoefende aandelenopties 10 1 831

 Uitgiftepremies overgeboekt naar kapitaal 440 

 Samenstelling van het kapitaal 

 Soorten aandelen

 Aandelen zonder nominale waarde 357 130 63 291 752

 Aandelen op naam  31 755 413

 Aandelen aan toonder  31 536 339

 

 Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op 31/12/2007

 Wirefree Services Belgium  31 753 100

 Overige (free float)  31 538 652

 Totaal aantal aandelen  63 291 752

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN 
 

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

 belangrijk bedrag voorkomt 

 Terugbetalingswaarborg ten bedrage van 50 % van een bankkredietlijn  

 toegestaan aan de tijdelijke vereniging IRISNET 2 475 

 Provisies voor hangende geschillen 5 205 

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) 
 

5.9 Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer 

 dan één jaar, naargelang hun resterende looptijd 

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

 Handelsschulden 875 

 Leveranciers 875 

 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar

 doch hoogstens 5 jaar 875 

 

 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 

 Belastingen (post 450/3 van de passiva) 

 Geraamde belastingschulden 34 325 

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

 Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 27 574 

  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$
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  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$

 

 Overlopende rekeningen 

 Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een 

 belangrijk bedrag voorkomt 

 Over te dragen opbrengsten 57 752 

 Te betalen lasten 597 

 

BEDRIJFSRESULTATEN 
 

5.10 Bedrijfsopbrengsten 

 Netto-omzet 

 Uitsplitsing per bedrijfscategorie 

 Mobiele activiteit 1 444 328 1 474 635

 Vaste telefonie en data 82 233 82 421

 

 Bedrijfskosten 

 Werknemers ingeschreven in het personeelsregister 

 Totaal aantal op de afsluitingsdatum (in eenheden) 1 524 1 675

 Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 

 (in eenheden) 1 537,3 1 628,8

 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren (in eenheden) 2 618 280 2 752 836

 Personeelskosten 

 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 96 241 98 887

 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 26 233 30 110

 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 5 013 5 238

 Andere personeelskosten 6 124 6 655

 Waardeverminderingen 

 Op voorraden en bestellingen in uitvoering 

 Teruggenomen 947 34

 Op handelsvorderingen 

 Geboekt 6 318 4 852

 Voorzieningen voor risico’s en kosten 

 Toevoegingen 1 178 1 275

 Bestedingen en terugnemingen 1 268 409

 Andere bedrijfskosten 

 Bedrijfsbelastingen en -taksen 2 332 1 828

 Andere 7 426 9 348

 Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen 

 Totaal aantal op de afsluitingsdatum (in eenheden) 20 53

 Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten (in eenheden) 49,0 45,0

 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren (in eenheden) 96 848 89 752

 Kosten voor de onderneming 5 169 3 377

toelichting
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  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$

FINANCIELE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN 
 

5.11 Financiële resultaten 

 Andere financiële opbrengsten 

 Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 

 resultatenrekening 

 Kapitaalsubsidies 26 26

 Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten 

 Diverse financiële opbrengsten 819 443

 Wisselkoersopbrengsten 69 119

 Waardeverminderingen op vlottende activa 

 Geboekt  1 645

 Andere financiële kosten 

 Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de

 verhandeling van vorderingen 1 282 1 351

 Uitsplitsing van de overige financiële kosten 

 Bankkosten 1 765 1 493

 Wisselkoersverliezen 197 

 Diverse financiële lasten 13 4

 

 

BELASTINGEN EN TAKSEN 
 

5.12 Belastingen op het resultaat 

 Belastingen op het resultaat van het boekjaar 139 187 

 Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 123 043 

 Geraamde belastingsupplementen 16 144 

 Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor  

 belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde

 belastbare winst

 Verworpen uitgaven 6 282 

 Investeringsaftrek -4 636 

 Notionele interesten -17 455 

 Bronnen van belastinglatenties  

 Actieve latenties 

 Andere actieve latenties 

         Investeringsaftrek 8 940 

 

 Belastingen op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste 

 van derden 

 In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde 

 Aan de onderneming (aftrekbaar) 216 686 218 842

 Door de onderneming 395 320 389 392

 Ingehouden bedragen ten laste van derden als

 Bedrijfsvoorheffing 33 038 33 559

 Roerende voorheffing 20 704 13 667
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  
 
5.13 Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa  

 Verplichtingen tot aankoop van vaste activa 66 464 

 Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen  

 1. Bankgaranties gegeven voor rekening van de vennootschap : 9,278 miljoen euro.  

 2. Verplichtingen aangegaan voor de huur van gebouwen en de leasing van het autopark: 190,981 miljoen euro.  

 3. Verplichtingen aangegaan voor de aankoop van netwerkmateriaal: 8,845 miljoen euro.

 4.  Sommige Belgische gemeenten en twee provincies hebben vanaf 1997 fiscale maatregelen ingevoerd die een jaar-

lijkse belasting op pylonen, masten en antennes op hun grondgebied mogelijk maken. Deze belastingsmaat regelen 

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 operato-

ren op de markt niet wijzigen.

   De Raad van State heeft op 20 november 2007 beslist dat een belastingreglement het gelijkheidsbeginsel 

schendt wanneer de motivatie in de preambule van het belastingreglement verwijst naar de financiële situatie 

van de gemeente. Dergelijke motivatie verduidelijkt immers geenszins het onderscheid dat wordt gemaakt  

tussen operatoren van mobiele telecommunicatie (die belast worden op grond van dat reglement) en uitbaters 

van andere vergelijkbare netwerken (die niet worden belast). Het staat in dat geval niet vast dat het verschil in 

behandeling berust op een objectief criterium en redelijk verantwoord is.

   De schuldvorderingen van de op de rol geplaatste belastingen, verhoogd met de volgens het wettelijk tarief  

berekende nalatigheidsintresten, bedragen 24,325 miljoen euro en worden het voorwerp van een waardevermin-

dering voor het totaal bedrag, waarvan 4,331 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. 

 
  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN
WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

 

5.14 Verbonden ondernemingen 

 Financiële vaste activa 101 492 

 Deelnemingen 80 342 

 Andere vorderingen 21 150 

 Vorderingen 60 235 35 587

 Op hoogstens één jaar 60 235 35 587

 Geldbeleggingen 900 64 051

 Vorderingen 900 64 051

  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$

toelichting
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN  
 
5.13 Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa  

 Verplichtingen tot aankoop van vaste activa 66 464 

 Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen  

 1. Bankgaranties gegeven voor rekening van de vennootschap : 9,278 miljoen euro.  

 2. Verplichtingen aangegaan voor de huur van gebouwen en de leasing van het autopark: 190,981 miljoen euro.  

 3. Verplichtingen aangegaan voor de aankoop van netwerkmateriaal: 8,845 miljoen euro.

 4.  Sommige Belgische gemeenten en twee provincies hebben vanaf 1997 fiscale maatregelen ingevoerd die een jaar-

lijkse belasting op pylonen, masten en antennes op hun grondgebied mogelijk maken. Deze belastingsmaat regelen 

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 operato-

ren op de markt niet wijzigen.

   De Raad van State heeft op 20 november 2007 beslist dat een belastingreglement het gelijkheidsbeginsel 

schendt wanneer de motivatie in de preambule van het belastingreglement verwijst naar de financiële situatie 

van de gemeente. Dergelijke motivatie verduidelijkt immers geenszins het onderscheid dat wordt gemaakt  

tussen operatoren van mobiele telecommunicatie (die belast worden op grond van dat reglement) en uitbaters 

van andere vergelijkbare netwerken (die niet worden belast). Het staat in dat geval niet vast dat het verschil in 

behandeling berust op een objectief criterium en redelijk verantwoord is.

   De schuldvorderingen van de op de rol geplaatste belastingen, verhoogd met de volgens het wettelijk tarief  

berekende nalatigheidsintresten, bedragen 24,325 miljoen euro en worden het voorwerp van een waardevermin-

dering voor het totaal bedrag, waarvan 4,331 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. 

 
  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN
WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

 

5.14 Verbonden ondernemingen 

 Financiële vaste activa 101 492 

 Deelnemingen 80 342 

 Andere vorderingen 21 150 

 Vorderingen 60 235 35 587

 Op hoogstens één jaar 60 235 35 587

 Geldbeleggingen 900 64 051

 Vorderingen 900 64 051

 Schulden 24 709 19 707

 Op hoogstens één jaar 24 709 19 707

 Financiële resultaten 

 Opbrengsten uit vlottende activa 2 843 1 807

 Kosten van schulden 1 090 268

 

 

FINANCIELE BETREKKINGEN MET 
 

5.15 Bestuurders en zaakvoerders 

 Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van  

 de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze 

 vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de 

 toestand van een enkel identificieerbaar persoon 

 Aan bestuurders en zaakvoerders 1 225 

 

 De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)  

 Bezoldiging van de commissaris(sen) 304 

 Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten 

 uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) 

 Andere controleopdrachten 3 

 Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten 

 uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de  

 commissaris(sen) verbonden is (zijn) 

 Belastingadviesopdrachten 19 

 

 

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
 

5.17 Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het wetboek

 van vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening 

 De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld

 en openbaar gemaakt. 

 

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

 75505 Paris Cedex 15 

 Frankrijk  

  2007	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$
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STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN 
 

Werknemers ingeschreven in het personeelsregister 

 Voltijds  Deeltijds Totaal (T) of   Totaal (T) of 
   totaal in voltijdse   totaal in voltijdse 
   equivalenten (VTE) equivalenten (VTE)

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar 

Gemiddeld aantal werknemers 1 427,8 148,5 1 537,3 (VTE)  1 628,8 (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 2 445 796 172 484 2 618 280 (T) 2 752 836 (T)

Personeelskosten (in duizenden $) 125 594 8 017 133 611 (T) 140 890 (T)

Bedrag van de voordelen bovenop het loon (in duizenden $)   1 563 (T) 1 640 (T)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 

Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 1 384 140 1 487,3 

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 

 Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 1 384 139 1 486,7 

 Overeenkomst voor een bepaalde tijd  1 0,6 

Volgens het geslacht  

 Mannen 956 23 972,8 

 Vrouwen 428 117 514,5 

Volgens de beroepscategorie 

 Bedienden 1 382 139 1 484,7 

 Andere 2 1 2,6 

 

Uitzendkrachten en ter beschikking van de  

onderneming gestelde personen 
 Uitzend- Ter beschikking 
 krachten van de onderneming 
  gestelde personen 

Tijdens het boekjaar 

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 36,0 19,0 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 60 984 35 864 

Kosten voor de onderneming (in duizenden $) 1 572 3 597 

  2007	 2006
	 	

sociale balans
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR 
 
  Voltijds Deeltijds Totaal in voltijdse 
   equivalenten

Ingetreden

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar  

in het personeelsregister werden ingeschreven 253 7 258,0 

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 

 Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 253 6 257,4 

 Overeenkomst voor een bepaalde tijd  1 0,6 

Volgens het geslacht en het studieniveau 

 Mannen: secundair onderwijs 72  72,0 

   hoger niet-universitair onderwijs 46   46,0

   universitair onderwijs 55 1 55,8

 Vrouwen: secundair onderwijs 35 3  36,8 

   hoger niet-universitair onderwijs 23 1  23,8 

   universitair onderwijs 22 2  23,6 

Uitgetreden 

Aantal werknemers met een in het personeelsregister 

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens 

het boekjaar een einde nam 381 30 403,4

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 

 Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 381 30 403,4 

Volgens het geslacht en het studieniveau 

 Mannen: secundair onderwijs 45 1 45,5

   hoger niet-universitair onderwijs 176 3  178,8 

   universitair onderwijs 60  60,0

 Vrouwen: secundair onderwijs 29 9  34,7 

   hoger niet-universitair onderwijs 45 10 54,0

   universitair onderwijs 26 7  30,4 

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst 

 Afdanking  85 13  95,2 

 Andere reden 296 17 308,2

  2007	
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STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE
WERKGELEGENHEID TIJDENS HET BOEKJAAR 

 

Maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid 

  Aantal betrokken  Bedrag van het  
  werknemers financiële voordeel 
    in duizenden $

 Aantal  Voltijdse  
   equivalenten

Maatregelen met een financieel voordeel1 

Structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen 1 887 1 844,4 3 592 

Startovereenkomst 2 1,6 2 

Andere maatregelen 

Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale  

zekerheid aan werknemers met lage lonen 184 179,6

Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere  

maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid 

Totaal voor het boekjaar 1 888 1 845,0 

Totaal voor het vorige boekjaar 1 844 1 798,4

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

  

Inlichtingen over de opleiding voor de werknemers 

tijdens het boekjaar

 Mannen  Vrouwen

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste 

van de werkgever 

Aantal betrokken werknemers 990 562

Aantal gevolgde opleidingsuren 35 665 16 337

Kosten voor de onderneming (in duizenden $) 1 640 751

 

  2007	
	 	 		

sociale balans
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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  

universaliteit van de N.V. Mobistar Corporate Solutions wordt 

afgeschreven 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 termijn-

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

maand. Zij worden genoteerd tegen de nominale waarde. 

