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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 17 december 2008 de vierde versie 
van haar Corporate Governance Charter gepubliceerd 
op de website van de vennootschap.

De vennootschap is van oordeel dat haar Corporate 
Governance Charter, en dit hoofdstuk over corporate 
governance, de geest in overeenstemming zijn met 
letter en de Belgische Corporate Governance Code.

In het Corporate Governance Charter legt de vennoot
schap uit dat ze niet afwijkt van de wettelijke definitie 
van onafhankelijk bestuurder zoals bepaald door 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 “onafhankelijke 
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 vijfde maal gebruik te maken 
van de procedure van de registratiedatum, 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 bestuur
ders, conform artikel 13 van de statuten van de onder
neming. 

Op 31 december 2008 bestond de raad uit 12 leden 
waaronder vier onafhankelijke bestuurders. Binnen de 
raad is geen leeftijdsgrens vastgelegd.

Naam Functie Hoofdfunctie Leeftijd Nationaliteit Einde mandaat

Jan Steyaert Voorzitter Bestuurder van vennootschappen 63 Belgische 2011

Benoit Scheen (1) (2) (6) Bestuurder CEO Mobistar 42 Belgische 2011

Sparaxis (3) (4) Onafhankelijk bestuurder 2011

Eric Dekeuleneer (3) Onafhankelijk bestuurder CEO Credibe 56 Belgische 2011

CEO Universitaire Stichting 

Philippe Delaunois (3) Onafhankelijk bestuurder Bestuurder van vennootschappen 67 Belgische 2011

Christina von Wackerbarth (3) Onafhankelijk bestuurder Bestuurder van vennootschappen 54 Belgische 2011

Vincent Brunet (1) Bestuurder VP Performance Support (FT) 44 Franse 2011

Olaf Swantee (1) Bestuurder EVP Europe & MiddleEast (FT) 42 Nederlandse 2011

Brigitte BourgoinCastagnet (1) Bestuurder EVP Personal (FT) 55 Franse 2011

Bertrand du Boucher (1) Bestuurder VP Finance (FT) 55 Franse 2011

Gervais Pellissier (1)  Bestuurder CFO (FT) 49 Franse 2011

Wirefree Services Belgium (1) (5) Bestuurder 2011

(1) Bestuurders die de meerderheidsaandeelhouder (Atlas 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 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.

(6)  De heer Benoit Scheen werd benoemd door de Algemene Vergadering van 7 mei 2008 (hij was reeds gecoöpteerd door de Raad van 

Bestuur van 6 december 2007, met ingang van 1 januari 2008).

Corporate governance
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Voorstelling van de bestuurders die in 2008 werden 
benoemd 

Benoit Scheen, CEO Mobistar

Benoit Scheen startte zijn loopbaan bij Mobistar in  
november 2005 als Chief Commercial Officer en lid van 
het Executive Committee. Sindsdien is hij verantwoor
delijk voor alle commerciële en klant gerelateerde activi
teiten binnen het bedrijf, zowel in de consumenten als 
de bedrijvenmarkt. Hij is CEO van Mobistar geworden 
sinds 1 januari 2008.
Zijn carrière startte in een onderzoeksprogramma bij 
SiemensNixdorf in Duitsland. In 1991 ging hij als sys
teemanalist werken bij IBM België. Een jaar later stapte 
hij over naar Compaq waar hij al snel opklom tot Sales 
Manager voor de belangrijkste klanten. In augustus 2000 
nam hij de leiding over van de Enterprise Business Unit, 
een opdracht die hij later combineerde met de functie 
van Marketing Directeur. Toen de fusie tussen HP en 
Compaq een feit werd in mei 2002, heeft Benoit Scheen 
de stap gezet naar een internationale functie waarin hij 
verantwoordelijk werd voor de Personal Systems Group 
in Westen NoordEuropa. In 2004 werd hij benoemd 
tot VicePresident en Managing Director van HP België 
en Luxemburg.  

Voor het jaar 2008 zullen de onafhankelijke bestuurders 
een jaarlijkse forfaitaire vergoeding ontvangen van 
30.000 € naast een aanvullende vergoeding van 2.000 € per 
bijeenkomst van een statutair of adhoc comité van de 
Raad van Bestuur waaraan ze deelnemen. De Voorzitter 
van de Raad van Bestuur zal voor het jaar 2008 een 
forfaitaire vergoeding ontvangen van 60.000 € alsook 
een bijkomende vergoeding van 2.000 € per vergadering 
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 perso
neelsleden van de bedrijven van de groep France 
Télécom ten voordele van de vennootschap. Omgekeerd 
worden de prestaties die de vennootschap levert ten 
voordele van de groep eveneens gefactureerd. Deze 
overeenkomsten en aanrekeningen worden nagekeken 
door het Auditcomité van de vennootschap. 

2. Werking van de Raad van Bestuur

Er is voorzien dat de Raad van Bestuur minstens vier maal 
per jaar vergadert. In 2008 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 werking en de beslissingen van de comités opgericht 

door de Raad van Bestuur;
•  de grote projecten en de technische evoluties;
•  de kostenstructuren;
•  de evolutie van het regelgevende kader.

De directie van de vennootschap bezorgt de bestuurders 
voor de aanvang van elke vergadering een dossier 
met alle noodzakelijke informatie voor de betreffende 
beraadslaging en het nemen van beslissingen over de 
geagendeerde onderwerpen (waarvan de belangrijkste 
hierboven werden vermeld).

De statuten bepalen dat de Raad van Bestuur zijn be
slis singen neemt bij meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen. 

In 2008 vergaderde de Raad van Bestuur zes maal.

Aanwezigheid van de bestuurders op vergaderingen van de Raad van Bestuur 

Bestuurders 4 februari 11 maart 15 april 22 juli 21 oktober 9 december

Jan Steyaert aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Benoit Scheen aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Sparaxis aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Eric Dekeuleneer aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Philippe Delaunois verontschuldigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Christina von Wackerbarth aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Vincent Brunet aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Olaf Swantee aanwezig verontschuldigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Brigitte BourgoinCastagnet aanwezig aanwezig aanwezig verontschuldigd aanwezig aanwezig

Bertrand du Boucher aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Gervais Pellissier aanwezig verontschuldigd aanwezig verontschuldigd aanwezig verontschuldigd

Wirefree Services Belgium aanwezig aanwezig aanwezig verontschuldigd aanwezig aanwezig

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 Strategisch Comité) evenals 
een extrastatutair comité (het Toezichtscomité voor 

Corporate Governance).

Het Auditcomité 

Het Auditcomité bestond in 2008 uit vijf bestuurders: 
de heer Eric Dekeuleneer (voorzitter), de vennootschap 
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Sparaxis (vertegenwoordigd door de heer Eric Bauche), 
en de heren Philippe Delaunois, Bertrand du Boucher 
en Gervais Pellissier (in plaats van de heer Michel 
Poirier, ontslagnemend).
  
Het Auditcomité heeft als opdracht de Raad van Bestuur 

bij te staan in zijn verantwoordelijkheden inzake de inte
griteit van de financiële informatie van de vennootschap. 
Het gaat meer bepaald om de supervisie over de finan
ciële verslagen, de interne en externe audit en de finan
ciële relaties tussen de vennootschap en haar aandeel
houders. In 2008 vergaderde het Auditcomité vijf maal.

Aanwezigheid van de leden op vergaderingen van het Auditcomité

Bestuurders 31 januari 9 april 17 juli 16 oktober 4 december

Eric Dekeuleneer aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Sparaxis aanwezig verontschuldigd aanwezig verontschuldigd aanwezig

Philippe Delaunois aanwezig aanwezig aanwezig verontschuldigd aanwezig

Gervais Pellissier / verontschuldigd aanwezig aanwezig aanwezig

Bertrand du Boucher aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

De belangrijkste onderwerpen die in 2008 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.

Het Remuneratie- en Benoemingscomité 

In 2008 bestond het Remuneratie en Benoemingscomité 
uit vier bestuurders: de heren Olaf Swantee (voorzitter), 

Eric Dekeuleneer, Philippe Delaunois en Jan Steyaert.

Het Remuneratie en Benoemingscomité heeft de op
dracht de Raad van Bestuur bij te staan bij het vaststel
len van de vergoeding van de directieleden van de ven
nootschap en ook de Raad van Bestuur bij te staan bij 
het voordragen van leden van de Raad van Bestuur voor 
benoeming of herverkiezing.

In 2008 vergaderde het Remuneratie en Benoemings
comité twee maal.

In 2008 bestudeerde het Remuneratie en Benoemings co
mi té de bezoldigingen van de leden van het uitvoerend ma
nagement en het remuneratiebeleid van de vennootschap.

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

Bestuurders 27 mei 22 juli

Olaf Swantee aanwezig aanwezig

Eric Dekeuleneer aanwezig aanwezig

Philippe Delaunois aanwezig aanwezig

Jan Steyaert aanwezig aanwezig

Het Strategisch Comité

De rol van het Strategisch Comité is de raad bijstaan in het 
bepalen en evalueren van de strategie van het bedrijf. 

In 2008 bestond het Strategisch Comité uit zes bestuur
ders: de heer Jan Steyaert (voorzitter), mevrouw Brigitte 

BourgoinCastagnet, de heren Vincent Brunet, Philippe 
Delaunois en Bertrand du Boucher (die benoemd werd 
door de Raad van Bestuur van 15 april 2008), alsook de 
vennootschap Sparaxis (vertegenwoordigd door de heer 
Eric Bauche). 

In 2008 vergaderde het Strategisch Comité vijf maal.

Aanwezigheid van de leden op vergaderingen van het Strategisch Comité 

Bestuurders 15 januari 11 maart 6 mei 11 juni 30 september

Jan Steyaert aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Brigitte BourgoinCastagnet verontschuldigd aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Vincent Brunet aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Philippe Delaunois aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Bertrand du Boucher / / aanwezig verontschuldigd aanwezig

Sparaxis aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig
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In 2008 behandelde het Strategisch Comité volgende 
onderwerpen:

• de resultaten van de onderneming;
•  de ontwikkeling en de vooruitzichten van de vennoot

schap;
• de convergentie en nieuwe technologieën;
• de nieuwe investeringen;
• de vervanging van het netwerk;
• de strategie inzake MVNO;
• de vooruitgang van het UMTSproject.

Het Toezichtscomité voor Corporate Governance

Het Toezichtscomité is een tijdelijk comité dat werd 
opgericht op 14 december 2004, na de publicatie van 
de Corporate Governance Code, met de bedoeling de 
evoluties te volgen inzake corporate governance en de 
toepassing ervan binnen Mobistar te waarborgen.

In 2008 bestond het comité uit vier bestuurders: de heren 
Eric Dekeuleneer (voorzitter) en Jan Steyaert, Mevrouw 
Brigitte BourgoinCastagnet en de vennootschap 
Wirefree Services Belgium (vertegenwoordigd door de 
heer Aldo Cardoso).

In 2008 kwam het Toezichtscomité voor Corporate 
Governance twee maal samen.

Bestuurders 27 mei 1 oktober

Eric Dekeuleneer aanwezig aanwezig

Jan Steyaert aanwezig aanwezig

Brigitte BourgoinCastagnet aanwezig aanwezig

Wirefree Services Belgium 
(Aldo Cardoso)

aanwezig aanwezig

4. Vergoeding van de bedrijfsleiders

Conform de vereisten van de Corporate Governance 
Code besliste de vennootschap om de vergoeding 
van de CEO openbaar te maken, evenals de (globale) 
vergoeding van het Executive Committee.

CEO
 2007(1) 2008(1)

 basissalaris: 496.392 € 412.376 €

 variabele remuneratie: 297.835 € 343.160 €

 overige componenten van de remuneratie(2): 326.397 € 100.169 €

Executive Committee (met uitzondering van de CEO)

Op algemene basis:
 basissalaris: 1.675.796 € 1.383.317 €

 variabele remuneratie: 707.377 € 493.310 €

 overige componenten van de remuneratie(2): 424.543 € 339.760 €

 
Noch de CEO, noch de leden van het Executive Com
mittee ontvingen in 2008 aandelen, warrants of aande
lenopties Mobistar.

(1)  Totale werkelijke kosten voor de vennootschap (inclusief RSZbijdrage van 
de werkgever). De gegevens over 2007 zijn herberekend op basis van de in 
2008 gebruikte methode van de “totale werkelijke kosten”.

(2)  Het lagere bedrag voor de “overige componenten van de remuneratie” van 
de CEO is toe te schrijven aan de benoeming van een nieuwe CEO vanaf 
1 januari 2008.

5. Het dagelijks bestuur

De heer Benoit Scheen werd benoemd tot bestuurder 
met ingang op 1 januari 2008 en oefent sinds die datum 
de functie uit van CEO. 

Tijdens de vergadering van 24 juli 2003 besliste de Raad 
van Bestuur geen gebruik te maken van de wettelijke 
en statutaire mogelijkheid om bepaalde bevoegdheden 
naar een directiecomité te delegeren.

Om de CEO bij te staan in zijn verantwoordelijkheden 
inzake dagelijks bestuur komt een comité (het “Executive 
Committee”) in principe elke week bijeen. Elk lid van het 
Executive Committee, behalve de CEO, staat aan het 
hoofd van een departement van de organisatie.