Vreemde valuta worden geconverteerd volgens de koers op het 

einde van het boekjaar. Wisselkoerswinsten en -verliezen worden 

in de 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 

waarderingsregels
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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 einde 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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aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders van Mobistar N.V. over de jaarrekening over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2007

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 2007, opgesteld overeen-

komstig het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 

referentiestelsel, met een balanstotaal van $ 1.173.145 duizend 

en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het 

boekjaar van $ 286.205 duizend. 

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoorde-

lijkheid 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 jaarreke-

ning 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 geor-

ganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid 

wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van mate-

rieel belang bevat.

Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerk-

zaamheden 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 betrek-

king tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaar-

rekening 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 vennootschap, alsook de voorstelling van de 

jaarrekening, als geheel beoordeeld. Ten slotte hebben wij van de 

Raad van Bestuur en van de verantwoordelijken van de vennoot-

schap de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelde-

ringen 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 decem-

ber 2007 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële 

toestand en de resultaten van de vennootschap, overeenkomstig 

het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentie-

stelsel.

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 statuten, 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 geconfron-

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

aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige 

ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte 

gegevens geen 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 toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voor-

schriften.

•		Wij	dienen	u	geen	verrichtingen	of	beslissingen	mede	te	delen	

die in overtreding met de statuten of het Wetboek van ven-
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nootschappen 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, 17 maart 2008

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

vertegenwoordigd door

Herman Van Den Abeele

Vennoot
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resultatenrekening

Ref.

 Bedrijfsopbrengsten

 Omzet uit telefonie 1 445 377 1496 080

 Verkoop van apparatuur en overige 64 228 50 750

16 Totale omzet 1 509 605 1 546 830

16 Andere bedrijfsopbrengsten 30 334 27 769

 Totale bedrijfsopbrengsten 1 539 939 1 574 599

 Bedrijfskosten 

 Interconnectiekosten -324 964 -347 891

16 Andere kosten voor verkochte goederen en diensten -172 967 -155 819

16 Diensten en diverse goederen -299 838 -305 048

16 Personeelsbeloningen -135 714 -135 787

 Afschrijvingen en waardeverminderingen -164 344 -173 750

16 Andere bedrijfskosten -14 234 -15 469

 Totale bedrijfskosten -1 112 061 -1 133 764

 Resultaat van bedrijfsactiviteiten 427 878 440 835

16 Financiële opbrengsten 3 203 2 143

15 Financiële kosten -3 305 -1 355

 Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten 427 776 441 623

5 Belastingen -137 941 -142 080

 Netto winst of verlies* 289 835 299 543

 Aandeel van de groep in winst of verlies 289 835 299 543

      

10 Gewone winst of gewoon verlies per aandeel (in $) 4,58 4,73

 Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 63 290 941 63 282 547

10 Verwaterde nettowinst per aandeel (in $) 4,58 4,73

  Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 63 290 941 63 283 437

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

 ** Geconsolideerde cijfers waarbij VOXmobile in de consolidatiekring is opgenomen vanaf 2 juli 2007.

  2007**	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$
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Ref. 
  ACTIVA

 Niet-courante activa 

1, 2 Goodwill 81 532 10 558

2 Immateriële vaste activa 308 708 325 297

3 Materiële vaste activa 521 764 491 175

4 Andere niet-courante activa 6 403 195

5 Uitgestelde belastingen 5 944 613

 Totaal niet-courante activa 924 351 827 838

  

 Courante activa 

6 Voorraden 13 943 6 992

7 Handelsvorderingen 183 514 166 195

 Verkregen opbrengsten 35 433 33 146

8 Overige courante activa 16 832 15 571

9 Kas en kasequivalenten 7 255 68 031

 Totaal courante activa 256 977 289 935

 Totaal activa 1 181 328 1 117 773

  

  EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN 

 Eigen vermogen 

11 Kapitaal 357 130 356 680

11 Uitgiftepremies 49 440

11 Wettelijke reserve 35 713 35 038

11 Overgedragen winst 375 140 371 617

 Totaal eigen vermogen 768 032 763 775

      

 Niet-courante schulden    

 Langetermijn handelsschulden 874 1 010

13 Langetermijn voorzieningen 13 737 12 969

 Totaal niet-courante schulden 14 611 13 979

      

 Courante schulden    

14 Financiële schulden op korte termijn 6 103 2 445

15 Handelsschulden 268 738 240 685

15 Personeelsbeloningen schulden 30 437 31 842

15 Belastingen 34 365 19 624

 Uitgestelde opbrengsten 47 798 44 353

15 Overige schulden 11 244 1 070

  Totaal courante schulden 398 685 340 019

       

  Totaal schulden 413 296 353 998

  Totaal eigen vermogen en schulden 1 181 328 1 117 773

 * Geconsolideerde cijfers waarbij VOXmobile in de consolidatiekring is opgenomen vanaf 2 juli 2007.

  31.12.2007*	 31.12.2006
	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$

geconsolideerde 
balans
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kasstroomoverzicht

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten    

Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten 427 776 441 623

Aanpassingen voor:    

 Afschrijvingen en waardeverminderingen 164 344 173 750

 Reële waarde “ Discounted Share Pay Plan “ 0 1 921

Aangepast resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten 592 120 617 294

 Voorraden (toename -, afname +) -5 689 -1 149

 Handelsvorderingen (toename -, afname +) -11 863 3 244

 Andere niet-courante activa (toename - , afname +) -5 672 0

 Actieve belastingslatenties (toename -, afname +) -635 6 473

 Verkregen opbrengsten (toename -, afname +) -2 287 -9 831

 Overige courante activa (toename -, afname +) -736 9 747

 Handelsschulden (toename +, afname -) 14 536 -32 321

 Personeelsbeloningen schulden (toename +, afname -) -2 431 -6 307

 Belastingsschulden (toename +, afname -) 14 741 18 026

 Uitgestelde opbrengsten (toename +, afname -) 3 055 -31 906

 Overige schulden (toename +, afname -) 10 264 683

 Langetermijn voorzieningen (toename +, afname -) -1 371 552

Netto wijzigingen in het werkkapitaal 11 912 -42 789

Belastingen -138 891 -135 608

Belastingslatenties 950 -6 472

Netto kasstroom uit operationele activiteiten** 466 091 432 425

Kasstromen uit investeringsactiviteiten    

Aankoop van materiële en immateriële vaste activa -146 684 -165 140

Acquisitie van dochteronderneming -80 342  

Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten -227 026 -165 140

 

Kaastroom uit financieringsactiviteiten    

Borgtochten in contanten 0 2

Terugbetaling interestdragende langetermijnleningen -19 046 0

Opname van nieuwe interestdragende kortetermijnleningen 3800 

Kortetermijnleningen 0  62

Kapitaal en uitgiftepremies - uitgeoefende warranten 49 543

Kapitaal - terugstorting 0 -101 251

Netto aankoopprijs van eigen aandelen 0 -599

Transactiekosten van eigen vermogen transacties -823 -689

Uitgekeerde dividenden -284 813 -151 896

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -300 833 -253 828

Netto toename (+), afname (-) in kas en kasequivalenten -61 768 13 457

Kas en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 68 031 54 574

Ontvangen kasstroom door bedrijfscombinatie 992  

 

Kas en kasequivalenten per einde boekjaar 7 255 68 031

  2007*	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$
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* Geconsolideerde cijfers waarbij VOXmobile in de consolidatiekring is opgenomen vanaf 2 juli 2007.

** De netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bevatten:    

 - betaalde interesten 1 410 311

 - ontvangen interesten 2 879 1 870

 - betaalde inkomstenbelastingen 124 111 117 000

  2007*	 2006
	 	 	 in	duizenden	$	 in	duizenden	$
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geconsolideerd overzicht  
van vermogenmutaties

Ref.     Kapitaal Uitgifte- Wettelijke Eigen Overgedragen Totaal

     premies reserve aandelen winst eigen

         vermogen

 Balans per 1 januari 2006    437 158 20 670 21 024 -1 045 238 397 716 204

 Op aandelen gebaseerde betalingen -

 DSP Plan       1 921 1 921

 Nettowinst direct verwerkt in het            

 eigen vermogen      1 921 1 921

 Winst van het boekjaar        14 014   285 529 299 543

 Totaal verwerkte opbrengsten en uitgaven

 in eigen vermogen gedurende

 het boekjaar     14 014   287 450 301 464

 Dividenden         -151 896 -151 896

 Uitoefening van aandelenopties    103 440       543

 Terugstorting kapitaal    -101 251         -101 251

 Opname van uitgiftepremies in kapitaal  20 670 -20 670       0

 Inkoop eigen aandelen        -9 116   -9 116

 Verkoop eigen aandelen          10 161 -1 645 8 516

 Transactiekosten van eigen vermogen

 transacties      -689 -689

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

  Nettowinst direct verwerkt in het 

 eigen vermogen      0 0

11 Winst van het boekjaar        675   289 160 289 835

 Totaal verwerkte opbrengsten en uitgaven

  in eigen vermogen gedurende

  het boekjaar     675   289 160 289 835

 Dividenden            -284 814 -284 814

11 Uitoefening van aandelenopties    10 49       59

 Opname van uitgiftepremies in kapitaal  440 -440    0

 Transactiekosten van eigen vermogen

 transacties            -823 -823

 Balans per 31 december 2007    357 130 49 35 713 0 375 140 768 032

  
	 	 in	duizenden	$
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Bedrijven in de consolidatiekring

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

Mobistar N.V.

Moedervennootschap, opgericht naar Belgisch recht

Naamloze vennootschap met publiek verhandelde aandelen

Auguste Reyerslaan, 70

B - 1030 Brussel

België

Ondernemingsnummer: BE 0456 810 810

Tijdelijke vereniging France Télécom - Telindus, genoemd ‘Irisnet’

Geconsolideerd aan 50 %, opgericht naar Belgisch recht

Auguste Reyerslaan, 70

B - 1030 Brussel

België

Ondernemingsnummer: BE 0545 698 541

VOXmobile N.V.

100 % van de aandelen is in handen van Mobistar (daarvan dient 10 % vóór 2 juli 2010 te worden overgenomen)

8, Z.A.I. Bourmicht

L – 8070 Bertrange

Luxemburg

Ondernemingsnummer: LU 19749504

De voornaamste activiteiten van de Groep worden in toelichting 19 beschreven (gesegmenteerde informatie).

Toestemming voor publicatie van de jaarrekening

Op 11 maart 2008 heeft de Raad van Bestuur van Mobistar N.V. de geconsolideerde jaarrekening van 2007 nagezien en ze vrijgegeven 

voor publicatie.

De geconsolideerde jaarrekening van 2007 zal op 7 mei 2008 worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders, 

die de jaarrekening na publicatie nog kan wijzigen.

bedrijfsinformatie
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grondslagen voor de  
financiële verslaggeving

1.  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.

Overeenstemmingsverklaring

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

dochterondernemingen is opgesteld in overeenstemming met de 

International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aange-

nomen door de Europese Unie.

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 voor dezelfde rapporteringsperiode als die van de 

moedermaatschappij, waarbij consistente waarderingsgrondsla-

gen zijn toegepast.

Dochterondernemingen worden vanaf de overnamedatum volle-

dig geconsolideerd, ofwel dus vanaf de datum waarop de Groep 

de controle erover verwerft. De consolidering loopt zolang de 

Groep deze controle ook behoudt. 

Volgende entiteiten werden geconsolideerd per 31 december 

2007 door middel van volgende consolidatiemethode:  

 Mobistar N.V.: 100 % volledige consolidatie

 Tijdelijke vereniging ‘Irisnet’: 50 % evenredige consolidatie

 VOXmobile N.V.: 100 % volledige consolidatie

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.

VOXmobile N.V. is een onderneming opgericht en actief onder 

Luxemburgs recht dat per 2 juli 2007 door Mobistar N.V. werd 

overgenomen. Daarbij kocht het 90 % van de aandelen van 

VOXmobile aan. Op de resterende 10 % wordt een call optie inge-

roepen, die ten laatste op 2 juli 2010 kan worden gelicht. Daarna 

moet verplicht van de optie gebruik worden gemaakt. Met dien 

verstande krijgt de onderneming dan ook een vergoeding voor 

deze 10 % van de aandelen. De onderneming heeft de resultaten 

van VOXmobile per 2 juli 2007 100 % geconsolideerd.