Het Executive Committee is als volgt samengesteld:
Benoit Scheen (Chief Executive Officer) 

Pascal Koster (Chief Technology Officer)

Erick Cuvelier (Chief Marketing Officer)

PaulMarie Dessart (Secretary General)

Werner De Laet (Chief Financial Officer)

Olivier Ysewijn (Chief Strategy Officer)

Anne Cambier (Chief Procurement and Process Officer)

Paul Baeck (Chief Commercial Officer) sinds 1 augustus 2008

De leden van het Executive Committee worden be
schouwd 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 vennootschap. Geen enkele specifieke opzeg
voorwaarde werd overeengekomen tussen de vennoot
schap en de leden van het Executive Committee.

6.  Beleid betreffende de aanwending van het 
resultaat 

De vennootschap bevestigt haar voornemen om een 
aantrekkelijk dividendbeleid 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 geschieden 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 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 
bepaling is de vennootschap niet onderworpen aan 
beperkingen aangaande het uitkeringsbeleid.

7.  Contractuele relaties met bestuurders en 
managers

Gelijk welk contract of gelijk welke transactie tussen een 
bestuurder of een lid van het Executive Committee en 
de vennootschap is onderworpen aan de voorafgaande 
goedkeuring van de Raad van Bestuur, die zich zal in
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formeren bij het Auditcomité. Dergelijke contracten of 
transacties moeten worden afgesloten aan commer
ciële voorwaarden, conform de op de markt geldende 
om standigheden. De voorafgaande goedkeuring van 
de Raad is vereist, zelfs indien artikel 523 van het Wet
boek van Vennootschappen niet van toepassing is op 
de be tref fende transactie of het betreffende contract. 
Diensten die worden geleverd door de vennootschap 
in het algemene kader van haar activiteiten en aan nor
male marktvoorwaarden (d.w.z. een normale “klantrela
tie”) zijn niet onderworpen aan dergelijke voorafgaande 
goedkeuring. 

8.  Verrichtingen waarbij effecten van de ven-
noot   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 
Executive Committee of andere specifieke personen 
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 PaulMarie Dessart de 
functie van Compliance Officer.

Indien een bestuurder of een lid van het Executive 
Committee van plan is om financiële instrumenten te kopen 
of te verkopen (direct of indirect), moet hij de Compliance 
Officer daarvan schriftelijk 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 Executive Committee de Compliance 
Officer daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte 
brengen en het bewijs leveren van de transactie. Dat 
omvat het aantal financiële instrumenten waar het over 
gaat, de prijs en in voorkomend geval, de bijkomende 
voorwaarden van de betreffende transactie.

Op 31 december 2008 bezaten alle bestuurders samen 
een totaal van 300 aandelen, tegenover 31.808.400 
aandelen op 31 december 2007. Deze bedragen hou
den rekening met het aantal aandelen in het bezit van 
de bestuurders, rechtspersonen en hun vaste ver
te gen woordigers. Het is nuttig erop te wijzen dat op  
31 de cem ber 2007, 31.753.100 aandelen in het bezit waren 
van Wirefree Services Belgium, hoofdaandeelhouder en 
tevens bestuurder van de vennootschap. Deze aandelen 
werden door Wirefree Services Belgium overgedragen 
aan haar zuster vennootschap Atlas Services Belgium.

Alle leden van het Executive Committee samen (met uit
zondering van de algemeen directeur, tevens bestuur
der) bezaten 1.460 aandelen op 31 december 2008, 
tegenover 44.142 aandelen op 31 december 2007.

Het detail van de transacties op aandelen (evenals de 
transacties op aanverwante instrumenten) worden ge
publiceerd op de website van de CBFA (www.cbfa.be).

9. Relaties met en tussen aandeelhouders

Mobistar is niet op de hoogte van het bestaan van aan
deel houdersovereenkomsten of van enig overleg tussen 
aandeelhouders. 

Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op 31 december 2008

Aandeelhouders van Mobistar Aantal aandelen Percentage van het Kapitaal

Atlas Services Belgium (1) 31.753.100 52,91%

Vlottend 28.261.314 47,09%

Totaal aantal aandelen 60.014.414 100% 
   
(1) Cijfers zijn gebaseerd op de transparantieverklaring van 30 december 2003.
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1. Markante feiten 2008

> Evolutie van de mobiele telefoniemarkt

De concurrentie is in 2008 nog intenser geworden. 
Operatoren voerden een hevige commerciële strijd om 
nieuwe klanten binnen te halen door middel van agres
sieve promoties en hogere commerciële uitgaven aan 
de diverse distributiekanalen. De markt werd ook geken
merkt door de snelle groei van de mvno’s (Mobile Virtual 
Network Operators).

Volgens ramingen van Mobistar is het aantal actieve 
simkaarten op de Belgische markt in 2008 met 7,6 % 
gestegen, in vergelijking met een groei van 10,2 % in 
2007. De gsmpenetratie heeft tijdens het jaar de  
100 % overschreden, en naar schatting is de gsm 
penetratie eind 2008 gestegen tot 105,7 % (in vergelij
king met 98,9 % eind 2007).

Mobistar heeft zijn strategie verdergezet om de vaste 
telefonie te vervangen door de mobiele telefonie op de 
residentiële markt, en streeft verder naar convergentie 
op de professionele markt. Met 3.738.604 actieve klan
ten op het einde van 2008 tegenover 3.489.859 eind 
2007 (+7,1 % op jaarbasis) heeft Mobistar zijn positie 
op de Belgische markt gehandhaafd en heeft het een 
marktaandeel van 33 %. Deze vooruitgang houdt geen 
rekening met de bijdrage van de “machinetomachine” 
kaarten, waarvan het aantal is gestegen van 84.339 eind 
2007 tot 108.659 eind 2008.

De hevige concurrentie en de marktverzadiging hebben 
in 2008 een invloed 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 gestegen tot  
21,4 %, tegenover 20,7 % in 2007. Mobistar registreer
de een negatief saldo voor wat betreft gsmnummer
overdraagbaarheid, met een nettoverlies van 17.530 
klanten.

Het aantal klanten met een abonnement (post
paid) steeg eind 2008 tot 56,6 % van de totale basis  
(uitgezonderd de mvno’s), tegenover 54,1 % eind 2007 
en 51,4 % eind 2006. Ook het aantal zakelijke klanten is 
opmerkelijk gestegen van 18,9 % eind 2007 naar 20,2 % 
eind 2008 (uitgezonderd de mvno’s), dankzij het com
merciële succes van One Office Voice Pack voor de 
segmenten SoHo/kmo.

Het gemiddelde gebruik per klant nam toe in 2008, 
gestuwd door de aangeboden tariefformules en  
promoties, en door de gestage toename van de post
paidklantenbasis.

> Evolutie van producten en diensten

In 2008 heeft Mobistar zijn segmenteringsbeleid verder 
beklemtoond. Het merk Mobistar, toegespitst rond de 
drie dimensies “Love, Work, Play”, staat symbool voor 
een manier van leven die steeds mobieler wordt.

Op de residentiële markt is de portefeuille van Mobistar 
opgebouwd rond de principes “keuze” en “blijvend 

klanten voordeel”. Keuze in die zin dat de klant het voor
deel kiest dat voor hem of haar het meeste waarde 
inhoudt, zoals onbeperkt bellen binnen het Mobistar
netwerk, bellen naar alle netwerken of sms’en naar alle 
netwerken. Het blijvend klantenvoordeel betekent dat de  
nieuwe klant bij Mobistar het hele jaar door recht heeft 
op meer verkeer (niet alleen tijdens promoties) en dat 
hij / zij dit voordeel tijdens de volledige duur van het 
contract behoudt.

In termen van vastmobielconvergentie of de vervan
ging van vaste door mobiele telefonie heeft Mobistar 
het AtHomeaanbod (gelanceerd in 2007) uitgebreid, 
door 3 bundels te introduceren (4 euro, 7 euro of 10 
euro/maand) om aan de werkelijke behoeften van de 
klanten te voldoen (oproepen op elk moment van de 
dag of niet). 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 lij
nen. De klanten hebben thuis dus niet langer een vaste 
lijn nodig en bovendien genieten ze van een groter 
gebruiksgemak. De strategie voor het mobiele aanbod 
bestaat erin de klant de volledige keuze te bieden. Het 
AtHomeaanbod speelt immers in op de behoeften voor 
de vervanging van vaste door mobiele telefonie (annu
leer uw vaste lijn en bel van huis uit met uw gsm) of 
vastmobielconvergentie, aangezien de klant ook kan 
kiezen voor een abonnement op Mobistar adsl en de 
vaste Belgacomlijn kan annuleren (gebundeld met of 
zonder VoIP). Eind 2008 wist AtHome reeds 124.582 
klanten te overtuigen (67.318 eind 2007).

De hoge verwachtingen voor mobiel internet werden 
bevestigd door het commerciële succes van Internet 
Everywhere (gelanceerd in het vierde kwartaal 2007). 
De klant heeft verschillende opties, al naargelang 
zijn behoeften, om mobiel op het internet te surfen.  
Mobistar was de eerste operator die een pakket aan
bood met een gsmabonnement, AtHome en Internet 
Everywhere voor slechts 15 euro per maand (“Monster 
Pack”).

Orange World heeft in 2008 een forse groei gekend, 
en de verbeterde portaalsite met een eenvoudigere, 
gebruiksvriendelijkere interface heeft nieuwe klanten 
weten te overtuigen. Het aantal gebruikers van Orange 
World is gestegen tot 327.707 (+14 % op jaarbasis).

Op de professionele markt heeft Mobistar zijn positio
nering 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 ondersteunen.

One Office Voice Pack combineert de vaste en mobiele 
telefonie voor de professionele markt. Dit aanbod, dat 
het eerste echte convergentievoorstel vormt voor de 
segmenten SoHo en kmo, biedt het voordeel dat voor
delige tarieven kunnen worden gecombineerd met een 
groter gebruiksgemak. Twee derde van de verkoop aan 
de kleine en middelgrote ondernemingen vindt plaats 
via One Office Voice Pack, wat bevestigt dat deze  
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strategie voldoet aan de behoeften van klanten. De 
sterke groei in het aantal klanten bevestigt het succes 
van deze strategie; zo is het aantal kaarten gestegen 
van 45.297 eind 2007 tot 143.748 (wat overeenkomt met 
25,4 duizend klanten) eind 2008.

In het vierde kwartaal van 2008, heeft Mobistar een 
nieuw drieinéénaanbod gelanceerd (One Office Full 
Pack) voor de professionele segmenten SoHo en kmo’s, 
met mobiele telefonie, vaste telefonie en datatransmis
sie over een breedbandverbinding. Eind 2008 waren 
meer dan 468 klanten overtuigd van het drieinéén
aanbod van Mobistar.

In het bedrijfssegment van de grote ondernemingen 
heeft Mobistar contracten verlengd en ook belangrijke 
nieuwe contracten gesloten.

Het partnerschapsbeleid werd in 2008 met succes 
voortgezet met Telenet en Lycamobile, de Europese 
leider in internationaal prepaidverkeer dat gericht is 
op etnische gemeenschappen. De mvnoklantenbasis 
heeft eind 2008 345 duizend klanten bereikt, in vergelij
king met 206 duizend het jaar voordien.

> Distributie

Mobistar heeft zijn distributiestrategie in 2008 voortge
zet op basis van vier hoofdprincipes:

•  de toename van het belang van de exclusieve distri
butie (Mobistar Centers, verkoop op afstand, online
verkoop,...),

•  de dimensionering van het distributielandschap om de 
aanwezigheid van het merk uit te breiden (regionale 
vestigingen en partnerschappen),

•  de segmentering van elk verkooppunt in functie van 
zijn omzetpotentieel,

•  ons marktaandeel in de open distributie behouden.

In 2008 heeft Mobistar 7 nieuwe Mobistar Centers  
geopend om zijn aanwezigheid (154 winkels) als de 
belangrijkste distributieketen voor telecommunicatie in 
België te versterken. Eenendertig van deze verkooppun
ten zijn volledig eigendom (tegenover 27 eind 2007) en 
leggen de klemtoon op de dienstverlening aan de klant 
en op de rechtstreekse toegang tot informatie.

Het netwerk van onafhankelijke agenten die Mobistar 
vertegenwoordigen op de SoHomarkt (Small office
Home office, namelijk de zelfstandigen, de vrije be
roepen, de kleine ondernemingen en de zeer kleine 
ondernemingen), blijft een sleutelrol spelen in onze dis
tributiestrategie. Mobistar blijft rekenen op de bevoor
rechte relaties die zijn aangeknoopt met partners ge
selecteerd op basis van strenge criteria.

Het webkanaal is gegroeid van 3,7 % van de totale om
zet in 2007 tot 5,0 % in 2008. De onlineverkoop is niet 
langer beperkt tot prepaidoplossingen maar het inter
net wordt steeds populairder voor postpaiddiensten, 
mobiel gegevensverkeer en adslverbindingen.

Het plan om bepaalde operationele en ondersteunende 
taken uit te besteden, dat in 2006 werd opgestart, werd 

in de loop van dit jaar ook verdergezet. In de loop van 
2008 heeft Mobistar bepaalde callcenteractiviteiten 
met succes overgeplaatst naar Rabat (Marokko) en 
een test gelanceerd met Orange Moldavië, die in 2009  
verder zal worden ontwikkeld.

> Ontwikkeling van het netwerk

Mobistar heeft in 2008 zijn ontplooiingsstrategie  
verdergezet die erop gericht is de “deep indoor” 
dekking te verbeteren, en vooral, een snelle groei aan 
een lage kostprijs van het 3Gnetwerk mogelijk te ma
ken, voornamelijk door hsdpa (High Speed Downlink 
Packet Access), een evolutie van de umts waarmede 
een drie keer groter debiet mogelijk wordt bereikt. 
De hsdpatechnologie is beschikbaar op het volledige  
3Gnetwerk van Mobistar.

De umtsdekking bedraagt eind 2008 80 % van de be
volking, wat in overeenstemming is met de verplichtin
gen die werden opgelegd door de regelgever. Mobis
tar 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 3Gnetwerk, dat meer dan 99 % van de 
bevolking dekt.

Sinds mei 2007 staat Ericsson in voor het operationele 
beheer van het volledige Mobistarnetwerk. Het vijfjarige 
contract heeft betrekking 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 2008 de operaties 
voor de hernieuwing of de optimalisatie van bepaalde 
technische platformen verdergezet, waaronder het  
INplatform (Intelligent Network) voor prepaidaanbie
dingen en –diensten en het smsplatform om de evolu
tie van het telefonieverkeer te begeleiden.

Het Mobistarnetwerk telt eind 2008 4.446 sites, waar
van 588 worden gedeeld met andere operatoren. Dit 
vertegenwoordigt 13.338 cellen.

De ontwikkeling van het corenetwerk naar de NGN
technologie (Next Generation Network) in samenwer
king met Huawei, is in 2008 voortgezet en zal aan het 
einde van het eerste kwartaal van 2009 zijn voltooid. 
Deze technologie is de eerste stap in de richting van 
volledig convergente diensten (Full IP), waardoor op een 
rendabele wijze kan worden tegemoetgekomen aan de 
groei van het stemverkeer, en waardoor de strategie 
voor de concentratie van sites wordt ondersteund.

Mobistar heeft zijn strategie voor hernieuwing van zijn 
informaticaarchitectuur in 2008 gelanceerd, na analyse 
van de bestaande systemen en de opstelling van moge
lijke doelscenario’s. De voornaamste doelstelling is om 
sneller te kunnen reageren op commerciële prioriteiten 
en vereisten door een geïntegreerde, flexibele, vereen
voudigde en dienstverleningsgerichte architectuur. 

> Voortgezette druk van de regelgever

In december 2007 heeft het Belgische Instituut voor 
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Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) zijn besluit 
bekendgemaakt voor de evolutie van de mobiele ter
minatietarieven voor de periode februarijuni 2008. Het 
besluit van het Instituut is op 4 april 2008 echter opge
schort door het Brusselse Hof van Beroep. Het Instituut 
heeft vervolgens op 29 april een nieuw besluit genomen 
waardoor er aanzienlijke asymmetrieën in de mobiele 
terminatietarieven in België werden ingevoerd. De mo
biele terminatietarieven van de drie operatoren kenden 
in mei en juli 2008 een daling.

Wat de roamingtarieven betreft (de tarieven die gelden 
voor oproepen in het buitenland binnen 27 landen van 
de Europese Unie), heeft de toepassing van de beslui
ten van de Europese Commissie in augustus 2008 ge
leid tot een nieuwe daling van de roamingtarieven voor 
stemverkeer. 

> Overname van VOXmobile n.v.

Op 2 juli 2007 heeft Mobistar 90 % van de aandelen 
van VOXmobile n.v. overgenomen voor een bedrag van 
80,3 miljoen euro. VOXmobile is een Luxemburgse  
telecomoperator die mobiele en vaste telefoniediensten 
aanbiedt. De onderneming heeft een licentie voor gsm 
900/1800, voor umts en voor vaste telefonie en runt zijn 
eigen netwerk.

Met deze overname streefde Mobistar naar geogra
fische uitbreiding en nieuwe groeimogelijkheden. Ook 
voor VOXmobile biedt deze overname door Mobistar 
tal van mogelijkheden, zoals de gezamenlijke ontwik
keling van producten, de optimalisatie van de 2G en 
3Gnetwerken, aanzienlijke besparingen met betrekking 
tot investeringen in de netwerken en de aankopen in 
het algemeen.

Op 12 november 2008 heeft Mobistar de resterende 
10 % van VOXmobile n.v. verworven voor een bedrag 
van 6,7 miljoen euro en kwam de Luxemburgse doch
teronderneming voor 100 % in handen van Mobistar. In 
overeenstemming met de aandeelhouders van VOX
mobile werd beslist om de optie vroeger dan gepland te 
lichten, om de onderneming sneller volledig te kunnen 
integreren en om alle mogelijke synergieën optimaal te 
benutten.

>  Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het 
boekjaar(1)

Op 1 maart 2007 heeft het parlement van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest een Ordonnantie aangenomen 
die een bijzonder lage norm introduceerde voor de 
emissie van elektromagnetische bronnen, waaronder 
gsmmasten (3 v/m in vergelijking met de landelijk ge
hanteerde norm van 20,6 v/m). De 3 gsmoperatoren, 
verenigd in het kader van het GOF (GSM Operators  
Forum), en de federale regering, hebben tegen de  
Brusselse Ordonnantie een beroep tot nietigverklaring 
ingediend bij het Grondwettelijk Hof. De mobiele ope
ratoren en de federale regering voerden onder andere 
aan dat de Brusselse Ordonnantie de bekwaamheden 

van de federale autoriteiten op het gebied van maat
schappelijke gezondheid miskende.  In een vonnis van  
15 januari 2009 heeft het Grondwettelijk Hof het beroep 
tot nietigverklaring van de operatoren en de federale  
regering verworpen, onder meer op grond van de  
stelling dat de gewesten op dit vlak over wetgevende 
bevoegdheid beschikken.  

Aangezien het Brusselse decreet voorziet in een maxi
male stralingsnorm van 3 v/m voor alle bronnen van 
elektromagnetische straling, met uitzondering van radio 
en tv, zullen er in principe in de komende weken en 
maanden hogere investeringen vereist zijn om aan de 
nieuwe norm te voldoen, terwijl tegelijkertijd de kwali
teit van de netwerkdekking en de capaciteitsbehoeften 
moeten worden gewaarborgd. In de praktijk moeten er 
uitvoeringsbesluiten door de regering worden opge
steld om de reikwijdte en de impact van de Brusselse 
Ordonnantie in detail te verduidelijken.

Mobistar en Telenet hebben hun strategisch partner
schap voor een periode van ten minste 3 jaar verlengd. 
Het nieuwe partnerschap is geëvolueerd naar een  
volledige mvnoovereenkomst (Mobile Virtual Network 
Operator).

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

De consolidatiekring omvat de vennootschap Mobistar n.v., 
de Luxemburgse vennootschap VOXmobile n.v., en 50 % 
van de tijdelijke vereniging ‘Irisnet’. Op 2 juli 2007 werd 
90 % van de aandelen van VOXmobile n.v. aangekocht, 
met een calloptie voor de resterende 10 %, die ten laat
ste op 2 juli 2010 kan worden gelicht. Dankzij deze call
optie wordt VOXmobile n.v. sinds 2007 voor 100 % ge
consolideerd. Op 12 november 2008 heeft Mobistar n.v. 
de resterende 10 % van de stemgerechtigde aandelen 
van VOXmobile n.v. verworven. De tijdelijke vereniging 
‘Irisnet’ wordt uitgebaat door France Télécom n.v. en de 
vennootschap Telindus n.v. op evenredige wijze.  
Mobistar n.v. bezit geen formeel stemrecht binnen de 
tijdelijke vereniging, maar oordeelt dat ze er in werkelijk
heid de controle over uitoefent, samen met haar partner 
Telindus n.v., en ook de risico’s draagt die verbonden 
zijn aan haar activiteit.

> Resultatenrekening 

Voor het jaar 2008 noteerde de groep een geconsoli
deerde nettowinst van 280,1 miljoen euro, een daling 
met 3,4 % tegenover het bedrag van 289,8 miljoen euro 
dat in het vorige boekjaar werd gerealiseerd. 
 
De geconsolideerde omzet steeg met 1,5 %, van 1.509,6 
miljoen euro in 2007 naar 1.532,7 miljoen euro in 2008. 
De opbrengsten uit telefonie bleven stabiel: 1.443,7 
miljoen euro in vergelijking met 1.445,3 miljoen euro  
vorig jaar. De opbrengsten afkomstig uit de verkoop van  
apparatuur, meer bepaald van mobiele telefoons, zijn 
gestegen met 38,4 %, van 64,3 miljoen euro in 2007 
naar 89,0 miljoen euro in 2008.

(1)  Per 10 maart 2009, de datum van de vergadering van de Raad van Bestuur 
die de goedkeuring verleent voor de publicatie van dit verslag.
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De omzet van het mobiele segment steeg met 1,7 % 
van 1.422,4 miljoen euro naar 1.446,8 miljoen euro. De 
omzet van het segment ‘fix’ daalde met 1,5 % van 87,2 
miljoen euro naar 85,9 miljoen euro.

In 2008 is het totale geconsolideerde klantenbestand 
van de Mobistargroep met 7,1 % gestegen tot 3.818.291 
klanten, voor een geconsolideerde omzet van 1.532,7 
miljoen euro (+1,5 % in vergelijking met 2007).

Eind 2008 bereikte het aantal actieve klanten voor 
mobiele telefonie (exclusief mvno’s en VOXmobile) 
3.393.450, wat overeenkomt met een stijging van 3,3 % 
ten opzichte van 3.283.754 actieve klanten het jaar voor
dien. Voornamelijk postpaidklanten opteerden voor 
Mobistar. Bijgevolg steeg het aantal abonnees in het 
klantenbestand eind 2008 tot 57 %, in vergelijking met 
54 % eind 2007, dankzij de strategie voor de vervan
ging van vaste door mobiele telefonie op de residentiële 
markt, en de convergentiestrategie in het professionele 
segment (One Office Voice Pack steeg van 45.297 kaar
ten eind 2007 tot 143.748 kaarten eind 2008).

De gesegmenteerde benadering via mvno’s was in 2008 
eveneens een succes. Het aantal mvnoklanten steeg 
met 67,5 %, van 206.105 actieve klanten eind december 
2007 tot 345.154 actieve klanten eind december 2008.

De goede verkoopresultaten van gsm’s en de stijging in 
het stem en dataverkeer van postpaidklanten, droegen 
bij tot het commerciële succes. Dankzij iPhone3G en 
Internet Everywhere steeg het aandeel van de mobie
ledatadiensten in de omzet uit telefonie van 18 % tot  
21,8 % op één jaar tijd.

De negatieve impact van de MTR (verlaging in mei en 
juli 2008) op de omzet uit telefonie in 2008 bedroeg 38  
miljoen euro. De negatieve impact van de verlaging van 
de roamingtarieven voor stemverkeer in september 
2007 en augustus 2008, bedroeg 53 miljoen euro.

In 2007 en 2008 leidden de druk op de prijzen en de 
verlaging van de mobiele terminatietarieven (MTR) tot 
een daling in de gemiddelde opbrengst per klant van  
5,9 % over één jaar, van 34,51 euro per maand per ac
tieve klant tot 32,47 euro.

De andere bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2008 34,1 
miljoen euro, tegenover 30,3 miljoen euro in 2007. Die 
opbrengsten bestaan vooral uit doorrekeningen van ge
presteerde diensten aan de Orangegroep en inkom
sten van de informatieverstrekking aan de gerechtelijke 
autoriteiten. 
 
Het strikte beleid dat in 2007 is ingevoerd, om de evo
lutie van de algemene kosten evenredig te houden met 
de evolutie van het omzetcijfer, is in 2008 versterkt. 
Dankzij een efficiënte en aanhoudende beheersing van 
de algemene kosten kon de stijging van de bedrijfskos
ten beperkt worden tot 3,3 %, van 1.112,1 miljoen euro 
in 2007 tot 1.148,3 miljoen euro in 2008.

De interconnectiekosten stegen met 1,1 % van 325,0 
miljoen euro in 2007 naar 328.7 miljoen euro in 2008.

 
De andere kosten voor verkochte goederen en diensten 
vertonen een stijging met 46,2 miljoen euro oplopend 
tot 219.2 miljoen euro in het boekjaar 2008 als gevolg 
van de toename van de inkomsten uit verkoop van  
apparatuur, vooral op het vlak van smartphones. 
 
Anderzijds daalden de kosten van ‘diensten en diverse 
goederen’ met 20,9 miljoen euro naar 278,9 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 dienstver
lening zoals berekend door de regelgever. Deze daling 
wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging in 
diensten die worden geleverd door derden, na de out
sourcing van de activiteiten in verband met het netwerk 
in de loop van het jaar 2007.

De personeelsbeloningen zijn enigszins gedaald, naar 
132,2 miljoen euro aan het einde van het boekjaar 2008. 
Het gemiddelde aantal werknemers in voltijdse equiva
lenten is gedaald (80,7 eenheden). De belangrijkste 
oorzaken van deze daling zijn de outsourcing van de 
activiteiten in verband met het netwerk en een bijzonder 
strenge controle op de werknemersstructuur.

De afschrijvingen en waardeverminderingen op imma
teriële en materiële vaste activa stegen met 5,4 % tot 
173,1 miljoen euro eind 2008 tegenover 164,3 miljoen 
euro in 2007. 

De andere bedrijfskosten stegen met 1,9 miljoen euro 
als gevolg van een stijging in de reserves voor dubieu
ze debiteuren en in de voorzieningen voor geschillen,  
gecompenseerd door een daling in de geboekte  
afschrijvingen tijdens het jaar.

Het resultaat van de bedrijfsactiviteiten van de groep 
daalde van 427,9 miljoen euro in 2007 naar 418,5  
miljoen euro tijdens het verslagjaar, een daling van 2,2 %.