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

winsten en verliezen die het resultaat zijn van intergroep-transacties 

werden volledig geëlimineerd.

2.  Wijzigingen in regels voor verslaggeving en in infor-
matie

De Groep heeft in de loop van het voorbije jaar de volgende nieuwe 

en gewijzigde IFRS- en IFRIC-interpretaties aanvaard. Deze aange-

paste normen en interpretaties hebben geen enkel gevolg gehad 

voor de financiële prestaties of de positie van de Groep. Ze hebben 

er evenwel toe geleid dat er meer informatie wordt verschaft en, 

in sommige gevallen, dat de regels voor de verslaggeving werden 

aangepast. 

IFRS 7 - Financiële instrumenten: toelichting 

Volgens deze norm moet de lezer van de jaarrekening de nodige 

toelichting krijgen over het belang van de financiële instrumenten van 

de Groep en de omvang en de aard van de risico’s die op grond 

van deze financiële instrumenten bestaan. Deze nieuwe toelichting 

is opgenomen in de jaarrekening. Deze aanpassing heeft geen 

invloed gehad op de financiële positie of de financiële resultaten van 

Mobistar. 

IAS 1 - Presentatie van de jaarrekening 

Deze aanpassing verlangt dat de Groep nieuwe toelichtingen opstelt 

die de gebruikers van de jaarrekening ertoe in staat stellen om 

doelen, beleid en processen voor kapitaalbeheer van de Groep te 

beoordelen. Deze nieuwe informatie is opgenomen in de Toelichting 

onder 11. 

IFRIC 9 -  Herbeoordelingen van in contracten besloten derivaten

IFRIC 9 stelt dat de aanwezigheid van een in een contract besloten 

derivaat moet worden beoordeeld op de datum waarop een entiteit 

in het contract stapt. Een herbeoordeling komt er enkel indien een 

wijziging in het contract de kasstromen aanzienlijk beïnvloedt. De 

Groep heeft dergelijke derivaten niet, en de interpretatie had dan 

ook geen gevolgen voor de financiële positie of de prestaties van 

de Groep.

IFRIC 10 - In tussentijdse cijfers verwerkte bijzondere waardever-

mindering

De Groep keurde de IFRIC-interpretatie 10 goed, wat inhoudt 

dat een entiteit een waardevermindering die in een eer-

dere tussentijdse periode werd geboekt door goodwill of een 

investering in een eigen-vermogensinstrument of in financiële 

activa die tegen de kostprijs worden gerapporteerd niet moet 

terugdraaien. De Groep heeft tot dusver nog geen waardever-

minderingen teruggedraaid, en de interpretatie had dan ook 
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geen gevolgen voor de financiële positie of de prestaties van 

de Groep.

3.  Belangrijke, bij de verantwoording gemaakte 
oordelen, schattingen en veronderstellingen

Het opstellen van de jaarrekening van de Groep in overeenstem-

ming met de IFRS normen, vereist dat het management bepaalde 

oordelen, schattingen en veronderstellingen maakt die een invloed 

hebben op de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelich-

tingen.

De schattingen die werden gemaakt op de verschillende rappor-

teringsdata geven een beeld van de situatie op dat moment (bv. 

marktprijzen, rentevoeten en wisselkoersen). Hoewel het manage-

ment deze schattingen uitvoert met de best mogelijke kennis van de 

actuele gebeurtenissen en de acties die Mobistar kan ondernemen, 

kunnen de werkelijke resultaten afwijken van die schattingen.

Oordelen

Bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving 

van de Groep heeft het management, naast de oordelen waarbij 

schattingen moeten worden gemaakt, geen oordelen gevormd die 

belangrijke gevolgen hebben voor de jaarrekening.

Schattingen en veronderstellingen

De belangrijkste veronderstellingen omtrent de toekomst en andere 

belangrijke bronnen van onzekerheid die met schattingen per 

balansdatum samenhangen en die een groot risico met zich mee-

brengen op een belangrijke aanpassing van de boekwaarde van 

activa en verplichtingen in het komende boekjaar worden hieronder 

uiteengezet.

Bijzondere waardevermindering van niet-financiële activa 

De Groep bepaalt bij elke rapporteringsdatum of een bijzondere 

waardevermindering van niet-financiële activa van toepassing is. 

Goodwill wordt jaarlijks getest op dergelijke bijzondere waarde-

vermindering, of op andere momenten als hiervoor bepaalde 

indicatoren aanleiding toe geven. Het management moet hiervoor 

een berekening maken van de bedrijfswaarde waarbij een schatting 

moet worden gemaakt van de verwachte toekomstige kasstro-

men van de kasstroomgenererende eenheid en tevens moet een 

geschikte disconteringsvoet worden bepaald voor de berekening 

van de contante waarde van die kasstromen. Meer informatie staat 

in de Toelichting onder 2 en 3.

Uitgestelde belastingvorderingen

Voor zover het waarschijnlijk is dat er sprake zal zijn van belastba-

re winst waartegen de verliezen kunnen worden afgezet, worden 

voor alle niet-verrekende fiscale verliezen uitgestelde belasting-

vorderingen verantwoord. Om het bedrag aan uitgestelde belas-

tingvorderingen te bepalen dat kan worden verantwoord, is een 

aanzienlijke mate van beoordeling door het management nodig 

op basis van het waarschijnlijke tijdstip en niveau van toekomstige 

belastbare winsten, in combinatie met toekomstige fiscale plan-

ningsstrategieën.

Afschrijving voor ontmanteling

De Groep heeft een afschrijving geboekt in het kader van de 

verplichte ontmanteling in de huurgebouwen aan de Kolonel 

Bourgstraat en de ontmanteling van de antennesites. Om de 

juiste afschrijving te kunnen berekenen moeten veronderstellingen 

en schattingen worden gemaakt voor wat betreft de afschrij-

vingspercentages en de kosten die aan de ontmanteling en de 

verwijdering van alle installaties zullen verbonden zijn. 

4.  Samenvatting van de belangrijkste grondslagen 
voor financiële veslaggeving

4.1. Transacties in vreemde valuta

Alle bedragen in de geconsolideerde jaarrekening worden uitge-

drukt in 000 euros, die tevens de functionele en rapporteringsva-

luta van de Groep is. Iedere entiteit binnen de Groep stelt haar 

jaarrekening ook in deze functionele valuta op. Transacties in 

vreemde valuta worden bij de eerste opname verantwoord tegen 

de koers van de functionele valuta per datum van de transactie. 

Monetaire activa en verplichtingen die luiden in vreemde valuta’s 

worden omgerekend tegen de koers van de functionele valuta 

per balansdatum.

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.

4.2. Bedrijfscombinaties en 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 Groep.

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. 
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Deze goodwill ondergaat op het einde van elk boekjaar een 

waardeverminderingstest. Indien gebeurtenissen of gewijzigde 

omstandigheden aantonen dat de boekwaarde is afgenomen 

kan deze berekening frequenter gebeuren. Deze waardevermin-

dering wordt bepaald door het vergelijken van de boekwaarde 

van de kasstroomgenererende eenheid gelijk aan het mobiele of 

niet-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 de kasstroomgenererende een-

heid van het mobiele segment en het bepalen van een geschikte 

disconteringsvoet voor het bepalen van de huidige waarde van 

die kasstromen.

4.3. Immateriële vaste activa

Deze activa bevatten de immateriële vaste activa met een beperk-

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

kosten voor netwerkdesign en -ontwikkeling, kosten voor aange-

kochte 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.

Immateriële vaste activa worden over de gebruiksduur afgeschre-

ven en op waardevermindering getest van zodra daarvoor een 

indicatie bestaat. 

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 klaar is voor gebruik.

De afschrijvingsmethode en -periode voor immateriële vaste activa 

met een beperkte gebruiksduur wordt minstens op het einde van 

elk boekjaar herbekeken. Elke wijziging in de gebruiksduur of het 

verwachte consumptiepatroon van de toekomstige economische 

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

een wijziging in de boekhoudkundige schatting.

Afschrijvingen en waardeverminderingen worden in de resultaten-

rekening opgenomen onder de rubriek ‘Afschrijvingen en waarde-

verminderingen’.

Onderzoekskosten worden in kosten opgenomen zodra zij zich 

voordoen. Een immaterieel vast actief dat voorkomt uit ontwik-

kelingskosten gemaakt op een individueel project wordt slechts 

opgenomen indien de Groep kan aantonen dat oplevering van dit 

immaterieel vast actief technisch haalbaar is, zodat dit actief voor 

gebruik of verkoop beschikbaar zal zijn, dat zij van plan is dit actief 

op te leveren en in staat is om het te gebruiken of verkopen, dat 

zij kan aangeven hoe dit actief toekomstige economische voorde-

len zal genereren, dat dit actief met de ter beschikking staande 

middelen kan worden opgeleverd en dat het mogelijk is om op 

betrouwbare wijze de gedurende de ontwikkeling te maken kosten 

te bepalen.

Na de eerste opname van de ontwikkelingskosten, wordt het actief 

opgenomen tegen kostprijs na aftrek van eventuele cumulatieve 

afschrijving en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijving van het actief vangt aan zodra de ontwikkelingsfase 

wordt afgerond en het actief klaar is voor gebruik. De geactiveerde 

kosten worden afgeschreven over de periode waarin verwachte 

toekomstige verkopen worden gerealiseerd vanuit het betreffende 

project. Zolang het actief niet in gebruik is wordt deze jaarlijks 

getoetst op bijzondere waardeverminderingen.

4.4. 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. 

grondslagen voor de  
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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. Alle andere reparatie- en 

onderhoudskosten worden ten laste genomen van de winst- en 

verliesrekening zodra zij zich voordoen. De kosten omvatten 

eveneens de geschatte uitgaven voor het ontmantelen van de 

sites van het netwerk, en het opknappen van gehuurde loca-

ties, waar deze verplichtingen bestaan. 

Na de eerste opname worden materiële vaste activa gewaar-

deerd tegen kostprijs, verminderd met de geaccumuleerde 

afschrijvingen en waardeverminderingen.

Het afschrijfbare bedrag van materiële vaste activa wordt 

toegerekend op systematische en lineaire wijze gedurende de 

gebruiksduur. De afschrijving van materiële vaste activa start 

wanneer ze gereed zijn voor gebruik.

De gebruiksduur van de verschillende categorieën materiële 

vaste activa werd als volgt vastgelegd:

 Gebouwen 20 jaar

 Pylonen en netwerkconstructies 20 jaar

 Glasvezel 15 jaar

 Netwerkuitrustingen 8 jaar

 Data 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 

waardeverminderingen’.

Een investeringsgoed van ‘Materiële vaste activa’ wordt niet 

meer op de balans opgenomen in geval van vervreemding of 

indien er geen toekomstige economische voordelen worden 

verwacht van zijn vervreemding. Eventuele opbrengsten of 

verliezen voortvloeiend 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 worden gewaardeerd op basis van de 

gekende looptijd van de huurcontracten voor de locatie, daarbij 

rekening houdend met een grote waarschijnlijkheid op verlenging 

van de bestaande verbintenissen, en met het feit dat alle vesti-

gingen in de toekomst zullen worden ontmanteld. ‘Ontmantelde 

activa’ worden gewaardeerd rekening houdend met de verwachte 

inflatie en disconteringsrente.

4.5. Bijzondere waardeverminderingen van activa 

De Groep 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 of de reële 

waarde van een actief of de kasstroomgenererende eenheid, 

na aftrek van de verkoopskosten, en de gebruikswaarde. Ze 

wordt voor elk actief afzonderlijk bepaald, 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 reali-

seerbare waarde. Bij de bepaling van de gebruikswaarde worden 

de geschatte toekomstige kasstromen geactualiseerd door toe-

passing van een disconteringsvoet vóór belastingen die rekening 

houdt met de huidige marktinzichten van de tijdwaarde van geld, 

en de specifieke risico’s van het actief. Waardeverminderingen 

worden opgenomen in de rubriek ‘Afschrijvingen en waardever-

minderingen’ in de winst- en verliesrekening.

4.6. Financieringskosten

Financieringskosten worden geboekt als uitgaven in de periode 

waarin ze werden opgelopen.

4.7. 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.
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4.8 Belastingen

Belastingen op inkomsten

Verschuldigde en verrekenbare belastingvorderingen en -verplich-

tingen voor lopende en voorgaande jaren worden gewaardeerd 

op het bedrag dat naar verwachting zal worden teruggevorderd 

van of betaald aan de belastingdienst. Het belastingbedrag wordt 

berekend op basis van de bij wet vastgestelde belastingtarieven 

en geldende belastingwetgeving op balansdatum dan wel waar-

toe materieel op balansdatum is besloten.