De prestaties van het jaar concretiseren zich in een  
stijging van 1,6 % van het resultaat van het mobiele 
segment dat steeg van 428,4 miljoen euro in 2007 naar 
435,2 miljoen euro in 2008.

De vaste telefonie van de groep Mobistar resulteerde 
in een verlies van 16,7 miljoen euro in 2008, tegenover 
een verlies van 0,5 miljoen euro voor het voorgaande 
boekjaar. Deze daling van het resultaat kan worden toe
geschreven aan de opstartkosten van de convergentie
producten in het professionele segment.

In 2008 bedroegen de financiële opbrengsten 1,9 
miljoen euro, een daling van 1,3 miljoen euro ten 
opzichte van 3,2 miljoen euro in 2007. De financiële 
kosten bedroegen 7,4 miljoen euro in 2008, een stijging 
in vergelijking met 2007 (3,3 miljoen euro) als gevolg 
van de transacties in verband met het eigen vermogen 
die in 2008 werden verricht om de balansstructuur van 
Mobistar te optimaliseren. 

Voor het jaar 2008 presenteert Mobistar een netto winst 
van 280,1 miljoen euro, een daling van 3,4 % na aftrek 
van de belastingen op het resultaat van 132,9 miljoen 
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euro. Zowel de gewone netto winst per aandeel als de 
verwaterde netto winst per aandeel daalden met 0,9 % 
naar 4,54 euro.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders van  
7 mei 2008 heeft het voorstel van de Raad van Bestuur 
voor de uitkering van een gewoon brutodividend van 
2,80 euro per gewoon aandeel,  een terugbetaling van 
het geplaatst kapitaal van 4 euro per gewoon aandeel 
en een terugkoop van aandelen tijdens 2008 voor een 
maximaal bedrag van 175 miljoen euro, goedgekeurd. 

Voor het boekjaar 2008 zal de Raad van Bestuur op de 
volgende Algemene Vergadering van aandeelhouders 
die zal worden gehouden op 6 mei 2009 voorstellen 
om een gewoon brutodividend uit te keren van 2,90 
euro per gewoon aandeel, en een buitengewoon bruto
dividend van 1,65 euro per gewoon aandeel.

> Balans

Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 1.200,3  
miljoen euro op het einde van 2008, een stijging van 
19,0 miljoen euro ten opzichte van 1.181,3 miljoen euro 
geboekt in het vorige boekjaar.
 
De nietcourante activa bedragen 898,0 miljoen euro 
eind 2008 tegenover 924,4 miljoen euro eind 2007 en 
bestaan uit volgende elementen:

•  de goodwill van 79,3 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 mil
joen euro) in 2007, aangepast met 2,2 miljoen euro 
(daling) na de verwerving van de resterende aandelen 
van VOXmobile n.v. in 2008. De goodwill is tijdens het 
jaar gecontroleerd op bijzondere waardeverminderin
gen. Gezien de realisatiewaarde aan het einde van het 
boekjaar de boekwaarde overschrijdt, werd er geen 
bijzonder waardeverminderingsverlies opgenomen.

•  De immateriële vaste activa vertegenwoordigen een 
nettowaarde van 273,1 miljoen euro eind 2008 tegen
over 308,7 miljoen euro eind 2007. De gebruiksduur 
van de immateriële vaste activa werd tijdens het boek
jaar herzien en blijft onveranderd in vergelijking met 
2007.

•  De materiële vaste activa bedragen 529,5 miljoen euro 
op het einde van het boekjaar 2008 tegenover 521,8 
miljoen euro op het einde van 2007. De gebruiksduur 
van de materiële vaste activa werd tijdens het boekjaar 
eveneens herzien en blijft onveranderd in vergelijking 
met 2007.

•  De andere nietcourante activa stijgen van 6,4 miljoen 
euro naar 11,2 miljoen euro aan het einde van 2008. 
Ze houden voornamelijk verband met langlopende 
vooruitbetalingen of gefactureerde bedragen aan  
specifieke partners.

•  De uitgestelde belastingen hebben voornamelijk be
trekking op het belastingkrediet voor investeringen, 
op de tijdelijke verschillen als gevolg van de tenlaste
neming van de kosten voor ontleningen, de kosten 
voor de ontwikkeling van websites, op de inkomsten 
ingerekend 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 4,9 miljoen euro op het 
einde van 2008 tegenover 5,9 miljoen euro op het  
einde van het vorige boekjaar.

  
De courante activa stegen ten opzichte van vorig boek
jaar, van 257,0 miljoen euro eind 2007 naar 302,4 miljoen 
euro eind 2008. Ze bestaan uit volgende elementen:

•  De goederenvoorraden voor een bedrag van 12,3 mil
joen euro, een daling met 1,6 miljoen euro tegenover 
eind 2007.

•  De handelsvorderingen (217,2 miljoen euro eind 2008 
tegenover 183,5 miljoen euro eind 2007).

•  De andere courante activa en verkregen opbrengsten, 
die stegen van 52,3 miljoen euro eind 2007 tot 66,0 
miljoen euro eind 2008, na een herindeling van uit
gestelde kosten die in het verleden gecompenseerd 
werden in de overige verplichtingen voor een bedrag 
van 15,6 miljoen euro.

•  De kas en kasequivalenten bedragen 6,8 miljoen euro 
eind 2008, ofwel een daling van 0,4 miljoen euro sinds 
de afsluiting van het boekjaar 2007. De tabel van de 
kasstromen detailleert de stromen die aanleiding  
gaven tot deze evolutie.

Het eigen vermogen daalde in de loop van het boekjaar 
2008 met 315,5 miljoen euro, van 768,0 miljoen euro 
naar 452,5 miljoen euro:

•  In totaal daalden het geplaatst kapitaal en de uitgifte
premies met 248,0 miljoen euro in 2008 en bedragen 
ze per einde boekjaar 109,2 miljoen euro. Dit kan wor
den toegeschreven aan de terugbetaling van het kapi
taal van 4 euro per gewoon aandeel zoals beslist door 
de aandeelhoudersvergadering van 7 mei 2008.

•  De wettelijke reserve blijft ongewijzigd, aangezien 
deze eind 2007 reeds 10 % van het geplaatst kapitaal 
bedroeg. Hoewel het kapitaal in 2008 is verlaagd, zal 
er op de aandeelhoudersvergadering van 6 mei 2009 
geen aanpassing van de wettelijke reserve worden 
voorgesteld.

•  De evolutie van de overgedragen winst, die daalt van 
375,1 miljoen euro naar 307,6 miljoen euro, is het  
resultaat van de nettowinst van de periode na de  
bestemming aan de wettelijke reserve (280,1 miljoen 
euro), de betaling van het dividend voor 2007 (173,6 
miljoen euro), de annulering van aandelen na de aan
deleninkoopplannen van 2008 (175,0 miljoen euro) en 
de kosten van transacties met het eigen vermogen en 
andere eigenvermogenstransacties (0,8 miljoen euro).

De nietcourante schulden zijn samengesteld uit de  
leningen op meer dan één jaar (75 miljoen euro in 2008 
tegenover 0 in 2007), uit de langetermijnvoorzieningen 
met het oog op het financieren van geschillen (6,5 mil
joen euro in 2008 tegenover 5,2 miljoen euro in 2007) 
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 
8,6 miljoen euro in 2008), en uitgestelde belastingver
plichtingen voor 1,7 miljoen euro (2008). Aan het einde 
van 2008 was er geen langlopende handelsschuld meer 
opgenomen (0,9 miljoen euro in 2007).

De courante schulden stegen met 257,3 miljoen euro, 
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van 398,7 miljoen euro eind 2007 naar 656,0 miljoen 
euro eind 2008:

•  De financiële schulden op korte termijn stegen van 6,1 
miljoen euro naar 243,3 miljoen euro, door de verschil
lende transacties in het eigen vermogen die tijdens het 
jaar werden uitgevoerd.

•  Het uitstaande bedrag aan handelsschulden steeg met 
15,6 miljoen euro.

•  De schulden voor personeelsbeloningen daalden met 
1,8 miljoen euro, van 30,4 miljoen euro eind 2007 naar 
28,6 miljoen euro eind 2008, als gevolg van de vermin
dering van het personeelsbestand.

•  De daling van de geschatte belastingsschulden is het 
resultaat van het verschil tussen de belastingskosten 
van het boekjaar (132,9 miljoen euro), de voorafbe
talingen ten bedrage van 119,5 miljoen euro, en de 
betaalde belastingen van het vorige jaar (18,2 miljoen 
euro).

•  De uitgestelde opbrengsten stegen met 18,6 miljoen 
euro naar 66,4 miljoen euro aan het einde van het jaar, 
voornamelijk als gevolg van de herindeling van de uit
gestelde kosten zoals hierboven vermeld. 

•  De overige schulden daalden met 7,3 miljoen euro 
naar 3,9 miljoen euro, voornamelijk doordat de ver
plichting voor de aankoop van de aandelen van  
VOXmobile n.v. in 2008 werd afgewikkeld voor een  
bedrag van 6,7 miljoen euro.

>  Financiële instrumenten, doelstellingen en beleid 
met betrekking tot het beheer van financiële risico’s

De voornaamste financiële instrumenten van Mobistar 
omvatten bank en intergroepsleningen, bankkredieten, 
banksaldo’s en kortlopende bank en intergroepsdepo
sito’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. Er dient te worden opgemerkt 
dat het beleid van Mobistar niet toestaat dat financiële 
instrumenten met speculatieve doeleinden worden ver
handeld. 

•  Renterisico: Als gevolg van de uitkering van 596,6 mil
joen euro aan haar aandeelhouders, had de Vennoot
schap op 31 december 2008 een schuld van 318,0 
miljoen euro. De Vennootschap heeft het bedrag van 
deze schuld niet afgedekt.

•  Wisselkoersrisico: De Vennootschap is niet blootge
steld aan significante wisselkoersrisico’s.

•  Kredietrisico: Mobistar doet alleen zaken met verant
woorde, kredietwaardige derde partijen. Het beleid van 
Mobistar vereist dat alle klanten die zaken willen doen 
aan kredietvoorwaarden onderworpen worden aan 
kredietcontrole. Bovendien worden de handelsvorde
ringen voortdurend gecontroleerd.

•  Liquiditeitsrisico: De doelstelling van Mobistar be
staat erin een evenwicht te bewaren tussen duurzame  
financiering en flexibiliteit via het aanwenden van bank
kredieten, bankleningen en intergroepsleningen.

3.  Toelichting bij de jaarrekening van het boek-
jaar 2008 van Mobistar n.v., opgesteld over-
eenkomstig de Belgische boekhoudnormen

> Resultatenrekening

De omzet van het boekjaar 2008 bedraagt 1.523,9 mil
joen euro, een daling van  0,2 % tegenover een omzet 
van 1.526,6 miljoen euro dat werd gerealiseerd tijdens 
het vorige boekjaar. Deze daling is gering, en kan in 
grote mate worden verklaard door de hiervoor aange
haalde factoren. Hoewel de omzet nauwelijks wijzigde, 
is het aandeel van de verkoop van mobiele telefoons in 
het totaal met 24,8 miljoen euro toegenomen.

De geproduceerde vaste activa, waaronder de ontwik
kelingskosten voor informatica en de onderzoeks en 
ontwikkelingskosten voor nieuwe sites die nodig zijn 
voor de verdere ontwikkeling van het netwerk bedragen 
in 2008 3,5 miljoen euro, tegenover 4,7 miljoen euro in 
2007.
 
De  andere bedrijfsopbrengsten bedragen 40,3 miljoen 
euro, in vergelijking met 33,7 miljoen euro in 2007. Die 
opbrengsten bestaan voornamelijk uit inkomsten uit 
doorrekening van gepresteerde diensten binnen de 
Orangegroep, inkomsten uit de herfacturering van sites 
gedeeld met de andere operatoren, en uit de facture
ring van informatie, geleverd aan de gerechtelijke auto
riteiten. Tijdens het jaar 2008 zijn er enkele specifieke 
positieve effecten geboekt, zoals bijvoorbeeld eenma
lige geïnde boetes (2,7 miljoen euro).

De bedrijfskosten blijven goed onder controle. Ze  
bedragen 1.155,8 miljoen euro, een stijging met 1,4 % 
tegenover de 1.139,4 miljoen euro in 2007, en zijn als 
volgt te verdelen:

•  De handelsgoederen vertegenwoordigen een bedrag 
van 557,2 miljoen euro, hoofdzakelijk bestaande uit in
terconnectiekosten (57,2 % van het totaal tegenover 
61,3 % in 2007). Het saldo omvat vooral kosten die te 
maken hebben met de exploitatie van het technische 
netwerk, de huurlijnen en de aankoopkosten van gsm’s 
en simkaarten. Deze laatste zijn aanzienlijk gestegen, 
doch in hetzelfde tempo als de omzet van gsm’s.

•  De diensten en diverse goederen vertegenwoordigen 
een totaal van 276,3 miljoen euro, tegenover 295,1 mil
joen euro het vorige boekjaar. Deze daling is vooral 
het gevolg van de vermindering van de vergoedingen 
aan de distributiekanalen, de aanpassing van de bij
drage van Mobistar in de kosten voor de universele 
dienstverlening zoals deze werden berekend door de 
regelgever, en de bijzondere aandacht die werd be
steed aan de commerciële uitgaven. Deze daling is 
gedeeltelijk gecompenseerd door de toename van de 
diensten die door derden worden geleverd.