Uitgestelde belasting op inkomen

Voor uitgestelde belastingverplichtingen wordt een voorziening 

gevormd op basis van activa en passiva en hun in deze jaarreke-

ning opgenomen boekwaarde.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden verantwoord voor alle 

belastbare tijdelijke verschillen, behalve:

-  indien de uitgestelde belastingverplichting voorkomt uit de eer-

ste opname van goodwill of de eerste opname van een actief 

of verplichting in een transactie die geen bedrijfscombinatie is 

en, op het moment van de transactie, geen invloed heeft op de 

winst voor belasting of het fiscale resultaat, en

-  voor wat betreft belastbare tijdelijke verschillen die verband 

houden met investeringen in dochterondernemingen, geasso-

cieerde deelnemingen en belangen in joint venture, indien het 

tijdstip van afwikkeling geheel zelfstandig kan worden bepaald, 

en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil niet in de nabije 

toekomst zal worden afgewikkeld.

Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor alle 

verrekenbare tijdelijke verschillen, onbenutte fiscale faciliteiten en 

niet verrekende fiscale verliezen, voorzover het waarschijnlijk is 

dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee het verrekenbare 

tijdelijke verschil kan worden verrekend, en de verrekenbare tijde-

lijke verschillen, onbenutte fiscale faciliteiten en onbenutte fiscale 

verliezen kunnen worden aangewend, behalve:

-  indien de uitgestelde belastingvordering voortkomt uit de eerste 

opname van een vordering of verplichting in een transactie die 

geen bedrijfscombinatie is en, op het moment van de transac-

tie, geen invloed heeft op de winst voor belasting of het fiscale 

resultaat, en

-  voor verrekenbare verschillen die verband houden met investe-

ringen in dochterondernemingen, geassocieerde deelnemingen 

en belangen in joint ventures, voorzover waarschijnlijk is dat het 

tijdelijke verschil in de nabije toekomst zal worden afgewikkeld 

en fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee het tijdelijke ver-

schil kan worden verrekend.

De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt 

per balansdatum beoordeeld en verlaagd voorzover het niet 

waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn 

waarmee het tijdelijke verschil geheel of gedeeltelijk kan worden 

verrekend. Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen 

worden per balansdatum herbeoordeeld en opgenomen voorzo-

ver het waarschijnlijk is dat in de toekomst fiscale winst aanwezig 

zal zijn waarmee deze uitgestelde vordering kan worden ver-

rekend.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden 

gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting 

van toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering 

wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis 

van de bij wet vastgestelde belastingtarieven en geldende belas-

tingwetgeving.

De belasting over posten die direct in het eigen vermogen zijn 

verwerkt, worden direct in het eigen vermogen verwerkt in plaats 

van in de winst- en verliesrekening.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden 

gesaldeerd indien er een in rechte afdwingbaar recht bestaat om 

belastingvorderingen te salderen met belastingverplichtingen en 

de uitgestelde belastingen verband houden met dezelfde belast-

bare entiteit en dezelfde belastingautoriteit.

Omzetbelasting

Opbrengsten, kosten en activa worden opgenomen na aftrek van 

de omzetbelasting, behalve:

-  indien de op de aankoop van activa of diensten betreffende 

omzetbelasting niet teruggevorderd kan worden van de belas-

tingdienst, in welk geval de omzetbelasting wordt opgenomen 

als onderdeel van de kosten van de verwerving van het actief of 

als	onderdeel	van	de	kostenpost;	en

-  vorderingen en verplichtingen die worden verantwoord inclusief 

de omzetbelasting.

Het netto bedrag van de omzetbelasting die kan worden terugge-

vorderd van of betaalbaar is aan de belastingdienst wordt opge-

nomen als een onderdeel van de baten en lasten in de balans.

4.9. 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 

prijs, de kostprijs of de realiseerbare waarde. De kosten van voor-

raden 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 

grondslagen voor de  
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worden gewaardeerd volgens het FIFO-principe (first-in, first-out). 

De netto opbrengstwaarde wordt gevormd door de geschatte 

verkoopprijs in de normale bedrijfsvoering, minus de geschatte 

kosten van voltooiing en de geschatte kosten ten behoeve van 

de afwikkeling van de verkoop.

4.10. Inkoop eigen aandelen

Ingekochte eigen aandelen worden in mindering gebracht van het 

eigen vermogen.

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

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

en verliesrekening gebracht. 

4.11. 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.

4.12. Financiële instrumenten

Opname en verwijdering in balans

Financiële activa of passiva worden geboekt op de balans op de 

afwikkelingsdatum wanneer de Groep partij is in de overeenkomst 

betreffende het financiële instrument.

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.

De Onderneming heeft geen tot einde looptijd aangehouden 

investeringen of voor verkoop geschikte, financiële activa in haar 

bezit.

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 Groep 

waardeert haar financiële activa op basis van een eerste opname. 

Indien nodig en toegestaan bekijkt ze deze waardering bij de 

afsluiting van elk boekjaar opnieuw.

Mobistar onderzoekt bij iedere sluitingsdatum van de balans of 

een financieel actief of één groep van financiële activa onderhevig 

is aan waardeverminderingen. 

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waarde-

veranderingen in de winst- en verliesrekening

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waar-

deveranderingen in de winst- en verliesrekening omvatten onder 

meer voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa en 

financiële activa die bij eerste opname worden aangemerkt als 

verantwoord tegen reële waarde met verwerking van waardever-

anderingen in de winst- en verliesrekening. Financiële activa wor-

den aangemerkt als voor handelsdoeleinden aangehouden indien 

zij zijn verworven of aangegaan met het doel dit actief op korte 

termijn te verkopen. Derivaten worden eveneens aangemerkt als 

zijnde voor handelsdoeleinden aangehouden, tenzij zij als effectie-

ve afdekkingsinstrumenten of als een financiële-garantiecontract 

worden aangemerkt. Winsten of verliezen op voor handelsdoel-

einden aangehouden investeringen worden opgenomen in de 

winst- en verliesrekening.

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-rentemetho-

de. Winsten en verliezen worden opgenomen in de resultatenre-

kening 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 

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 kortlo-

pende vorderingen worden opgenomen op de balansrekening na 

aftrek van alle cumulatieve verliezen door waardevermindering.

Waardevermindering van financiële activa

De Groep bekijkt elke balansdatum opnieuw of financiële activa 

afzonderlijk of in groep aan waarde hebben ingeboet.
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Tegen afgeschreven kostprijs gewaardeerde activa

Indien er objectief bewijs bestaat dat er een bijzonder waardever-

minderingsverlies is opgetreden op tegen geamortiseerde kost-

prijs gewaardeerde leningen en vorderingen, wordt het bedrag 

bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief 

en de contante waarde van verwachte toekomstige kasstromen 

(exclusief verwachte toekomstige kredietverliezen die zich niet 

hebben voorgedaan), gedisconteerd tegen het oorspronkelijke 

effectieve rentetarief van het financiële actief (dus als bij eerste 

opname berekende effectieve rentetarief). De boekwaarde van 

het actief wordt verlaagd met gebruikmaking van een voorzie-

ningsrekening. Het bedrag van het verlies wordt verantwoord in 

de winst- en verliesrekening.

Indien het bedrag van het verlies wegens bijzondere waardever-

mindering in een navolgende periode daalt en de daling objectief 

in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die na 

opname van de bijzondere waardevermindering heeft plaatsge-

vonden, wordt het eerder verantwoorde verlies wegens bijzon-

dere waardevermindering teruggenomen. Een eventuele daaraan 

volgende terugneming van een verlies wegens bijzondere waar-

devermindering wordt in de winst of het verlies verantwoord, voor 

zover de boekwaarde van het actief niet hoger is dan de geamor-

tiseerde kostprijs ervan per de datum van terugneming.

Met betrekking tot handelvorderingen wordt een voorziening 

voor bijzondere waardevermindering getroffen indien er objectief 

bewijs is (zoals de waarschijnlijkheid van faillissement of aanmer-

kelijke financiële moeilijkheden van de debiteur) dat de Groep niet 

in staat zal zijn alle volgens de oorspronkelijke factuur openstaan-

de bedragen te innen. De boekwaarde van de vordering wordt 

verlaagd met gebruikmaking van een voorziening voor dubieuze 

debiteuren. Vorderingen die een bijzondere waardevermindering 

hebben ondergaan, worden niet langer opgenomen zodra de 

oninbaarheid daarvan is vastgesteld.

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.

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.

4.13. 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.

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-vermogens-

instrumenten afgewikkelde transacties op verslagdatum tot de 

uitoefeningsdatum, weerspiegelen de mate waarin de wachtpe-

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

vermogensinstrumenten dat uiteindelijk zal worden toegekend.

4.14. Voorzieningen op lange termijn

Voorzieningen worden aangelegd indien Mobistar een in rechte 

afdwingbare of feitelijke verplichting heeft als gevolg van een 

gebeurtenis in het verleden, waarvoor het waarschijnlijk is dat er 

een uitstroom nodig zal zijn van middelen die economische voor-

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

deze uitstroom op een betrouwbare wijze kan worden geschat.

Indien Mobistar verwacht dat een aantal of alle voorzieningen 

zullen worden uitgekeerd, wordt de vergoeding opgenomen als 

grondslagen voor de  
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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.

4.15. Personeelsbeloningen

Kortlopende personeelsbeloningen zoals lonen, sociale-zekerheids-

bijdragen, betaalde jaarlijkse vakantie, winstdeling en bonussen, 

hospitalisatieverzekering, bedrijfswagens e.d. worden geboekt tij-

dens de periode waarin de werknemer werkzaam is in de onder-

neming.

Kortlopende personeelsbeloningen worden gewaardeerd als pas-

siva als gevolg van een contractuele of feitelijk bestaande verplich-

ting 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 minimale 

rendement gegarandeerd is door de huidige voorwaarden van het 

verzekeringscontract van de groep zonder bijkomende kosten voor 

Mobistar.

4.16. Opbrengsten

Opbrengsten worden verantwoord voor zover het waarschijnlijk 

is dat de economische voordelen ten goede zullen komen van 

Mobistar en de opbrengsten betrouwbaar kunnen worden bepaald. 

Opbrengsten worden aan de reële waarde van de ontvangen ver-

goeding gemeten, geen rekening houdend met kortingen, restituties 

of omzetbelastingen of rechten.

Verkoop van goederen wordt opgenomen als opbrengst indien de 

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

de controle erover zijn overgedragen aan de koper.

Opbrengsten die voortkomen uit dienstverlening worden verant-

woord naar rato van vergoeding die is ontvangen of waarop recht is 

verkregen. Opbrengsten worden gewaardeerd tegen de reële waar-

de 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 

opgenomen 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 abonnemen-

ten 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 de verkoop en vrijgegeven in de winst- en verlies-

rekening als opbrengsten op het moment van gebruik.

Opbrengsten uit interconnectie

Opbrengsten uit verkeer van andere telecomoperatoren die ons 

netwerk gebruiken worden geboekt op het ogenblik van het 

gebruik zelf.

Gedeelde opbrengsten

Opbrengsten die voortkomen uit contracten met derde ‘content 

providers’ worden verantwoord na aftrek van de bedragen die 

aan hen 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 

betaling is ontvangen.

Huuropbrengsten uit gedeelde locaties

Betreffende de overeenkomsten waar Mobistar de volledige 

verantwoordelijkheid heeft voor het naleven van de voorwaar-

den voor het huurcontract van de sites worden de huurkosten 

opgenomen onder uitgaven. Opbrengsten uit het onderverhuren 

van sites aan andere operatoren worden opgenomen onder 

opbrengsten.
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4.17. Leasingovereenkomsten

Leasingovereenkomsten waarbij alle wezenlijke risico’s en voor-

delen in verband met de eigendom niet hoofdzakelijk worden 

overgedragen aan de huurder zijn operationele leasingovereen-

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 leasingovereenkomst 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.

4.18. Loyauteitsvergoedingen

Loyauteitsvergoedingen die door de distributiekanalen worden 

verdiend op postpaid-contracten worden vooraf opgenomen bij 

de ondertekening van het contract.

4.19. 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.

4.20. 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.

4.21. Getrouwheidsprogramma’s

De fiscale verwerking van getrouwheidsprogramma’s zoals die 

vandaag gebeurt, stemt overeen met de bepalingen van IFRIC 

13.

5.  Toekomstige grondslagwijzigingen voor de verslag-
geving

De volgende normen werden al goedgekeurd maar zijn nog niet 

van kracht.