•  De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ver
tegenwoordigen een bedrag van 127,1 miljoen euro, 
tegenover 133,6 miljoen euro het vorige boekjaar. 
Deze daling is het gevolg van de vermindering van het 
gemiddelde personeelsbestand (77,7 voltijdse equi
valenten) in 2008.

•  De afschrijvingen en waardeverminderingen op de op
richtingskosten en op immateriële en materiële vaste 

Jaarverslag van het boekjaar 2008
(geconsolideerd en nietgeconsolideerd)
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activa vertegenwoordigen 178,4 miljoen euro voor het 
boekjaar 2008 tegenover 173,7 miljoen euro in 2007. 
De gebruiksduur van immateriële en materiële activa is 
in 2008 ongewijzigd gebleven. 

•  De waardeverminderingen op voorraden en handels
vorderingen bereikten 9,0 miljoen euro in 2008, een 
stijging van 3,6 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg 
van de stijging van de voorziening voor dubieuze debi
teuren in verband met handelsvorderingen. Anderzijds 
stijgt de waardevermindering voor het dekken van de 
vorderingen met betrekking op de op rol geplaatste 
en betwiste gemeentelijke en provinciale belastingen 
(zie de paragraaf betreffende geschillen) eind 2008 tot 
28,1 miljoen, tegenover 24,3 miljoen op het einde van 
het vorige boekjaar.

•  De voorzieningen voor risico’s en kosten betreffende 
diverse geschillen komen op 1,2 miljoen euro, in ver
gelijking met 0,1 miljoen euro in 2007.

•  De andere bedrijfskosten vertegenwoordigen in 2008 
een bedrag van 6,4 miljoen euro tegenover 9,8 miljoen 
euro in 2007, voornamelijk als gevolg van de definitief als 
verlies geboekte handelsvorderingen die tijdens vorige 
boekjaren als waardevermindering werden opgenomen.

 
De bedrijfswinst bedraagt 411,9 miljoen euro, een  
daling met 3,2 % tegenover de 425,5 miljoen euro  
gerealiseerd in 2007.
 
De financiële opbrengsten die tijdens het boekjaar 
werden gegenereerd bedragen 4,4 miljoen euro, gelijk
waardig aan 2007 (4,2 miljoen euro). 
 
De financiële kosten van het boekjaar bedragen 9,7 mil
joen euro, een aanzienlijke stijging in vergelijking met de 
4,6 miljoen euro van voorgaand boekjaar. Deze stijging 
is voornamelijk toe te schrijven aan de financierings
behoefte die gecreëerd werd door de transacties in het 
eigen vermogen die tijdens het jaar zijn verricht.
 
Geen uitzonderlijke kosten werden geboekt tijdens het 
boekjaar 2008. 

Op het einde van het boekjaar realiseerde Mobistar 
n.v. een winst vóór belastingen van 406,6 miljoen euro, 
een daling met 4,4 % tegenover de 425,1 miljoen euro 
in 2007. De geschatte belastinglasten op het resultaat 
voor het boekjaar 2008 en de aanpassingen van de 
belastingen van vorige jaren bedragen in totaal 130,3 
miljoen euro, waarvan 119,5 miljoen euro betaald is via 
vooruitbetalingen voor het jaar 2008.

Mobistar n.v. presenteert een winst na belastingen van 
276,2 miljoen euro voor het boekjaar 2008, tegenover 
286,2 miljoen euro voor het jaar voordien, ofwel een  
daling met 3,5 %.

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergade
ring van aandeelhouders volgende bestemming van het 
resultaat voor:

Miljoen euro
•  Te bestemmen winst van het boekjaar 276,3 
•  Overgedragen winst van het vorige boekjaar 211,5
•  Te bestemmen winstsaldo 487,8 
•  Overdracht naar de overige reserves 175,0 

•  Gewoon dividend  2,90 euro per aandeel  174,0
•  Buitengewoon dividend  1,65 euro per aandeel 99,0
•  Plan van winstdeelname voor de werknemers 2,8
•  Over te dragen winst 37,0 

> Balans

Het balanstotaal van de vennootschap bedraagt 1.176,9 
miljoen euro, tegenover 1.173,1 miljoen euro in 2007.
 
De investeringen in immateriële en materiële vaste  
activa uitgevoerd tijdens het boekjaar bedragen 153,0 
miljoen euro, te vergelijken met de investeringen met 
een waarde van 143,3 miljoen euro gedaan in 2007, 
voornamelijk voor de vernieuwing van radiouitrustingen 
en andere netwerktechnologieën.

De immateriële en materiële vaste activa worden als 
volgt verdeeld:

•  De immateriële vaste activa vertegenwoordigen een 
bedrag van 260,4 miljoen euro. Ze omvatten voorna
melijk de gsm en umtslicenties en de verbonden  
informaticaontwikkelingen, alsook de nettowaarde van 
de goodwill van 0,3 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. Deze goodwill is per einde 2008 volledig 
afgeschreven.

  Fusiegoodwill van 1,4 miljoen euro geboekt krach
tens 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 
0,3 miljoen euro.

•  De materiële vaste activa vertegenwoordigen een be
drag van 503,8 miljoen euro. Ze bevatten voornamelijk 
de infrastructuur van het netwerk, het materiaal van de 
telefonie en de diensten met toegevoegde waarde.

De financiële activa voor een bedrag van 87,0 miljoen 
euro bestaan uit investeringen in verbonden onderne
mingen (gestegen met 6,7 miljoen euro door de ver
werving van de resterende 10 % van VOXmobile n.v.) en 
langlopende leningen aan verbonden ondernemingen 
voor 29,5 miljoen euro.

De vlottende activa stijgen met 27,7 miljoen euro naar 
296,1 miljoen euro op het einde van 2008. Dit resultaat 
is voornamelijk toe te schrijven aan een stijging in de 
handelsvorderingen op meer dan een jaar (+4,9 miljoen 
euro), een daling in het niveau van de goederenvoor
raden (2,0 miljoen euro), een stijging in de handels
vorderingen (+26,6 miljoen euro) en een daling in de 
overige vorderingen (2,4 miljoen euro). De geldmidde
len en kasequivalenten en de overgedragen kosten en 
verkregen inkomsten waren stabiel.

Wat het eigen vermogen betreft, werd 248,0 miljoen 
euro van het geplaatst kapitaal terugbetaald. De wet
telijke reserve, die eind 2007 10 % van het geplaatst 
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kapitaal bereikte, is niet aangepast. Het saldo van de 
te bestemmen winst, na de toewijzing van het dividend 
over 2008 (273,0 miljoen euro) en de overdracht naar 
de “onbeschikbare reserve voor eigen aandelen” (175,0 
miljoen euro), bedraagt 37,0 miljoen euro.

In het kader van zijn uitkeringsprogramma aan de aan
deelhouders is Mobistar in 2008 overgegaan tot de 
inkoop van eigen aandelen. De Vennootschap heeft 
3.277.338 aandelen ingekocht voor een bedrag van 
175,0 miljoen euro. Deze aandelen zijn in de loop van 
2008 geannuleerd.

Aantal gewone aandelen per 1 januari 2008 63.291.752

Ingekocht en geannuleerd per 7 mei 2008  1.291.752

Ingekocht en geannuleerd per 9 december 2008 1.985.586

Aantal aandelen in omloop per 31 december 2008 60.014.414

 
Op het einde van het boekjaar 2008 is het eigen vermo
gen van 182,1 miljoen euro als volgt samengesteld:

•  het geplaatst kapitaal van 109,2 miljoen euro,
•  de wettelijke reserve van 35,7 miljoen euro,
•  de overgedragen winst van 37,0 miljoen euro,
•  de kapitaalsubsidies van 0,2 miljoen euro.
 
De voorzieningen en schulden op het einde van het 
boekjaar 2008 bedragen 994,8 miljoen euro en zijn als 
volgt te verdelen:

•  voorzieningen voor risico’s en kosten voor een bedrag 
van 8,9 miljoen euro, tegenover 7,7 miljoen euro op 
het einde van het vorige boekjaar,

•  schulden op meer dan een jaar voor een bedrag van 
75,0 miljoen euro als gevolg van de hogere behoefte 
aan financieringsmiddelen om de transacties in ver
band met het eigen vermogen te financieren die in 
2008 zijn verricht,

•  schulden op ten hoogste één jaar voor een bedrag van 
852,5 miljoen euro, tegenover 501,6 miljoen euro in 
2007, met volgende uitsplitsing:
  kortlopende rentedragende lening voor 240,9  

miljoen euro,
  handelsschulden: 275,7 miljoen euro tegenover 

261,5 miljoen euro in 2007,
  schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigin

gen en sociale lasten: 56,1 miljoen euro tegenover 
61,9 miljoen euro in 2007,

  overige schulden: 279,8 miljoen euro (waarvan 273,0 
miljoen euro aan dividenden over 2008), in vergelij
king met 178,2 miljoen euro in 2007 (waarvan 173,6 
miljoen euro aan dividenden over 2007),

•  overlopende rekeningen voor een bedrag van 58,4  
miljoen euro, net als in 2007.

> Geschillen

Antennes: Sinds 1997 voerden een aantal Belgische 
gemeenten en drie provincies lokale belastingen in, 
waardoor ze jaarlijks heffingen kunnen opleggen voor 
hoogspanningsmasten, gsmmasten en antennes op 
hun grondgebied. Deze belastingen worden momenteel 
betwist voor de Raad van State en de burgerlijke recht
banken (rechtbank van eerste aanleg (fiscale kamer) en 
hoven van beroep).

Als antwoord op een prejudiciële vraag die werd ge
steld door de Raad van State aan het Europese Hof van  
Justitie, oordeelde dat laatste in zijn vonnis van 8 sep
tember 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 sinds 20 november 2007 in ver
schillende arresten 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 onder
scheid dat wordt gemaakt tussen operatoren van  
mobiele telecommunicatie (die belast worden op grond 
van dat reglement) en uitbaters van andere vergelijkba
re 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 vordering van de op de rol geplaatste heffingen, ver
hoogd met de wettelijke moratoire interesten, bedraagt 
28,1 miljoen euro en maakt het voorwerp uit van een 
waardevermindering voor het totale bedrag, waarvan 3,7 
miljoen euro ten laste valt van het boekjaar.

Terminatietarieven: Mobistar stelde, net als Proximus 
en Base, een vordering tot nietigverklaring in tegen het 
besluit van de regelgever van 11 augustus 2006 waarbij 
de terminatietarieven (MTR’s) van de drie mobiele ope
ratoren voor de periode 20062009 werden vastgelegd.  
Mobistar betwist onder meer het feit dat de MTRniveaus 
die in dit besluit zijn vastgelegd, geen rekening houden 
met de 3Gontwikkelingskosten, en betwist daarnaast 
ook de nietdiscriminatieverplichting en de verplichting 
tot gescheiden boekhouding voor Mobistar.

Mobistar heeft eveneens een vordering tot nietigver
klaring van het besluit van de regelgever gedateerd  
18 december 2007 ingediend. Dit besluit heeft tot doel 
de terminatietarieven voor de drie operatoren vast te 
leggen voor de periode februari tot en met juli 2008. 
Mobistar is ook tussengekomen in de rechtsvordering 
ingesteld door Base die tot doel heeft de opschorting 
van de verlaagde terminatietarieven te bekomen die 
door voornoemd besluit aan hen werden opgelegd voor 
toepassing vanaf 1 februari 2008. 

Na de laatst vermelde rechtsvordering is het besluit 
van 18 december 2007 op 4 april 2008 door het Hof 
van Beroep opgeschort voor de 3 gsmoperatoren. De  
regelgever heeft dit besluit vervolgens ingetrokken 
in zijn besluit van 29 april 2008, waarin eveneens de 
terminatietarieven werden vastgesteld voor de periode 
meijuni 2008 en de periode vanaf juli 2008.

Mobistar, Proximus en Base hebben beroep aangetekend 
tegen dit laatste besluit van 29 april 2008. Aangezien 
het besluit de tarieven aangegeven in het vorig  
besluit van 11 augustus 2006 opnieuw toepast, aangepast 
aan de inflatie, haalt Mobistar in zijn beroep dezelfde 
argumenten aan als in de gerechtelijke procedure tegen 
het besluit van 11 augustus 2006. 

Jaarverslag van het boekjaar 2008
(geconsolideerd en nietgeconsolideerd)
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Misbruik van dominante positie door Proximus:  
Mobistar is tussengekomen in de rechtsvordering die  
Base heeft ingesteld tegen Proximus waarbij Base een 
schadevergoeding eist van Proximus als genoegdoening 
voor het misbruiken van zijn dominante positie. Mobistar 
verwijt Proximus eveneens het misbruik van hun dominante  
positie en vraagt de vergoeding voor de schade opge
lopen door deze misbruiken. Het handelsgerecht van 
Brussel heeft in mei 2007 een vonnis geveld waarin de 
dominante positie van Proximus tijdens de periode 1999 
tot en met 2004 wordt bevestigd. Tevens werden experts 
aangesteld die tot taak hebben bepaalde misbruiken 
te definiëren en de schade te berekenen opgelopen 
door Mobistar en Base. Het verslag van de experts zou  
binnen afzienbare tijd moeten worden geleverd. 

Porteringskosten: De drie actieve operatoren in België 
hebben het besluit van het BIPT van 2003 betreffende 
het vaststellen van de porteringskosten bij overdraag
baarheid 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 
regelgever maximumprijzen kan vastleggen op basis van 
een theoretisch kostenmodel, op voorwaarde dat deze 
prijzen worden vastgelegd volgens de reële kosten en 
dat de verbruikers niet worden ontmoedigd om gebruik 
te maken van de mogelijkheid tot nummeroverdraagbaar
heid. Het nationale geschil is nog altijd hangend. 

Merk: KPN Nederland heeft Mobistar gedagvaard voor 
het gebruik van de kleur groen als merk. KPN vraagt Mo
bistar de kleur groen niet langer te gebruiken als belang
rijkste merkkleur in zijn bedrijfscommunicatie. Mobistar 
heeft de procedure in beroep aangetekend door KPN, 
na een uitspraak in eerste aanleg die in het voordeel van 
Mobistar was, gewonnen en kan dus doorgaan met het 
gebruik van de groene kleur.

Sociaal tarief: Mobistar is, samen met enkele andere 
alternatieve operatoren, verwikkeld in meerdere juridi
sche geschillen betreffende het financiële vergoedings
systeem 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 com
munautaire recht, en om die reden hebben ze dan ook 
klacht ingediend bij de Europese Commissie, die in ja
nuari 2008 heeft aangekondigd een juridische actie te 
zullen starten bij het Europees Gerechtshof tegen de 
Belgische  Staat. Daarnaast besliste het Grondwettelijk 
Hof in september 2008, in het kader van de annulerings
procedure tegen de wet van april 2007 die bij dat Hof 
lopende is, om een prejudiciële vraag te stellen aan het 
Europese Gerechtshof met betrekking tot de confor
miteit van het Belgische compensatiesysteem met de  
Europees rechtelijke bepalingen.

Geen automatische verlenging van de 2G-licenties: 
Op 25 november 2008, hebben zowel het BIPT als de  

minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen een  
beslissing aangenomen volgens welke er niet zou 
worden overgegaan tot een automatische verlenging 
van Mobistar’s 2G licentie die afloopt op 27 november 
2010. Een gelijkaardige beslissing werd uitgevaardigd 
t.a.v. Proximus en Base. Deze beslissingen kondigen 
wel aan dat Mobistar na november 2010 mits betaling 
een nieuwe 2G licentie zal krijgen die loopt tot juli 2013, 
krachtens een koninklijk besluit dat nog aangenomen 
moet worden.

Op 24 december 2008 heeft Mobistar voor het Hof van 
Beroep beroep aangetekend tegen de beslissing van 
het BIPT, waarbij Mobistar zowel de schorsing als de 
vernietiging van de beslissing vraagt. 

Ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk en bits-
tream: Mobistar heeft twee vorderingen ingeleid bij de 
Raad voor Mededinging met het doel aanvaardbare toe
gangsvoorwaarden te bekomen, meer bepaald groot
handelsprijzen gebaseerd op kost en niet discrimine
rend in vergelijking met het basisoffer Discovery Line 
van Belgacom, en een toegang op de bitstream welke 
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 besluiten van 
het BIPT, tegenover Belgacom n.v. inzake ontbundelde  
toegang tot het aansluitnetwerk. 

Spectrum van radio-elektrische frequenties: Een pro
cedure geïntroduceerd door Base bij de Raad van State, 
die tot doel had het Koninklijk Besluit van maart 2007 
dat toelaat de 900 frequenties te gebruiken voor het  
3Gnetwerk, nietig te verklaren, is door de Raad van 
State verworpen in zijn beslissing van 26 oktober 2007. 
De zaak te gronde is nog steeds hangend.

Stralingsnormen en gezondheid: Samen met Base  
en Proximus, alsmede de federale regering, heeft  
Mobistar de vernietiging gevraagd van een Ordonnantie 
van het BrusselsHoofdstedelijk Gewest van maart 2007 
dat de stralingsnormen verlaagde t.o.v. de geldende  
federale normen zoals opgelegd in het Koninklijk Besluit 
van 2005. De mobiele operatoren en de federale rege
ring voeren onder andere aan dat de Brusselse Ordon
nantie de bevoegdheid van de federale autoriteiten op 
het gebied van maatschappelijke gezondheid miskent. 
De vordering ingesteld door de gsmoperatoren en de  
federale regering is verworpen in een vonnis van  
15 januari 2009.

4. Tendensen

Mobistar is ervan overtuigd dat de ‘mobility aanpak’ een 
volwaardig alternatief kan bieden voor de residentiële 
telecommarkt. Mobistar zal ook in 2009 zijn strategie 
verderzetten teneinde aangepaste diensten aan te  
bieden die voldoen aan de nieuwe behoeften van de 
klanten en tevens het genereren van de kasstromen ver
zekeren en het behoud van zijn concurrentiële positie. 
Het groeipotentieel is er zowel op vlak van het stemver
keer, als op vlak van mobiele datadiensten.
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Jaarverslag van het boekjaar 2008
(geconsolideerd en nietgeconsolideerd)

In 2009 verwacht Mobistar een nieuw MTRvoorstel 
van het BIPT en houdt hiermee rekening bij het opstel
len van zijn toekomstperspectieven. Daarnaast heeft 
het Europees parlement een verdere daling van de  
roamingtarieven gestemd. Vanaf juli 2009, zal een sms 
nog 11 cent exclusief btw en het stemverkeer nog 43 
cent per minuut exclusief btw mogen kosten. De ver
wachte negatieve impact van de regelgeving voor MTR 
en roaming voor 2009 op de omzet bedraagt ongeveer 
60 miljoen euro.

Het jaar 2009 zal gekenmerkt worden door toenemende 
regulatoire druk, verscherpte concurrentie en een finan
cieel economisch ongunstig klimaat. Onze hypotheses 
zijn gebaseerd op de actueel vooropgestelde Belgische 
economische groeicijfers en zouden kunnen gewijzigd 
worden indien de economische situatie zou verslech
teren. In deze context voorziet Mobistar een omzet van 
hetzelfde niveau als in 2008 en een EBITDAmarge van 
de telefonie dichtbij de 40 %. Het investeringsniveau 
zou tussen 11 en 12 % van de omzet uit telefonie liggen. 
Deze verhoging is het gevolg van de beslissing om te 
investeren in ons eigen transmissienetwerk alsook in de 
hergroepering van de bedrijfsactiviteiten in één nieuw 
milieuvriendelijk gebouw met het oog op toekomstige 
besparingen van de werkingskosten. Het nettoresultaat 
zou tussen de 240 en 260 miljoen euro liggen. 

De potentiële impact van andere regulatoire maatrege
len zoals de verlenging van de 2glicentie en de nieuwe 
ordonnantie over 3v/m van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest zijn niet opgenomen in de vooruitzichten.

5.  Verantwoording van de toepassing van de 
boekhoudkundige continuïteitsregels

Gezien de financiële resultaten van Mobistar in de loop 
van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 
2008, valt de vennootschap niet onder de toepassing 
van artikel 96 (6°) van het Wetboek van Vennootschap
pen betreffende de verantwoording van de boekhoud
kundige continuïteitsregels. 

6.  Toepassing van artikel 524 van het Wetboek 
van Vennootschappen tijdens het boekjaar 
2008

De procedure voorgeschreven in artikel 524 van het 
Wetboek van Vennootschappen werd niet toegepast  
tijdens het boekjaar 2008.

Nochtans heeft de Raad van Bestuur de onafhankelij
ke bestuurders belast met het opvolgen van de intra
groepbetrekkingen met aan Mobistar verbonden onder
nemingen.

7. Wet op de openbare overnamebiedingen

Op 15 september 2008 heeft Mobistar een kennisgeving 
ontvangen van zijn uiteindelijke aandeelhouder France 
Télécom n.v. op grond van artikel 74 § 8 van de wet van 
1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Deze kennisgeving omvatte de details van de participatie 
van France Télécom n.v. in Mobistar n.v. Per 15 septem
ber 2008 hield France Télécom n.v indirect 31.753.000 
aandelen van Mobistar n.v. volgens de onderstaande  
eigendomspercentages:
 

France Télécom n.v.

(Frankrijk)

Atlas Services Belgium

(België)

Mobistar n.v.
(België)

Free float

100 %

52,91 %47,09 %

*  De eigendomspercentages van 52,91 % en 47,09 % zijn opnieuw berekend op 
basis van het aantal aandelen in omloop per 31 december 2008 (60.014.414 
aandelen). Per 15 september 2008 bedroegen de eigendomspercentages 
respectievelijk 51,21 % en 48,79 %. Sindsdien heeft Mobistar 1.985.586 eigen 
aandelen geannuleerd.

8.  Informatie over de opdrachten die werden 
toevertrouwd aan de commissarissen

In de loop van het boekjaar 2008 hebben de commissa
ris en de verbonden ondernemingen opdrachten uitge
voerd voor een totaalbedrag van 344.500 euro als volgt 
samengesteld:

• honoraria voor controleopdrachten 334.000 euro 
• andere missies voor bewijsschriften 3.000 euro 
•  andere missies buiten het  

bedrijfsrevisoraat 7.500 euro



Jaarrekening  
Mobistar N.V.

                   2008

Jaarrekening P. 20

Waarderingsregels  P. 36

Verslag van de commissaris P. 38
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 2008 2007 
 in duizenden € in duizenden €

Balans na winstverdeling

VASTE ACTIVA 880 780 904 767
 

Immateriële vaste activa (Toel. 5.2)  260 399 306 725
Materiële vaste activa (Toel. 5.3) 503 794 496 363

Terreinen en gebouwen 259 989 249 586
Installaties, machines en uitrusting 214 233 212 851
Meubilair en rollend materieel 27 181 29 541
Overige materiële vaste activa 2 391 4 385

Financiële vaste activa (Toel. 5.4/5.5.1) 116 587 101 679
Verbonden ondernemingen (Toel. 5.14) 116 517 101 492

Deelnemingen 87 017 80 342

Vorderingen 29 500 21 150

Andere financiële vaste activa 70 187
Vorderingen en borgtochten in contanten 70 187

 

VLOTTENDE ACTIVA 296 127 268 378
 

Vorderingen op meer dan één jaar 11 064 6 202
Handelsvorderingen 4 135 6 202
Overige vorderingen 6 929 

Voorraden en bestellingen in uitvoering 11 106 13 087
Voorraden 11 106 13 087

Handelsgoederen 11 106 13 087

Vorderingen op ten hoogste één jaar 221 393 197 272
Handelsvorderingen 214 542 187 960
Overige vorderingen 6 851 9 312

Geldbeleggingen (Toel. 5.5.1/5.6) 246 900
Overige beleggingen 246 900

Liquide middelen 5 190 4 376
Overlopende rekeningen (Toel. 5.6) 47 128 46 541

 
TOTAAL DER ACTIVA 1 176 907 1 173 145

Activa 
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 in duizenden € in duizenden €

21

EIGEN VERMOGEN 182 046 604 647
 

Kapitaal (Toel. 5.7) 109 180 357 130
Geplaatst kapitaal 109 180 357 130

Uitgiftepremies  49
Reserves 35 713 35 713

Wettelijke reserve 35 713 35 713
Overgedragen winst (verlies) (+) (-) 36 951 211 527
Kapitaalsubsidies 202 228

 

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 8 898 7 679
 

Voorzieningen voor risico’s en kosten 8 898 7 679
Overige risico’s en kosten (Toel. 5.8) 8 898 7 679
 

SCHULDEN 985 963 560 819
 

Schulden op meer dan één jaar (Toel. 5.9) 75 000 875
Financiële schulden 75 000 

Overige schulden 75 000 

Handelsschulden  875
Leveranciers  875

Schulden op ten hoogste één jaar 852 546 501 595
Financiële schulden 240 963 

Overige leningen 240 963 

Handelsschulden 275 705 261 536
Leveranciers 275 705 261 536

Schulden met betrekking tot belastingen, 
bezoldigingen en sociale lasten (Toel. 5.9) 56 118 61 899

Belastingen 29 444 34 325

Bezoldigingen en sociale lasten 26 674 27 574

Overige schulden 279 760 178 160
Overlopende rekeningen (Toel. 5.9) 58 417 58 349

 
TOTAAL DER PASSIVA 1 176 907 1 173 145

Passiva
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 2008 2007 
 in duizenden € in duizenden €

Bedrijfsopbrengsten 1 567 712 1 564 917
Omzet (Toel. 5.10) 1 523 924 1 526 561
Geproduceerde vaste activa 3 459 4 685
Andere bedrijfsopbrengsten (Toel. 5.10) 40 329 33 671

Bedrijfskosten 1 155 769 1 139 434
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 557 195 522 046

Aankopen 554 632 527 194

Afname (toename) van de voorraad (+) () 2 563 5 148

Diensten en diverse goederen 276 326 295 056
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+) () (Toel. 5.10) 127 116 133 611
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 
op immateriële en materiële vaste activa 178 425 173 682
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering  
en handelsvorderingen  Toevoegingen (terugnemingen) 
(+) () (Toel. 5.10) 9 044 5 371
Voorzieningen voor risico’s en kosten  Toevoegingen (bestedingen 
en terugnemingen) (+) () (Toel. 5.10) 1 219 90
Andere bedrijfskosten (Toel. 5.10) 6 444 9 758

Bedrijfswinst (verlies) (+) (-) 411 943 425 483
Financiële opbrengsten 4 355 4 171

Opbrengsten uit financiële vaste activa 1 709 378
Opbrengsten uit vlottende activa 1 639 2 879
Andere financiële opbrengsten (Toel. 5.11) 1 007 914

Financiële kosten (Toel. 5.11) 9 693 4 558
Kosten van schulden 6 317 1 301
Andere financiële kosten 3 376 3 257

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (+) (-) 406 605 425 096
Belastingen op het resultaat (+) (-) (Toel. 5.12) 130 348 138 891