5.1. Financieringskosten - IAS 23

De herziene norm IAS 23 in verband met financieringskosten 

werd in maart 2007 opgesteld, en geldt voor boekjaren die op of 

na 1 januari 2009 van start gaan. De norm werd herzien, met de 

bedoeling dat financieringskosten voor in aanmerking komende 

activa zouden worden geactiveerd. In aanmerking komende 

activa zijn activa die tijd nodig hebben om als verbruiks- of ver-

koopsobject inzetbaar te worden. De Groep zal, in overeenstem-

ming met de overgangsbepalingen in de norm, deze wijziging die 

naderhand van kracht wordt goedkeuren. Financieringskosten 

worden vanaf 1 januari 2009 dan ook op in aanmerking komende 

activa geactiveerd. Voor financieringskosten die vóór die datum 

worden uitgegeven verandert er niets.

5.2. Concessiecontracten - IFRIC 12

IFRIC-interpretatie 12 werd in november 2006 opgesteld en geldt 

voor boekjaren die op of na 1 januari 2008 van start gaan. Deze 

interpretatie is van toepassing op ‘content providers’ en gaat in op 

hoe de verbintenissen en rechten in het kader van concessiecon-

tracten moeten worden gerapporteerd. Op dit ogenblik bekijkt de 

Groep of haar contracten voldoen aan de IFRIC-interpretatie.

5.3. Getrouwheidsprogramma’s voor klanten

IFRIC-interpretatie 13 werd in juni 2007 opgesteld en geldt voor 

boekjaren die op of na 1 juli 2008 van start gaan. Deze interpre-

tatie stelt dat getrouwheidspunten als een afzonderlijk onderdeel 

van de overkoepelende verkoopstransactie moeten worden 

gerapporteerd. Daarom wordt een deel van de reële waarde van 

de vergoeding onder de getrouwheidspunten geboekt, gespreid 

over de looptijd van deze punten. De Groep maakt gebruik van 

dergelijke systemen. De Onderneming onderzoekt nog wat de 

impact is.

5.4.  Beperking van de activa uit hoofde van toegezegd pen-

sioenregelingen, minimale financieringsverplichtingen, en 

de interactie daartussen - IFRIC 14 / IAS 19

IFRIC-interpretatie 14 werd in juli 2007 opgesteld en geldt voor 

boekjaren die op of na 1 januari 2008 van start gaan. Deze inter-

pretatie licht toe hoe de beperking moet worden geïnterpreteerd 

op het extra dividend in een pensioenplan dat als activa onder IAS 

19 Personeelsvergoedingen wordt geboekt.  Momenteel heeft de 

Groep	geen	toegezegd-pensioenregeling;	deze	interpretatie	heeft	

dan ook geen impact op de Groep.

5.5. IFRS 8 - Operationele segmenten

Deze norm vereist dat er informatie wordt vrijgegeven over de 

operationele segmenten van de Groep en vervangt daarmee de 

vereiste om primaire (business) en secundaire (geografisch) rap-

porteringssegmenten van de Groep vast te leggen. De Groep 

stelde vast dat de operationele segmenten identiek waren aan 

de onder IAS 14 Segmentrapportering geïdentificeerde bedrijfs-

segmenten. De bijkomende informatie over de segmenten zijn 

opgenomen in de toelichting onder 19.
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5.6.  IFRS 2 - Op aandelen gebaseerde betalingsovereenkom-

sten - Voorwaarden voor onvoorwaardelijke toezegging en 

annuleringen

Deze wijziging van IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalings-

overeenkomsten werd in januari 2008 opgesteld en geldt voor 

boekjaren die op of na 1 januari 2009 van start gaan. De norm 

beperkt de definitie van “voorwaarde voor onvoorwaardelijke toe-

zegging” tot een voorwaarde waaraan een expliciete of impliciete 

eis tot dienstverlening is verbonden. Alle andere voorwaarden 

gaan over voorwaardelijke toezeggingen. Zij zijn belangrijk om 

de reële waarde van de verstrekte eigen-vermogensinstrumenten 

te bepalen. Indien de toekenning niet onvoorwaardelijk wordt 

als gevolg van het niet-vervullen van een voorwaarde voor 

onvoorwaardelijke toezegging waarbij de entiteit of de tegenpartij 

schuld treft, moet dit als een annulering worden gerapporteerd. 

De Groep doet geen op aandelen gebaseerde betalingsovereen-

komsten onder voorwaarden voor onvoorwaardelijke toezegging 

en verwacht dan ook niet dat dit grote gevolgen zal hebben op 

de verslaggeving ervan. 

5.7.  IFRS 3R Bedrijfscombinaties en IAS 27R Geconsolideerde 

en individuele jaarrekening

De herziene normen werden in januari 2008 opgesteld en gelden 

voor boekjaren die op of na 1 juli 2009 van start gaan. IFRS 

3R introduceert een aantal wijzigingen in de verslaggeving voor 

bedrijfscombinaties die de impact van de geboekte goodwill, 

de gerapporteerde resultaten in de periode van een overname 

en de gerapporteerde resultaten naderhand zullen beïnvloeden. 

Volgens IAS 27R moet een wijziging in het eigendomsrecht van 

een dochteronderneming als een transactie van eigen vermogen 

wordt gerapporteerd. Deze wijziging heeft dan ook geen gevolgen 

voor de goodwill en creëert ook geen winst of verlies. De wijziging 

in de norm leidt verder ook tot een verandering van de regels 

voor de verslaggeving voor door de dochteronderneming geleden 

verliezen en verlies van controle over een dochteronderneming. 

De wijzigingen als gevolg van IFRS 3R en IAS 27R worden in de 

toekomst van kracht en zullen dan gevolgen hebben voor overna-

mes en transacties met minderheidsparticipaties.

5.8. IAS 1 Gewijzigde presentatie van de jaarrekening

De gewijzigde IAS 1 Presentatie van de jaarrekening werd opge-

steld in september 2007 en geldt voor boekjaren die op of na 1 

januari 2009 van start gaan. De norm maakt een onderscheid 

tussen de overdracht van eigen kapitaal en dat van derden. In de 

verslaggeving van de overdracht van kapitaal worden enkel de 

transacties van eigen kapitaal vermeld. Transacties van kapitaal 

van derden staan afzonderlijk. De norm introduceert verder de 

verslaggeving van de globale inkomsten. Alle inkomsten en uitga-

ven ten gunste dan wel ten laste van de winst- en verliesrekening 

worden geboekt, net als alle andere inkomsten en uitgaven. Dit 

alles wordt in één rekening samengebracht of anders over twee 

aan elkaar gekoppelde rekeningen verspreid. De Groep beraad-

slaagt nog of ze één dan wel twee rekeningen overlegt.

5.9.  Wijzigingen bij IAS 32 en IAS 1 Terugbetaalbare financiële 

instrumenten 

Wijzigingen bij IAS 32 en IAS 1 werden in februari 2008 opgesteld 

en gelden voor boekjaren die op of na 1 januari 2009 van start 

gaan. Met de wijziging bij IAS 32 moeten bepaalde terugbetaal-

bare financiële instrumenten en verplichtingen bij liquidatie mits 

aan bepaalde criteria wordt voldaan als kapitaal worden geboekt. 

Met de wijzigingen bij IAS 1 moeten bepaalde gegevens over 

als kapitaal geboekte, terugbetaalbare instrumenten worden 

vrijgegeven. De Groep verwacht niet dat deze wijzigingen haar 

jaarrekeningen zullen beïnvloeden.

5.10. IFRIC 8 - Toepassingsdomein van IFRS 2

Volgens deze interpretatie geldt IFRS 2 voor alle contracten 

waar de entiteit sommige of alle goederen die ze heeft ontvan-

gen niet specifiek kan identificeren, met name wanneer eigen-

vermogensinstrumenten worden gebruikt als een vergoeding die 

onder de reële waarde blijkt te liggen. Er worden geen eigen-

vermogensinstrumenten uitgegeven, en de interpretatie had dan 

ook geen gevolgen voor de financiële positie of de prestaties van 

de Groep.

5.11.  IFRIC 11 IFRS 2 - Transacties in groepsaandelen en inge-

kochte eigen aandelen

Op dit ogenblik heeft de Groep geen contracten waarbij een 

werknemer rechten krijgt op eigen-vermogensinstrumenten van 

de entiteit die als een in eigen-vermogensinstrumenten afgewik-

keld systeem moeten worden gerapporteerd, zelfs niet wanneer 

de entiteit de instrumenten van een derde partij aankoopt of de 

aandeelhouders de vereiste eigen-vermogensinstrumenten ver-

zorgen. De interpretatie heeft geen gevolgen voor de financiële 

positie of de prestaties van de Groep.
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1. Bedrijfscombinaties

Acquisities in 2007   

Acquisitie van VOXmobile N.V. 

Op 2 juli 2007 heeft de Groep 90 % van de aandelen van VOXmobile N.V. overgenomen, een niet-beursgenoteerde onderneming, 

gevestigd in Luxemburg als telecomoperator.

Op de resterende 10 % kreeg Mobistar een call optie, die ten laatste op 2 juli 2010 kan worden gelicht. Daarna moet verplicht van de 

optie gebruik worden gemaakt. Met dien verstande krijgt de onderneming dan ook een vergoeding voor deze 10 % van de aandelen. 

De uitoefenprijs zal worden bepaald door de reële marktwaarde van de betreffende optieaandelen, doch zal nooit hoger zijn dan 13,4 

miljoen euro en nooit minder dan 2,2 miljoen euro. De uiteindelijke uitoefenprijs zal afhankelijk zijn van de prestaties van de betref-

fende onderneming. De resterende 10 % van de aandelen worden gewaardeerd aan 8,9 miljoen euro indien de doelstellingen worden 

gehaald.

De onderneming heeft de resultaten van VOXmobile per 2 juli 2007 100 % geconsolideerd.

De totale kostprijs voor de bedrijfscombinatie bedroeg 89.261 duizend euro en bestond uit betaling in cash en de kosten direct toewijs-

baar aan de bedrijfscombinatie. De voorwaardelijke vergoeding voor de 10 % aandelen in VOXmobile is geschat op 8,9 miljoen euro 

op de datum van het aangaan van de bedrijfscombinatie en op 31 december 2007.

VOXmobile bezit de meerderheid van de aandelen van volgende ondernemingen opgericht en actief onder Luxemburgs recht:

TopLine Distributions N.V. een volledig distributienetwerk in Luxemburg

Moskito Productions N.V.  een multimedia productiebedrijf

Deze ondernemingen worden binnen de VOXmobile groep voor IFRS rapportering geconsolideerd.

De reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van de VOXmobile groep op de acquisitiedatum en de toegewezen bedragen 

juist vóór de acquisitie zijn de volgende: 

 in	duizenden	$
 Reële waarde Oorspronkelijke
 bij acquisitie boekwaarde
  

Goodwill 297 297

Immateriële vaste activa 16 556 645

Materiële vaste activa 23 658 23 658

Financiële vaste activa 4 4

Voorraden 1 262 1 262

Handelsvorderingen 5 881 5 881

Verkregen opbrengsten 510 510

Overige vorderingen 9 638 9 638

Kas en kasequivalenten 1 013 1 013

Handelsschulden -13 829 -13 829

Overige schulden -1 026 -1 026

Voorzieningen voor risico’s en kosten -1 150 -1 150

Toe te rekenen kosten -317 -317

Belastingslatenties -4 715 0

Financiële schulden -19 189 -19 189

Netto activa 18 593 7 397

Goodwill ontstaan bij bedrijfscombinatie 70 668

Vermogensmutatie 89 261

VOXmobile heeft sinds de overnamedatum een verlies van 2.777 duizend euro geboekt. Na intergroeps-eliminatie bedroeg de bijdrage 

aan de totale opbrengsten van de Groep over dezelfde periode 17.922 duizend euro.

toelichting bij de gecon- 
solideerde jaarrekening
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Netto uitgaande kasstromen

Overname van 90 % van de aandelen 80 272

Kosten verbonden aan de overname 70

Totaal  80 342

Netto kasstroom van de dochteronderneming -1 013

Netto uitgaande kasstromen   79 329

2. Immateriële vaste activa en goodwill (in 000 euro)
   2007
 Goodwill GSM en  Kosten  Overige Totaal
  UMTS voor intern immateriële immateriële
  licenties gegenereerde vaste activa vaste activa
   software  

Aanschaffingswaarde 

Op 1 januari 2007 10 558 373 441 33 087 375 207 781 735

Mutaties tijdens het boekjaar: 

 Acquisitie van dochterondernemingen - 2 juli 70 668   16 556 16 556

 Acquisitie en consolidatieverschillen 306  4 685 49 466 54 151

 Verkopen en buitengebruikstellingen    -26 999 -26 999

Op 31 december 2007 81 532 373 441 37 772 414 230 825 443

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Op 1 januari 2007 0 178 462 15 531 262 445 456 438

Mutaties tijdens het boekjaar: 

 Toevoegingen  25 066 5 366 48 785 79 217

 Waardeverminderingen   1 569 1 255 2 824

 Terugboeking - verkopen en buitengebruikstellingen    -21 744 -21 744

Op 31 december 2007 0 203 528 22 466 290 741 516 735

Nettoboekwaarde op 31 december 2007 81 532 169 913 15 306 123 489 308 708

   2006
 Goodwill GSM en Kosten  Overige Totaal
  UMTS voor intern  immateriële immateriële
  licenties gegenereerde vaste activa vaste activa
   software  

Aanschaffingswaarde 

Op 1 januari 2006 10 558 373 441 27 243 362 819 763 503

Mutaties tijdens het boekjaar: 

 Aanschaffingen   8 780 43 916 52 696

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

Op 31 december 2006 10 558 373 441 33 087 375 207 781 735

Afschrijvingen en waardeverminderingen   

Op 1 januari 2006 0 153 395 11 086 240 326 404 807

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 31 december 2006 0 178 462 15 531 262 445 456 438

Nettoboekwaarde op 31 december 2006 10 558 194 979 17 556 112 762 325 297 
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Goodwill

De goodwill 2007 omvat:

 Goodwill Mobistar Affiliate  10 558

 Goodwill VOXmobile  70 974

 Totaal  81 532

Mobistar Affiliate N.V.