Belastingen 132 729 139 187
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen
voor belastingen 2 381 296

Winst (verlies) van het boekjaar (+) (-) 276 257 286 205
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+) (-) 276 257 286 205

 

Resultatenrekening
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RESULTAATVERWERKING 
 

Te bestemmen winst (verlies) saldo (+) (-) 487 784 388 672
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+) () 276 257 286 205
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+) () 211 527 102 467

Toevoeging aan het eigen vermogen 174 966 675
aan de wettelijke reserves  675
aan de overige reserves 174 966 

Over te dragen winst (verlies) (+) (-) 36 951 211 527
Uit te keren winst 275 867 176 470

Vergoeding van het kapitaal 273 066 173 608
Andere rechthebbenden 2 801 2 862
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 2008 2007 
 in duizenden € in duizenden €

STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA   
   

5.2.2  Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten   
 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  814 687 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 42 497  

Overdrachten en buitengebruikstellingen 14 628  

Overboeking van een post naar een andere (+) () 27  

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 842 583  
 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  520 550 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Geboekt 76 048  

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 14 157  

Overgeboekt van een post naar een andere (+) () 27  

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 582 468  
 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 260 115  
   

5.2.3  Goodwill   
 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  61 519 
 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 61 519  
 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  48 931 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Geboekt 12 304  

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 61 235  
 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  284  
   
   

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA   
   

5.3.1  Terreinen en gebouwen   
 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  466 838 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 34 728  

Overdrachten en buitengebruikstellingen 15 411  

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 486 155  
 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  217 252 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Geboekt 24 609  

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 15 410  

Overgeboekt van een post naar een andere (+) () 285  

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 226 166  
 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 259 989  
   
  
   

Toelichting
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5.3.2  Installaties, machines en uitrusting   
 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  546 566 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 65 346  

Overdrachten en buitengebruikstellingen 25 842  

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 586 070  
 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  333 715 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Geboekt 50 652  

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 12 815  

Overgeboekt van een post naar een andere (+) () 285  

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 371 837  
 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 214 233  
   

5.3.3  Meubilair en rollend materieel   
 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  115 235 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8 733  

Overdrachten en buitengebruikstellingen 4 010  

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 119 958  
 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  85 694 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Geboekt 11 094  

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 4 011  

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 92 777  
 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar                   27 181  
   

5.3.5  Overige materiële vaste activa   
 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  19 565 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 1 723  

Overdrachten en buitengebruikstellingen 4 753  

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 16 535  
 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  15 180 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Geboekt 3 718  

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 4 754  

 Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 14 144  
 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar                    2 391  
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Toelichting

 2008 2007 
 in duizenden € in duizenden €

STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA   
   

5.4.1  Verbonden ondernemingen - deelnemingen en aandelen   
 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  80 342 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 6 675  

 Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 87 017  
 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 87 017  
   

  Verbonden ondernemingen - vorderingen   
 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  21 150 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Toevoegingen 8 350  

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 29 500  
   

5.4.3  Andere ondernemingen - vorderingen   
 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar  187 
 Mutaties tijdens het boekjaar   

Toevoegingen 8  

Terugbetalingen 6  

Overige mutaties (+) () 119  

 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 70  
   
   

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 1 506 350 100,00 311207 EUR 3 093 7 057
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OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) 
  

5.6  Overige geldbeleggingen   
 Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 246 900 
   

  Overlopende rekeningen   
 Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder   
 een belangrijk bedrag voorkomt   
 Verkregen opbrengsten 35 116  
 Over te dragen kosten 11 856  
 Financiële opbrengsten 156  
   
   

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR   
   

5.7  Staat van het kapitaal   
 Maatschappelijk kapitaal   
 Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  357 130 
 Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 109 180  
   

  2008  
  in duizenden € Aantal aandelen 
 Wijzigingen tijdens het boekjaar   

Terugstorting kapitaal in speciën 247 999  

Opname uitgiftepremie in kapitaal 49  

 Samenstelling van het kapitaal    
 Soorten aandelen    

Aandelen zonder nominale waarde 109 180 60 014 414 

 Aandelen op naam  31 753 214 
 Aandelen aan toonder  28 261 200 
   

  Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op 31/12/2008   
 Atlas Services Belgium  31 753 100 
 Overige (free float)  28 261 314 
 Totaal aantal aandelen  60 014 414 
   
   

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 6 423  
   



28

Toelichting

 2008 2007 
 in duizenden € in duizenden €

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   
 Financiële schulden 75 000  

Overige leningen 75 000  

 Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan
 één jaar doch hoogstens 5 jaar 75 000  
   

  Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten   
 Belastingen (post 450/3 van de passiva)   
 Nietvervallen belastingschulden 2 520  
 Geraamde belastingschulden 26 924  
 Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)   
 Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 26 674  
   

  Overlopende rekeningen   
 Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder   
 een belangrijk bedrag voorkomt   
 Over te dragen opbrengsten 57 669  
 Te betalen lasten 748  
   
   

BEDRIJFSRESULTATEN   
   

5.10  Bedrijfsopbrengsten  
 Netto-omzet  
 Uitsplitsing per bedrijfscategorie  

Mobiele activiteit 1 442 833 1 444 328 

Vaste telefonie en data 81 091 82 233 

   
  Bedrijfskosten  

 Werknemers ingeschreven in het personeelsregister  
 Totaal aantal op de afsluitingsdatum (in eenheden) 1 453 1 524 
 Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse  
 equivalenten (in eenheden) 1 459,6 1 537,3 
 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren (in eenheden) 2 487 966 2 618 280 
 Personeelskosten  
 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen  91 997 96 241 
 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 24 536 26 233 
 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 4 362 5 013 
 Andere personeelskosten  6 221 6 124 
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 2008 2007 
 in duizenden € in duizenden €

 Waardeverminderingen  
 Op voorraden en bestellingen in uitvoering  

Teruggenomen 582 947 

 Op handelsvorderingen  
Geboekt 9 626 6 318 

 Voorzieningen voor risico’s en kosten  
 Toevoegingen 2 062 1 178 
 Bestedingen en terugnemingen 843 1 268 
 Andere bedrijfskosten  
 Bedrijfsbelastingen en taksen 1 506 2 332 
 Andere 4 938 7 426 
 Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming 
 gestelde personen  
 Totaal aantal op de afsluitingsdatum (in eenheden) 165 20 
 Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten  
 (in eenheden) 124,3 49,0 
 Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren (in eenheden) 248 425 96 848 
 Kosten voor de onderneming 9 366 5 169 
   
   

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 808 819 

Wisselkoersopbrengsten 174 69 

 Andere financiële kosten   
 Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de  
 verhandeling van vorderingen 1 346 1 282 
 Uitsplitsing van de overige financiële kosten   
 Bankkosten 1 579 1 765 
 Wisselkoersverliezen 383 197 
 Diverse financiële lasten 68 13 
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 2008 2007 
 in duizenden € in duizenden €

Toelichting

BELASTINGEN EN TAKSEN   
   

5.12  Belastingen op het resultaat   
 Belastingen op het resultaat van het boekjaar 132 729  
 Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 119 569  
 Geraamde belastingsupplementen 13 160  
 Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor  
 belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde  
 belastbare winst
 Verworpen uitgaven 5 067  
 Investeringsaftrek 8 001  
 Notionele interesten 13 056  
 Bronnen van belastinglatenties   
 Actieve latenties   

Andere actieve latenties  

      Investeringsaftrek 6 705  

   
  Belastingen op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste van derden   

 In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde   
 Aan de onderneming (aftrekbaar) 222 079 216 686 
 Door de onderneming 393 236 395 320 
 Ingehouden bedragen ten laste van derden als   
 Bedrijfsvoorheffing 29 037 33 038 
 Roerende voorheffing 14 685 20 704 
   
 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN   
   

5.13  Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa   
 Verplichtingen tot aankoop van vaste activa 74 749  
   

  Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen   
 1. Bankgaranties gegeven voor rekening van de vennootschap : 8,8 miljoen euro.
 2. Verplichtingen aangegaan voor de huur van gebouwen en de leasing van het autopark: 404 miljoen euro.
 3. Verplichtingen aangegaan voor de aankoop van netwerkmateriaal: 3,8 miljoen euro.
 4.  Sinds 1997 voerden een aantal Belgische gemeenten en drie provincies lokale belastingen in, waardoor ze 

jaarlijks heffingen kunnen opleggen voor hoogspanningsmasten, gsmmasten en antennes op hun grondgebied. 
Deze belastingen worden momenteel betwist voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken (rechtbank 
van eerste aanleg  fiscale kamer en hoven van beroep).   

   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 sinds 20 november 2007, in verscheidene arresten, beslist dat een belastingreglement 
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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 vordering van de op de rol geplaatste heffingen, verhoogd met de wettelijke moratoire interesten, bedraagt 
28,1 miljoen euro en maakt het voorwerp uit van een waardevermindering voor het totale bedrag, waarvan  
3,7 miljoen euro ten laste valt van het boekjaar.      

  Beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van de  
  personeels- of directieleden, met opgave van de genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten  
  te dekken    
   De vennootschap heeft een pensioenplan met vaste bijdrage dat in een aanvullend pensioen voorziet voor de 

werknemers bovenop het wettelijke pensioenstelsel. Dit pensioenplan wordt door een verzekeringsmaatschap
pij gedekt en gefinancierd, zoals vereist door de Belgische wetgeving.

  2008 2007 
  in duizenden € in duizenden € 

   
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN  
WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT   

   
5.14  Verbonden ondernemingen  

 Financiële vaste activa 116 517 101 492 
 Deelnemingen 87 017 80 342 
 Andere vorderingen 29 500 21 150 
 Vorderingen 49 918 60 235 
 Op hoogstens één jaar 49 918 60 235 
 Geldbeleggingen  900 
 Vorderingen  900 
 Schulden 338 741 24 709 
 Op meer dan één jaar 75 000 
 Op hoogstens één jaar 263 741 24 709 
 Financiële resultaten  
 Opbrengsten uit financiële vaste activa 1 709 
 Opbrengsten uit vlottende activa 395 2 843 
 Kosten van schulden 6 310 1 090 
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 2008    
 in duizenden €

Toelichting

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 1 060 
   

  De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)  
 Bezoldiging van de commissaris(sen) 334 
 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 8 
   
   

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    
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 2008 2007 
 

Sociale balans

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
 
 Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

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

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar 
Gemiddeld aantal werknemers 1 349,6 148,3 1 459,6 (VTE) 1 537,3 (VTE) 
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 2 308 324 179 642 2 487 966 (T) 2 618 280 (T)
Personeelskosten (in duizenden €) 117 938 9 178 127 116 (T) 133 611 (T)
Bedrag van de voordelen bovenop het loon  
(in duizenden €)    1 492 (T) 1 563 (T)
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 
Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 1 305 148 1 415,1 
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 1 305 147 1 414,6 

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  1 0,5 

Volgens het geslacht  
Mannen 911 27 930,6 

Vrouwen 394 121 484,5 

Volgens de beroepscategorie 
Bedienden 1 304 147 1 413,6 

Andere 1 1 1,5 

 

 Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming    
 gestelde personen
   Uitzend  Ter beschikking van 
   krachten de onderneming 
    gestelde personen

Tijdens het boekjaar 
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 112,3 12,0 
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 224 713 23 712 
Kosten voor de onderneming (in duizenden €) 6 472 2 894 
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 2008
 

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 158 4 160,7 
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst 

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 158 3 160,2 

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  1 0,5

Volgens het geslacht en het studieniveau 
Mannen: secundair onderwijs 33  33,0

 hoger nietuniversitair onderwijs 27  27,0

  universitair onderwijs 41  41,0

Vrouwen: secundair onderwijs 24 2 25,1 

 hoger nietuniversitair onderwijs 14 1 14,8 

 universitair onderwijs 19 1 19,8 

 Uitgetreden 
Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende  
datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam 204 29 225,3 
Volgens de aard van de arbeidsovereeenkomst 

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 204 28 224,7 

Overeenkomst voor een bepaalde tijd  1 0,6

Volgens het geslacht en het studieniveau 
Mannen: secundair onderwijs 38 2 39,6 

 hoger nietuniversitair onderwijs 56 3 58,5 

 universitair onderwijs 39 1 39,5

Vrouwen: secundair onderwijs 22 11 29,6 

 hoger nietuniversitair onderwijs 24 6 28,6

 universitair onderwijs 25 6 29,5

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst 
Pensioen 1 1 1,8 

Brugpensioen  1 0,8 

Afdanking 57 11 65,0 

Andere reden 146 16 157,7 

 
 

Sociale balans
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 2008
 

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 1 655 1 610,8 3 414 
Startovereenkomst 1 0,5 0 
Andere maatregelen 
Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale 
zekerheid aan werknemers met lage lonen 220 215,7 
Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere 
maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid 
Totaal voor het boekjaar 1 656 1 611,3 
Totaal voor het vorige boekjaar 1 888 1 845,0 
 
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 833 478 
Aantal gevolgde opleidingsuren 30 641 12 362 
Kosten voor de onderneming (in duizenden €) 1 388 567 



36

Oprichtingskosten

De kosten voor de eerste installatie worden in de balans 
gekapitaliseerd tegen kostprijs. Ze worden lineair afge
schreven 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 kost
prijs. 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 gsmnetwerk, verwerving van de 
umtslicentie, kosten voor ontwerp en ontwikkeling van 
het netwerk in uitvoering van de telefonielicenties, ver
gunningen, kosten voor softwarelicenties en de hieraan 
verbonden ontwikkelingskosten, en goodwill.