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.

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

moet geen verlies door waardevermindering worden opgenomen.

VOXmobile N.V. 

De overname van VOXmobile N.V. verloopt in twee fasen: 90 % van de aandelen werd overgenomen op 2 juli 2007. Op de resterende 

10 % wordt een call optie ingeroepen, die ten laatste op 2 juli 2010 kan worden gelicht (zie ook punt 1).

De goodwill inclusief consolidatieverschillen bedroeg 70.794 duizend euro.

Een bijzondere waardeverminderingstest op de goodwill wordt minstens op het einde van elk boekjaar uitgevoerd om te beoordelen of 

de boekwaarde de realiseerbare waarde niet overschrijdt.

  

Daar de overname slechts recent plaatsvond, heeft de Onderneming voor VOXmobile nog geen bijzondere waardeverminderingsana-

lyse uitgevoerd.

Immateriële vaste activa

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

kosten voor software. De gebruiksduur van de immateriële vaste activa gebruikt in 2007 is onveranderd vergeleken met 2006.

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.
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3. Materiële vaste activa (in 000 euro)

   2007
 Terreinen, Installaties,  Meubilair Overige Totaal
 gebouwen en machines en en rollend materiële materiële 
 netwerk  uitrusting materieel vaste activa vaste activa
 infrastructuur

Aanschaffingswaarde  

Op 1 januari 2007 431 346 512 619 123 002 19 994 1 086 961

Mutaties tijdens het boekjaar:  

 Acquisitie van dochterondernemingen - 2 juli 1 654 21 590 130 284 23 658

 Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde 

 vaste activa  41 456 40 411 10 297 495 92 659

 Ontmanteling activa -175    -175

 Overdrachten en buitengebruikstellingen -1 906 -9 417 -17 891 -22 -29 236

Op 31 december 2007 472 375 565 203 115 538 20 751 1 173 867

Afschrijvingen en waardeverminderingen  

Op 1 januari 2007 196 724 291 014 93 706 14 342 595 786

Mutaties tijdens het boekjaar:  

 Toevoegingen 20 634 41 677 10 016 1 349 73 676

 Waardeverminderingen  7 760 0  7 760

 Ontmanteling activa 631   235 866

 Transfers tussen categorieën 285 -285   0

 Terugboeking - overdrachten en buitengebruikstellingen -2 211 -5 867 -17 886 -22 -25 986

Op 31 december 2007 216 063 334 299 85 836 15 904 652 102

Nettoboekwaarde op 31 december 2007 256 312 230 904 29 702 4 847 521 765

  

   2006
 Terreinen, Installaties,  Meubilair Overige Totaal
 gebouwen en machines en en rollend materiële materiële 
 netwerk  uitrusting materieel vaste activa vaste activa
 infrastructuur

Aanschaffingswaarde  

Op 1 januari 2006 387 957 497 525 107 414 19 676 1 012 572

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 31 december 2006 431 346 512 619 123 002 19 994 1 086 961

Afschrijvingen en waardeverminderingen  

Op 1 januari 2006 181 985 263 385 89 736 12 500 547 606

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 31 december 2006 196 724 291 014 93 706 14 342 595 786

Nettoboekwaarde op 31 december 2006 234 622 221 605 29 296 5 652 491 175
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Investeringen

Het merendeel van de investeringsuitgaven gedaan in 2007 en 2006 zijn verbonden met de verdere ontplooiing van het 3G-radioma-

teriaal, die startte in 2005.

Waardeverminderingen op materiële vaste activa

In de loop van 2007 werden waardeverminderingen zowel op immateriële als materiële vaste activa erkend voor een bedrag van 10.584 

duizend euro (2006: 8.015 duizend euro) en geboekt als kost in de rubriek ‘Afschrijvingen en waardeverminderingen’ in de resultaten-

rekening.

Het verlies door waardevermindering van 10.584 duizend euro dat werd verantwoord gedurende het jaar werd vastgesteld op indivi-

duele basis en wordt als volgt gedetailleerd:

 Softwaretoepassingen en -ontwikkelingen 2 824

 Verouderde uitrustingen van het netwerk  7 760

 Totaal     10 584

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

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.

  2007 2006

Nettoboekwaarde op 1 januari 253 279

Opgenomen in de winst- en verliesrekening -26 -26

Nettoboekwaarde op 31 december 227 253

4. Andere niet-courante activa (in 000 euro)
   2007
 Borgtochten Vorderingen op meer Totaal
 in contanten dan één jaar

Nettoboekwaarde op 1 januari 2007 195 0 195

Toevoegingen 7 6 202 6 209

Terugbetalingen -1 0 -1

Nettoboekwaarde op 31 december 2007 201 6 202 6 403

 

   2006
 Borgtochten Vorderingen op meer Totaal
 in contanten dan één jaar

Nettoboekwaarde op 1 januari 2006 197 0 197

Toevoegingen 8 0 8

Terugbetalingen -10 0 -10

Nettoboekwaarde op 31 december 2006 195 0 195

De toename in 2007 van andere, niet-courante activa is vooral het gevolg van de betalingsfaciliteiten waarover Ericsson in het kader 

van het outsourcingproject beschikte. 
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5. Courante belastingen en belastinglatenties (in 000 euro)

Uitgestelde belastingen

  Balans Resultatenrekening
 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Erkend op de datum van de bedrijfscombinatie: VOXmobile 

Overgedragen gecumuleerde fiscale verliezen per 2 juli 2007 8 178 

Investeringsaftrek 151 

Actieve belastingslatenties (DTA) op de aankoopprijstoewijzing -4 715 

Verschillen in gebruiksduur 700 

Overige  66 

 

Aangepast saldo na introductie bedrijfscombinatie 4 380 

Investeringsaftrek 3 039 4 052 1 013 1 350

Omzet erkend op kosteloze beltijd toegekend aan klanten -3 928 -4 926 -998 4 926

Tenlasteneming van de intercalaire interesten 80 573 493 461

Tenlasteneming van de kosten voor de ontwikkeling van websites 933 1 022 89 -242

Terugdraaien DTA op de aankoopprijstoewijzing 339  -339 

Over te dragen gecumuleerde fiscale verliezen 1 171  -1 171 

Overige elementen -70 -108 -37 -23

Uitgestelde belastingsvorderingen afkomstig van de operaties 1 564 613 -950 6 472

Totaal netto actieve belastingslatenties 5 944 613 -950 6 472

Belangrijkste componenten van belastinglasten

     31.12.2007 31.12.2006

Actuele belastinglasten 139 187 135 538

Belastingen van vorige boekjaren -296 70

Uitgestelde belastinglasten met betrekking tot herkomst en  

terugboeking van tijdelijke verschillen (wijziging in uitgestelde 

belastingsvorderingen afkomstig van de operaties) -950 6 472

Belastingen 137 941 142 080

De Groep beschikt via VOXmobile over een fiscaal verlies van 31.551 duizend euro dat onbeperkt kan worden gecompenseerd tegen 

toekomstige, belastbare winsten van de onderneming in de welke deze verliezen plaatsvonden.

Verband tussen de belastinglasten en winst voor belasting 

     31.12.2007 31.12.2006

Geconsolideerde boekhoudwinst vóór belastingen 427 776 441 623

Theoretische belastingsvoet van 33,99% 145 401 150 108

Belastingsimpact van permanente verschillen: 

			•	Fiscaal	niet-aftrekbare	uitgaven	 3	117	 2	561

			•	Afschrijving	van	goodwill	Mobistar	Corporate	

     Solutions N.V. -4 086 -4 086

			•	Niet-aftrekbare	verliezen	Tijdelijke	Vereniging	‘Irisnet’	 74	 320

Belastingskrediet op investeringen -557 -566

Aftrek voor notionele interesten -5 933 

Belastingskrediet op bedrijfscombinatie 221 -6 327

Aanpassing inkomstenbelasting vorige jaren -296 70

Belastingen 137 941 142 080

Werkelijke belastingsvoet van het boekjaar 32,25% 32,17%
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6. Voorraden (in 000 euro)

     31.12.2007 31.12.2006

Handelsgoederen (o.a. mobiele telefoontoestellen en simkaarten)

Voorraden - Bruto bedrag 15 743 9 508

Reserve voor verouderde en weinig verkochte artikelen -1 800 -2 516

Voorraden - Nettoboekwaarde 13 943 6 992

Voorraden - Tenlasteneming van de kosten tijdens het boekjaar 71 614 62 458

Het bedrag van 1.178 duizend euro aan waardeverminderingen op de voorraden wordt als “andere kosten voor verkochte goederen 

en diensten” in de bedrijfskosten geboekt.

7. Handelsvorderingen (in 000 euro)

     31.12.2007 31.12.2006

Handelsvorderingen - Brutowaarde 219 108 199 680

Waardevermindering op dubieuze debiteuren -35 594 -33 485

Handelsvorderingen - Nettoboekwaarde 183 514 166 195

Informatie over de voorwaarden omtrent vorderingen op verbonden ondernemingen zijn opgenomen in de Toelichting onder 17. 

Handelsvorderingen zijn renteloos en worden meestal via domiciliëring of binnen een termijn van 30 dagen einde maand ontvangen.

Handelsvorderingen: vervaldagenbalans

  Handelsvorderingen Nog niet  Minder dan  Tussen 180 Meer dan
  nettoboekwaarde vervallen 180 dagen en 360 dagen 360 dagen
       

2007 183 514 133 926 44 314 1 140 4 134

2006 166 195 123 424 27 989 2 818 11 964

8. Overige courante activa (in 000 euro)
 

     31.12.2007 31.12.2006

Gemeentelijke en regionale belastingen op pylonen 24 325 19 994

Waardevermindering op dito -24 325 -19 994

Voorafbetalingen 11 015 12 157

Te recupereren BTW 2 677 2 406

Andere courante activa 3 140 1 008

Totaal  16 832 15 571

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 

pylonen, 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).  
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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 concurren-

tievoorwaarden tussen de historische operator en de nieuwe operatoren op de markt niet wijzigen.

De Raad van State heeft op 20 november 2007 beslist dat een belastingreglement het gelijkheidsbeginsel schendt wanneer de moti-

vatie in de preambule van het belastingreglement verwijst naar de financiële situatie van de gemeente. Dergelijke motivatie verduidelijkt 

immers geenszins het onderscheid dat wordt gemaakt tussen operatoren van mobiele telecommunicatie (die belast worden op grond 

van dat reglement) en uitbaters van andere vergelijkbare netwerken (die niet worden belast). Het staat in dat geval niet vast dat het 

verschil in behandeling berust op een objectief criterium en redelijk verantwoord is. 

De schuldvorderingen van de op de rol geplaatste belastingen, verhoogd met de volgens het wettelijk tarief berekende nalatigheidsin-

tresten, bedragen 24,325 miljoen euro in 1997 (2006: 19,994 miljoen euro) en worden het voorwerp van een waardevermindering voor 

het totaal bedrag, waarvan 4,331 miljoen euro voor dit boekjaar (2006: 5,072 miljoen euro). Het overeenkomstige passief van 24,325 

miljoen euro werd verantwoord onder de rubriek ‘Handelsschulden’ en staat nog altijd open op de balansdatum.

9. Kas en kasequivalenten (in 000 euro)

   31.12.2007 31.12.2006

Kortetermijn beleggingen bij France Télécom (Cash-pool) 900 64 051

Kortetermijn kasbeleggingen bij banken 0 2 300

Bankrekeningen 6 355 1 680

Totaal kas en kasequivalenten 7 255 68 031

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

voorwaarden.

Kasmiddelen krijgen een variabele interest op basis van de dagelijkse kredietrente. De reële waarde van kas- en kortetermijndeposito’s 

bedraagt 7.255 duizend euro.

10. 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.

   31.12.2007 31.12.2006

Aandeel van de groep in nettoresultaat 289 835 299 543

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 63 290 941 63 282 547

Verwateringseffect - Aandelenopties 0 890

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen na verwateringseffect 63 290 941 63 283 437

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.
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11. 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 2007 in totaal 1.831 

aandelenopties uitgeoefend aan de unitaire prijs van 32,55 euro. In 2006 werden 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 Uitgiftepremies Aantal  
   gewone aandelen
   

Op 1 januari 2006 437 158 20 670 63 273 655

Uitoefening van 16.266 aandelenopties 103 440 16 266

Opname uitgiftepremies in kapitaal 20 670 -20 670 

Terugstorting kapitaal -101 251 

Op 1 januari 2007 356 680 440 63 289 921

Uitoefening van 1.831 aandelenopties 10 49 1 831

Opname uitgiftepremies in kapitaal 440 -440 

Op 31 december 2007 357 130 49 63 291 752

Alle gewone aandelen werden volledig betaald en hebben een boekwaarde van 5,643 euro.

Een verklaring van reconciliatie op aandelenopties werd ingesloten in toelichting ‘12. Op aandelen gebaseerde beloningen’.

Wettelijke reserve

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

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

  2007 2006

Op 1 januari 35 038 21 024

Toewijzing van 5 % van de nettowinst na

belasting van het boekjaar van Mobistar N.V. 675 14 014

Op 31 december 35 713 35 038

Overgedragen winst

  2007 2006

Op 1 januari 371 617 238 397

Winst van het boekjaar na belasting 289 835 299 543

Toevoeging aan de wettelijke reserve -675 -14 014

Uitgekeerd dividend -284 813 -151 896

Verliezen op verkoop eigen ingekochte aandelen 0 -1 645

Reële waarde Discounted Share Pay Plan 0 1 921

Transactiekosten van eigen vermogen transacties -824 -689

Op 31 december 375 140 371 617

Uitkeringen aan aandeelhouders 

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders die plaatsvindt op 7 mei 2008 zal de Raad van Bestuur volgende uitkeringen 

aan aandeelhouders voorstellen:
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Dividend 2007

Momenteel loopt er een programma voor inkoop van eigen aandelen, in overeenstemming met de goedkeuring van de Algemene 

Vergadering van aandeelhouders van 5 mei 2007. Het aantal aandelen waarvoor een dividend wordt uitgekeerd voor de resultaten van 

2007 wordt hierdoor beperkt tot een aantal van 62 miljoen.

 Aantal gewone aandelen op dividenduitbetalingsdatum  62 000 000

 Bruto gewoon dividend per gewoon aandeel in euro 2,80

 Totaal dividend 2007 (in 000 euro) 173 600

Het dividend van het boekjaar 2007 werd niet verantwoord als passief op de balansdatum omdat de goedkeuring door de jaarlijkse 

Algemene Vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden na de balansdatum.

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

 

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.

Kapitaalbeheer

Het primaire doel van het kapitaalbeheer van de Groep is de instandhouding van een goede kredietwaardigheid en een gezonde solva-

biliteit als ondersteuning van de activiteiten van de Groep en om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren.

De Groep beheert haar kapitaalstructuur en past die bij wijzigingen in de economische omstandigheden aan. Om de kapitaalstruc-

tuur te handhaven of aan te passen, kan de Groep dividendbetaling aan aandeelhouders aanpassen, kapitaal aan aandeelhouders 

terugbetalen of nieuwe aandelen uitgeven. Tussen 31 december 2006 en 31 december 2007 zijn in de doelstellingen, het beleid en de 

processen geen wijzigingen aangebracht.
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12. 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.

  31.12.2007 31.12.2006

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

Uitgeoefende aandelenopties tijdens het boekjaar -1 831 -16 266

Uitstaande aandelenopties bij het einde van het boekjaar 0 1 831

Uitoefenbare aandelenopties bij het einde van het boekjaar 0 1 831

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 2006 DSPP 2005

Inschrijvingsperiode: aanvangsdatum 12 april 2006 1 september 2005

Inschrijvingsperiode: sluitingsdatum 21 april 2006 14 september 2005

Aantal aandelen verkocht aan Mobistar werknemers 150 750 82 866

Inschrijvingsprijs per aandeel (euro) 50,11 52,91

Beurskoers sluitingsdatum inschrijvingsperiode (euro) 62,85 64,95

Reële waarde per aandeel (euro) 12,74 12,04

Reële waarde DSPP opgenomen in uitgaven (000 euro) 1 921 998

13. Langetermijnvoorzieningen (in 000 euro)

 01.01.2007 Toevoegingen Gebruik Annulering Discontering  31.12.2007
     effect

Hangende geschillen 5 295 1 178 -303 -965 0 5 205

Kosten voor ontmanteling van netwerksites 6 879 800 -515 0 313 7 477

Kosten voor herstel van gebouwen 795 260 0 0 0 1 055

Totaal  12 969 2 238 -818 -965 313 13 737
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 01.01.2006 Toevoegingen Gebruik Annulering Discontering  31.12.2006
     effect

Hangende geschillen 4 429 1 275 -409 0 0 5 295

Kosten voor ontmanteling van netwerksites 5 895 1 298 -550 0 236 6 879

Kosten voor herstel van gebouwen 672 123 0 0 0 795

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 afgelopen jaren werd zo een groot aantal eisen geformuleerd. Redelijkerwijs zal hierover voor een rechtbank of in onderlinge over-

eenstemming de komende jaren een beslissing vallen.

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:

  31.12.2007 31.12.2006

Aantal sites van het telefonienetwerk Vox incl. 4 175 3 858

Gemiddelde ontmantelingskosten per site (000 euro) 11 11

Inflatiecijfer 2,0% 2,0%

Disconto 4,0% 4,0%

Hoewel wordt aangenomen dat alle vestigingen van het netwerk in de toekomst worden ontmanteld, is het bijna 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 2008 verschuldigd zullen zijn.

Afval Elektrisch en Elektronisch Materiaal

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

behandeling en overdracht voor het afval van alle elektrisch en elektronisch materiaal (o.a. netwerkinfrastructuur, IT-hardware, …) verwor-

ven op en vóór 13 augustus 2005.

Mobistar verkoopt heden ten dage zijn afval van elektrisch en elektronisch materiaal aan één WEEE-gecertificeerde derde partij aan een 

netto prijs die in overeenstemming is met de verplichtingen van de Europese richtlijn. Het contract met deze leverancier legt ook de 

verplichtingen van Mobistar voor de periode vóór 13 augustus 2005 vast. Daarom werd geen voorziening opgenomen in de financiële 

verslaggeving van Mobistar.
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14. 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. Mobistar heeft eveneens verschillende andere financiële activa en 

passiva zoals vorderingen en schulden, die rechtstreeks afkomstig zijn uit haar activiteiten.

Renterisico

De Onderneming loopt geen belangrijk renterisico.

 

Valutarisico

De Onderneming loopt geen belangrijk valutarisico.

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 kredietri-

sico 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. Zie toelichtingen 7 & 8.

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. Wij verwijzen naar de overzichtstabel met de looptijd van de financiële activa en 

passiva.

Rentedragende leningen

 Nominale Rentevoet Einddatum 31.12.2007 31.12.2006
 waarde  

Ongedekte kredietfaciliteitovereenkomst 

met France Télécom Groep 250 000 Euribor + 0,30 31.12.2010 0 0

Totaal leningen en schulden op lange termijn    0 0

Vlottende krediet faciliteit overeenkomst met 250 000 bepaald bij  op aanvraag 0 0

France Télécom  trekking

Ongedekte kredietlijnen bij diverse banken 50 900 bepaald bij op aanvraag 0 0

     trekking

Aandeel in de lening toegekend aan de tijdelijke 2 727 bepaald bij op aanvraag 2 303 2 445

vereniging ‘Irisnet’ maximum trekking

VOXmobile: kredietfaciliteit met SNCI  3 800 4,75% Sept 2012 * 3 800 

Totaal leningen en schulden op  korte termijn    6 103 2 445

  * De kredietfaciliteit met SNCI zal worden terugbetaald in maart 2008, op vraag van de hoofdaandeelhouder.
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Reële waarde  

 Boekwaarde Reële waarde 
 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Financiële activa 

Banksaldo’s 6 355 1 680 6 355 1 680

Beleggingen op korte termijn 899 66 351 899 66 351

Overige financiële activa (niet-courante) 201 195 201 195

Vorderingen op meer dan één jaar (niet-courante) 8 537 0 7 926* 0

Financiële verplichtingen 

Aandeel in lening toegekend aan ‘Irisnet’ 2 303 2 445 2 303 2 445

SNCI lening 3 800  3 154*

* Verdisconteringsvoet (assumptie) 4 %

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 2007 Bedrag Op hoogstens  Op hoogstens Op meer dan
  1 jaar 2-5 jaar 5 jaar

Financiële activa 

Banksaldo’s 6 355 6 355

Beleggingen op korte termijn 899 899

Overige financiële activa (niet-courante) 201   201

Vorderingen op meer dan één jaar (niet-courante) 8 537 2 135 6 402

Financiële verplichtingen 

Aandeel in lening toegekend aan ‘Irisnet’ 2 303 2 303

SNCI lening 3 800 3 800

Eind december 2006 Bedrag Op hoogstens Op hoogstens Op meer dan
  1 jaar 2-5 jaar 5 jaar

Financiële activa 

Banksaldo’s 1 680 1 680 

Beleggingen op korte termijn 66 351 66 351 

Overige financiële activa (niet-courante) 195   195

Financiële verplichtingen 

Aandeel in lening toegekend aan ‘Irisnet’ 2 445 2 445 
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15. Handelsschulden en andere courante schulden (in 000 euro)

     31.12.2007 31.12.2006

Handelsschulden 268 738 240 685 

Personeelsbeloningen schulden 

Bezoldigingen en opzegvergoedingen 2 605 2 711

Bijdragen voor de sociale verzekering 4 408 7 130

Enkel en dubbel vakantiegeld 14 297 17 026

Performance and Profit Sharing bonus 6 435 3 399

Overige  2 692 1 576

Totaal 30 437 31 842

Belastingen 

Vennootschapsbelastingen - 2005 0 1 111

Vennootschapsbelastingen - 2006 18 217 18 513

Vennootschapsbelastingen - 2007 16 148 

Totaal 34 365 19 624

Overige schulden 

Dividend 2004 65 98

Dividend 2005 167 178

Dividend 2006 381 

Terugstorting kapitaal 2006 0 387

Overige schulden aan andere aandeelhouders VOXmobile* 8 919 

Overige schulden 1 712 407

Totaal  11 244 1 070

 * Zie bijkomende informatie in toelichting 3.

Handelsschulden zijn renteloos en worden normaal gezien op een termijn van 30 dagen vereffend.

16. Winst- en verliesrekening (in 000 euro)

Omzet

  2007 2006

Opbrengsten uit abonnementen 910 389 904 780

Opbrengsten uit gebruik voorafbetaalde telefoonkaarten 221 386 238 909

Interconnectieopbrengsten 292 967 336 053

Huuropbrengsten uit gedeelde locaties 2 336 2 830

Andere diensten 18 299 13 508

Totale omzet uit telefonie 1 445 377 1 496 080

Verkoop van apparatuur 64 228 50 750

Totaal  1 509 605 1 546 830 

Andere bedrijfsopbrengsten

  2007 2006

Doorrekening onkosten aan dochtermaatschappijen van France Télécom 12 598 12 881

Administratieve kosten doorgerekend aan klanten en derden 11 472 9 280

Diensten verleend aan de gerechtelijke autoriteiten 2 648 2 456

Overige bedrijfsopbrengsten 3 616 3 152

Totaal 30 334 27 769
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Andere kosten voor verkochte goederen en diensten

   2007 2006

Inkoop van goederen 77 651 62 458

Inkoop van diensten 95 316 93 361

Totaal 172 967 155 819

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

  2007 2006

Huurkosten 25 006 21 421

Onderhoud 23 360 28 386

Ereloon  56 183 44 320

Administratieve kosten 20 983 18 977

Commissies 110 892 118 829

Universele dienstverlening 6 528 14 814

Publiciteit en promotie 49 196 51 175

Overige  7 690 7 126

Totaal 299 838 305 048

Diensten en andere goederen zijn opgenomen na aftrek van intern gekapitaliseerde immateriële en materiële vaste activa van 937 

duizend euro in 1997 en 1.756 duizend euro in 2006. De kosten gepaard gaande met de universele dienstverlening werden opnieuw 

geëvalueerd volgens de berekeningscriteria vastgelegd door de Belgische telecomregulator, die significant afwijken van de initiële ver-

onderstellingen 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

   2007 2006

Bezoldigingen 99 589 95 623

Sociale zekerheidsbijdragen 26 519 30 110

Groepsverzekering en hospitaalverzekering 6 657 7 166

Overige personeelskosten 2 949 2 888

Totaal 135 714 135 787

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 3.748 duizend euro in 2007 en 7.024 duizend euro in 2006.

Het gemiddelde aantal medewerkers in voltijdse equivalenten is licht toegenomen van 1.628,8 in 2006 tot 1.650,0 in 2007, waarbij 

VOXmobile vanaf 2 juli 2007 deel uitmaakte van de consolidatiekring (VTE VOXmobile 113,0 inclusief).
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Andere bedrijfskosten

   2007 2006

Waardevermindering op voorraden -947 -34

Handelsvorderingen - waardevermindering op dubieuze debiteuren 9 010 8 049

Gemeentelijke belastingen op GSM antennes en pylonen 4 331 5 072

Onroerende voorheffing 2 332 1 828

Langetermijn voorzieningen -585 316

Overige bedrijfskosten 93 238

Totaal 14 234 15 469

Lokale belastingen op gsm-masten en antennes zijn toegenomen zoals beschreven in toelichting ‘8. Overige courante activa’.

Netto financieringskosten

  2007 2006

Financiële opbrengsten 

Interesten op beleggingen en bankrekeningen 2 879 1 986

Overige financiële opbrengsten 324 157

Totaal 3 203 2 143

Financiële kosten 

Interesten op schulden 1 410 350

Overige financiële kosten 1 895 1 005

Totaal 3 305 1 355

Totaal netto financieringskosten -102 788

17. Relaties met verbonden ondernemingen (in 000 euro)

Relaties met verbonden ondernemingen

Balans en winst- en verliesrekening

  31.12.2007 31.12.2006

Activa en passiva 

Handelsvorderingen op korte termijn 44 737 24 632

Beleggingen op korte termijn 900 64 268

Passiva

 Handelsschulden op korte termijn 24 631 19 224

Opbrengsten en kosten 

 Verkopen 63 184 73 312

 Inkopen 48 017 57 543

Het geconsolideerd financieel verslag bevat de financiële verslagen van Mobistar N.V., 100 % van VOXmobile N.V., Topline Distributions 

N.V., Moskito Productions N.V., en 50 % van de belangen gehouden door France Télécom in de tijdelijke vereniging ‘Irisnet’ omdat 

Mobistar op heden samen met zijn partner Telindus de controle uitoefent in de tijdelijke vereniging. 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 2007

 Verkopen aan Aankopen bij Openstaande vor- Openstaande schulden
 verbonden  verbonden deringen bij verbonden bij verbonden
 ondernemingen ondernemingen ondernemingen  ondernemingen

Moederonderneming 

France Télécom - Telecommunicatieverkeer 

en diensten 45 299 32 307 32 810 15 995

France Télécom - Cash pooling en 

financiële instrumenten 2 465 1 090 974 0

Dochtermaatschappijen France Télécom 

Telecommunicatieverkeer en diensten 15 420 14 620 11 853 8 636

Totaal  63 184 48 017 45 637 24 631

Verbonden ondernemingen - transacties in 2006

 Verkopen aan Aankopen bij Openstaande vor-  Openstaande schulden
 verbonden  verbonden deringen bij verbonden bij verbonden
 ondernemingen ondernemingen ondernemingen  ondernemingen

Moederonderneming 

France Télécom - Telecommunicatieverkeer 

en diensten 39 539 38 553 10 471 11 871

France Télécom - Cash pooling en 

financiële instrumenten 1 807 268 64 268 0

Dochtermaatschappijen France Télécom 

Telecommunicatieverkeer 21 309 17 376 14 161 7 353

Professionele diensten 10 657 1 346  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:

  2007 2006

Bezoldigingen 3 359 3 220

Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering 421 445

Op aandelen gebaseerde beloningen 0 1 338

Totaal werknemers’ voordelen 3 780 5 003
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Het totaalbedrag aan bezoldigingen toegekend aan de Raad van Bestuur (exclusief de normale vergoeding van de CEO, hierboven 

vermeld) is als volgt:

  2007 2006

Totaal bedrag 284 262

Belangen van het senior management in een incentive plan voor werknemers

Aandelenoptieplan 2001

Alle aandelenopties toegekend aan leden en voormalige leden van het senior management van Mobistar werden uitgeoefend.

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 ’12. Op aandelen gebaseerde betalingen’. De reële waarde van de 

aangekochte aandelen bedraagt 452 duizend euro (DSPP 2005) en 1.338 duizend euro (DSPP 2006).VOXmobile borgstelling 

De joint CEO’s van VOXmobile geven een eersterangs pand op hun bedrijfsaandelen ten gunste van Mobistar, zodat de verplichting 

om de optieaandelen aan Mobistar te bezorgen en de verplichtingen tot schadeloosstelling van de joint CEO’s onder de aankoopover-

eenkomst worden gevrijwaard.

18. 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
 2006 2007

Immateriële en materiële activa  39 262 66 710 66 710 0 0 0

Goederen 10 562 8 916 8 916 0 0 0

Operationele leasingkosten 

 Verplichtingen per eind < 1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar
 2006 2007

Kantoren 19 646 19 894 7 158 15 446 264 932

Netwerk sites 174 652 169 100 19 247 39 656 41 258 65 033

Wagens  11 821 10 792 879 6 327 3 586 0

Totaal  206 119 199 786 27 284 61 429 45 108 65 965

Toegekende waarborgen 

 Verplichtingen per eind < 1 jaar 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar
 2006 2007

Totaal  8 454 9 278 1 292 3 427 1 090 3 469

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 2007.

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, afgezien van de in toelichting 14 besproken gebeurtenis in het kader van de lening bij SNCI.

toelichting bij de gecon- 
solideerde jaarrekening
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19. Gesegmenteerde informatie (in 000 euro)

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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  31.12.2007
	 	 in	duizenden	$

  Mobiele  Vaste  Niet Totaal

  activiteit activiteit toegewezen 

Segment activa 1 105 968 69 087 6 274 1 181 329

Segment passiva 350 214 20 615 41 591 412 420

Investeringen in materiële en immateriële 

vaste activa 140 368 6 459 0 146 827

Afschrijvingen 151 749 2 011 0 153 760

Waardeverminderingen geboekt in het resultaat 10 584 0 0 10 584

Niet-kas onkosten andere dan afschrijvingen 0 0 0 0

 

 

  Mobiele Vaste  Geconsolideerd

  activiteit activiteit totaal 

Bedrijfsopbrengsten 

Omzet uit telefonie 1 358 435 86 939 1 445 374 

Verkoop van apparatuur en overige 63 915 312 64 227 

Totale omzet 1 422 350 87 251 1 509 601 

Andere bedrijfsopbrengsten 28 518 1 820 30 338 

Totale bedrijfsopbrengsten 1 450 868 89 071 1 539 939 

Bedrijfskosten 

Interconnectiekosten -284 603 -40 360 -324 963 

Andere kosten voor verkochte goederen en diensten -150 386 -22 460 -172 846 

Diensten en diverse goederen -283 793 -16 033 -299 826 

Personeelsbeloningen -127 015 -8 698 -135 713 

Afschrijvingen en waardeverminderingen -162 333 -2 011 -164 344 

Andere bedrijfskosten -14 370 0 -14 370 

Totale bedrijfskosten -1 022 500 -89 562 -1 112 062 

 

Resultaat van bedrijfsactiviteiten 428 368 -491 427 877 

Netto financieringskosten   -101 

Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto 

financieringskosten   427 776 

Belastingen   -137 941 

Netto winst of verlies   289 835 
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  31.12.2006
	 	 in	duizenden	$

  Mobiele Vaste  Geconsolideerd Totaal

  activiteit activiteit totaal 

Segment activa 1 049 600 67 148 1 025 1 117 773

Segment passiva 306 812 24 177 23 009 353 998

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa 159 358 7 201 0 166 559

Afschrijvingen 164 419 1 316 0 165 735

Waardeverminderingen geboekt in het resultaat 8 015 0 0 8 015

Niet-kas onkosten andere dan afschrijvingen 1 921 0 0 1 921

 

  Mobiele Vaste  Geconsolideerd

  activiteit activiteit totaal 

Bedrijfsopbrengsten 

Omzet uit telefonie 1 411 543 84 537 1 496 080 

Verkoop van apparatuur en overige 50 622 128 50 750 

Totale omzet 1 462 165 84 665 1 546 830 

Andere bedrijfsopbrengsten 26 042 1 727 27 769 

Totale bedrijfsopbrengsten 1 488 207 86 392 1 574 599 

Bedrijfskosten 

Interconnectiekosten -304 541 -43 350 -347 891 

Andere kosten voor verkochte goederen en diensten -133 313 -22 506 -155 819 

Diensten en diverse goederen -289 222 -15 826 -305 048 

Personeelsbeloningen -126 365 -9 422 -135 787 

Afschrijvingen en waardeverminderingen -172 434 -1 316 -173 750 

Andere bedrijfskosten -13 864 -1 605 -15 469 

Totale bedrijfskosten -1 039 739 -94 025 -1 133 764 

Resultaat van bedrijfsactiviteiten 448 468 -7 633 440 835 

Netto financieringskosten   -788 

Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto 

financieringskosten   441 623 

Belastingen   -142 080

Netto winst of verlies   299 543
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toelichting bij de gecon- 
solideerde jaarrekening

20. 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 met intra-groep transacties, verbonden met het belang gehouden in de tijdelijke vereniging, zijn als volgt 

opgenomen:

  31.12.2007 31.12.2006

Niet-courante activa 8 8

Courante activa 2 491 2 110

Totaal activa 2 499 2 118

Eigen vermogen -11 443 -11 225

Courante schulden 13 942 13 343

Totaal eigen vermogen en schulden 2 499 2 118

Opbrengsten 4 702 4 140

Kosten  4 920 5 081

Transacties tussen verbonden ondernemingen Mobistar en de tijdelijke vereniging werden in de financiële verslaggeving als volgt 

geboekt:

   31.12.2007 31.12.2006

Activa en Schulden 

Courante activa - handelsvorderingen 21 076 19 729

Courante schulden - handelsschulden 11 645 10 773

Courante schulden - uitgestelde opbrengsten 9 431 8 956

Resultatenrekening 

Verkopen 4 943 4 368

Aankopen 4 943 4 368

Mobistar heeft op haar eigen rekening of gezamenlijk met haar partner in de tijdelijke vereniging of in de tijdelijke vereniging zelf geen 

voorwaardelijke verplichtingen opgelopen.

Mobistar en de tijdelijke vereniging zijn in het kader van de activiteiten in de tijdelijke vereniging per balansdatum geen kapitaalsver-

plichtingen aangegaan.
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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 jaar-

rekening

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde 

jaar rekening van Mobistar N.V. en haar dochterondernemingen 

(samen “de Groep”) over het boekjaar afgesloten op 31 decem-

ber 2007, opgesteld overeenkomstig de International Financial 

Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese 

Unie, en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en 

bestuursrechtelijke voorschriften. Deze geconsolideerde jaar-

rekening bestaat uit de geconsolideerde balans afgesloten op 

31 december 2007, de geconsolideerde resultatenrekening, het 

geconsolideerde kasstroomoverzicht en het geconsolideerde 

mutatieoverzicht van het eigen vermogen voor het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2007, alsook het overzicht van de 

belangrijkste waarderingsregels en andere toelichtingen. Het 

geconsolideerde balanstotaal bedraagt $ 1.181.328 duizend 

en de geconsolideerde winst van het boekjaar, aandeel van de 

Groep, bedraagt $ 289.835 duizend.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur voor het op- 

stel len 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 houden 

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 jaar-

rekening 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 Groep. Wij 

hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels 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 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 geconsolideerde jaarrekening een 

getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van 

de Groep per 31 december 2007, en van zijn resultaat en kas-

stromen voor het boekjaar afgesloten op die datum, in overeen-

stemming met de IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie, 

en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuurs-

rechtelijke 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 onzekerheden 

waarmee de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen 

ondernemingen worden geconfronteerd, alsook van hun posi-

tie, hun voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van 

aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders van Mobistar N.V. over de geconsolideerde jaarrekening 
over het boekjaarafgesloten op 31 december 2007

verslag van de commissaris
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verslag van de commissaris

bepaalde feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen 

evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmis-

kenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover 

wij beschikken in het kader van ons mandaat.

Brussel, 17 maart 2008

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Herman Van den Abeele

Vennoot
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nota’s
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nota’s