De licentie voor het gsmnetwerk is toegekend voor een 
duur van 15 jaar en wordt lineair afgeschreven. 

De umtslicentie heeft een duur van 20 jaar en wordt 
lineair afgeschreven over 16 jaar vanaf april 2005, het 
ogenblik waarop de eerste geografische zone technisch 
in gebruik genomen werd.

De goodwill die werd gegenereerd met de verkoop  
van de universaliteit van de N.V. Mobistar Corporate  
Solutions wordt afgeschreven over 5 jaar.

De andere immateriële activa worden lineair afgeschre
ven 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, con
form 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 
herstellingen worden in de uitgaven geboekt tijdens de 
betrokken periode. De verbeteringen aan de vaste uit
rustingen 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 ge
waardeerd op hun aanschaffingswaarde. Vorderingen 

worden tegen nominale waarde gewaardeerd. Op parti
cipaties, aandelen en deelbewijzen worden waardever
minderingen genoteerd in geval van waardeverlies of 
blijvende afschrijving. De vorderingen worden in waarde 
verminderd indien hun terugbetaling op vervaldag vol
ledig of gedeeltelijk onzeker of in gevaar is.

Vorderingen

Vorderingen worden op hun nominale waarde gewaar
deerd. Waardeverminderingen voor dubieuze debiteu
ren worden gewaardeerd, rekening houdend met het 
mogelijke risico van nietdekking.

Voorraden

De voorraden bestaan uit de aangekochte goederen die 
bestemd zijn voor de verkoop. De voorraadbewegingen 
worden bepaald volgens de FIFOmethode (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 termijndeposito’s in contanten met een looptijd van 
minder dan drie maand. Zij worden genoteerd tegen de 
nominale waarde. Vreemde valuta worden geconver
teerd volgens de koers op het einde van het boekjaar. 
Wisselkoerswinsten en verliezen worden in de op
brengsten en de kosten geboekt.

Overlopende rekeningen

De overlopende rekeningen van het actief omvatten de 
over te 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.

Erkenning van de opbrengsten en de kosten

De opbrengsten en kosten worden geboekt op het mo
ment dat ze optreden, en onafhankelijk van hun inning 
of betaling.

De opbrengsten uit diensten worden erkend wanneer ze 
verworven worden. De aanrekeningen voor die diensten 
gebeuren maandelijks en gedurende de hele maand. De 
op het einde van de maand nietgefactureerde diensten 
worden geschat op basis van het verkeer en vervolgens 
aan het einde van de maand geboekt. De vooraf ontvan
gen betalingen worden overgedragen en in de balans 
opgenomen onder de overgedragen ontvangsten. 

Waarderingsregels



37

Belastingen op inkomsten

De vennootschap is onderworpen aan de vennoot
schapsbelasting conform de Belgische wetgeving op 
inkomstenbelasting. Uitgestelde belastingen voor tijde
lijke verschillen in de erkenning van de opbrengsten en 
kosten worden niet erkend.

Transacties in vreemde valuta

De transacties in vreemde valuta worden in euro ge
converteerd volgens de wisselkoers die geldt op de 
transactiedatum. De vorderingen en schulden die op 
balansdatum in vreemde valuta worden uitgedrukt, wor
den aangepast om de wisselkoersen te weerspiegelen 
die gelden op de balansdatum. Deze aanpassingen 
worden in de resultatenrekening erkend voor zover de 
Belgische boekhoudprincipes dat toestaan.
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Verslag van de commissaris 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, 
brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat 
van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de 
jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldin
gen en inlichtingen.

Verklaring zonder voorbehoud over de jaar-
rekening

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening 
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, 
opgesteld overeenkomstig het in België van toepassing 
zijnde boekhoudkundig referentie stelsel, met een ba
lanstotaal van € 1.176.907 duizend en waarvan de re
sultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar 
van € 276.257 duizend. 

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur voor het 
opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verant
woordelijkheid van de Raad van Bestuur. Deze verant
woordelijkheid omvat: het opzetten, implementeren en 
in stand houden van een interne controle met betrek
king tot het opstellen en de getrouwe weergave van de 
jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of het maken van fouten bevat, het 
kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels 
en het maken van boekhoudkundige schattingen die 
onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de commissaris 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze 
jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de 
in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd 
door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze con
trolenormen vereisen dat onze controle zo wordt ge
organiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.

Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij con
trolewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van con
troleinformatie over de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen en toelichtingen. De keuze van deze controle
werkzaamheden 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 risicoinschatting houden wij 
rekening met de bestaande interne controle van de 
vennootschap met betrekking tot het opstellen en de 
getrouwe weergave van de jaarrekening ten einde in de 
gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden 
te bepalen, maar niet om een oordeel te geven over de 
effectiviteit van de interne controle van de vennootschap. 
Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderings
regels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoud
kundige schattingen gemaakt door de vennootschap, 
alsook de voorstelling van de jaarrekening, als geheel be

oordeeld. Ten slotte hebben wij van de Raad van Bestuur 
en van de verantwoordelijken van de vennootschap de 
voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderin
gen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat 
de door ons verkregen controleinformatie een redelijke 
basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 
31 december 2008 een getrouw beeld van het vermo
gen, de financiële toestand en de resultaten van de ven
nootschap, overeenkomstig het in België van toepassing 
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook 
het naleven door de vennootschap van het Wetboek van 
vennootschappen en van de 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 in
lichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij 
kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrij
ving van de voornaamste risico’s en onzekerheden 
waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, 
alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of 
de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar 
toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel beves
tigen 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 overeenkom
stig de in België van toepassing zijnde wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften.

•  Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede 
te delen die in overtreding met de statuten of het Wet
boek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. 
De verwerking van het resultaat die aan de Algemene 
Vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de 
wettelijke en statutaire bepalingen.

Diegem, 10 maart 2009

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door

Herman Van Den Abeele
Vennoot

aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders van Mobistar N.V. over de jaarrekening over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2008
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 2008 2007 
 in duizenden € in duizenden €

Geconsolideerde resultatenrekening

Ref. 
 Bedrijfsopbrengsten 
 Omzet uit telefonie 1 443 735 1 445 377
 Verkoop van apparatuur en overige 88 996 64 228
16 Totale omzet 1 532 731 1 509 605
16 Andere bedrijfsopbrengsten 34 034 30 334
 Totale bedrijfsopbrengsten 1 566 765 1 539 939
 
 Bedrijfskosten 
 Interconnectiekosten 328 682 324 964
16 Andere kosten voor verkochte goederen en diensten 219 204 172 967
16 Diensten en diverse goederen 278 930 299 838
16 Personeelsbeloningen 132 183 135 714
 Afschrijvingen en waardeverminderingen 173 092 164 344
16 Andere bedrijfskosten 16 160 14 234
 Totale bedrijfskosten -1 148 251 -1 112 061
 
 Resultaat van bedrijfsactiviteiten 418 514 427 878
16 Financiële opbrengsten 1 875 3 203
16 Financiële kosten 7 428 3 305
 Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten 412 961 427 776
5 Belastingen 132 875 137 941

 Netto winst of verlies * 280 086 289 835
 Aandeel van de groep in winst of verlies 280 086 289 835
 
10 Gewone winst of gewoon verlies per aandeel (in €) 4,54 4,58
 Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 61 754 776 63 290 941
10 Verwaterde nettowinst per aandeel (in €) 4,54 4,58
 Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 61 754 776 63 290 941
 

 * 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.

 *** Geconsolideerde cijfers inclusief VOXmobile, gebaseerd op de werkzaamheden van een volledig jaar.

*** **
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 31.12.2008 31.12.2007 
 in duizenden € in duizenden € 

Ref.
 ACTIVA 

 Niet-courante activa 
1, 2 Goodwill 79 287 81 532

2 Immateriële vaste activa 273 050 308 708
3 Materiële vaste activa 529 526 521 764
4 Andere nietcourante activa 11 182 6 403
5 Uitgestelde belastingen 4 866 5 944
 Totaal niet-courante activa 897 911 924 351
 
 Courante activa 
6 Voorraden 12 320 13 943
7 Handelsvorderingen 217 225 183 514
 Verkregen opbrengsten 50 663 35 433
8 Overige courante activa 15 329 16 832
9 Kas en kasequivalenten 6 833 7 255

 Totaal courante activa 302 370 256 977
 Totaal activa 1 200 281 1 181 328
 

 EIGEN VERMOGEN EN SCHULDEN 
 Eigen vermogen 
11 Kapitaal 109 180 357 130
11 Uitgiftepremies 0 49
11 Wettelijke reserve 35 714 35 713
11 Overgedragen winst 307 589 375 140
 Totaal eigen vermogen 452 483 768 032
 
 Niet-courante schulden 
14 Interestdragende financiële schulden op lange termijn 75 000 0
 Langetermijn handelsschulden 0 874
13 Langetermijn voorzieningen 15 106 13 737
5 Uitgestelde belastingen 1 678 0

 Totaal niet-courante schulden 91 784 14 611
 
 Courante schulden 
14 Interestdragende financiële schulden op korte termijn 243 275 6 103
15 Handelsschulden 284 419 268 738
15 Personeelsbeloningen schulden 28 569 30 437
15 Belastingen 29 501 34 365
 Uitgestelde opbrengsten 66 356 47 798
15 Overige schulden 3 894 11 244
 Totaal courante schulden 656 014 398 685

   
 Totaal schulden 747 798 413 296

Totaal eigen vermogen en schulden 1 200 281 1 181 328

Geconsolideerde balans
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 2008 2007 
 in duizenden € in duizenden €

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 
Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten 412 961 427 776
Aanpassingen voor: 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 173 092 164 344

Andere niet uitgekeerde kosten 1 269 0

Aangepast resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto financieringskosten 587 322 592 120
Voorraden (toename , afname +) 1 665 5 689

Handelsvorderingen (toename , afname +) 33 712 11 863

Andere nietcourante activa (toename  , afname +)  4 779 5 672

Actieve belastingslatenties (toename , afname +) 1 059 635

Verkregen opbrengsten (toename , afname +) 15 864 2 287

Overige courante activa (toename , afname +) 2 137 736

Handelsschulden (toename +, afname ) 15 681 14 536

Personeelsbeloningen schulden (toename +, afname ) 1 868 2 431

Belastingsschulden (toename +, afname ) 4 864 14 741

Uitgestelde belastingslatenties (toename +, afname ) 1 678 0

Uitgestelde opbrengsten (toename +, afname ) 19 033 3 055

Nog uit te keren dividenden (toename +, afname ) 957 0

Overige schulden (toename +, afname ) 612 10 264

Langetermijn voorzieningen (toename +, afname ) 495 1 371

Netto wijzigingen in het werkkapitaal -17 770 11 912
Belastingen -130 348 -138 891
Belastingslatenties -2 527 950
Netto kasstroom uit operationele activiteiten * 436 677 466 091
 
Kasstromen uit investeringsactiviteiten 
Aankoop van materiële en immateriële vaste activa 159 862 146 684
Acquisitie van dochteronderneming 6 675 80 342
Opname van verkoop van apparatuur 14 644 0
Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten -151 893 -227 026
 
Kaastroom uit financieringsactiviteiten 
Terugbetaling interestdragende langetermijnleningen 0 19 046
Opname van interestdragende kortetermijnleningen 237 173 3 800
Opname van nieuwe interestdragende langetermijnleningen 75 000 0
Kapitaal en uitgiftepremies  terugstorting kapitaal (AV van 7 mei 2008) 248 000 0
Kapitaal en uitgiftepremies  uitgeoefende warranten 0 49
Netto aankoopprijs van eigen aandelen 174 966 0
Transactiekosten van eigen vermogen transacties 813 823
Uitgekeerde dividenden 173 600 284 813
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -285 206 -300 833
 
Netto toename (+), afname (-) in kas en kasequivalenten -422 -61 768
 

*** **



 2008 2007 
 in duizenden € in duizenden €
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Kas en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 7 255 68 031
 
Ontvangen kasstroom door bedrijfscombinatie 0 992
 
Kas en kasequivalenten per einde boekjaar 6 833 7 255
  
 
* De netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bevatten: 
     betaalde interesten 5 919 1 410
     ontvangen interesten 1 575 2 879
     betaalde inkomstenbelastingen 137 716 124 111

**  Geconsolideerde cijfers waarbij VOXmobile in de consolidatiekring is opgenomen vanaf 2 juli 2007.
*** Geconsolideerde cijfers inclusief VOXmobile, gebaseerd op de werkzaamheden van een volledig jaar.
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Geconsolideerd overzicht van vermogenmutaties

Ref.  Kapitaal Uitgifte Wettelijke Overgedragen Totaal
   premies reserve winst eigen
      vermogen

 Balans per 1 januari 2007 356 680 440 35 038 371 617 763 775
 Nettowinst direct verwerkt in het eigen vermogen    0 0
 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
 Uitoefening van aandelenopties 10 49   59
 Terugstorting kapitaal 440 440   0
 Transactiekosten van eigen vermogen transacties    823 823
 Balans per 31 december 2007 357 130 49 35 713 375 140 768 032
 
 Winstdelingsplan naar France Télécom aandelen    1 269 1 269
 Nettowinst direct verwerkt in het eigen vermogen    1 269 1 269
 Winst van het boekjaar    280 086 280 086
 Totaal verwerkte opbrengsten en uitgaven in eigen
 vermogen gedurende het boekjaar   0 281 355 281 355
 Kapitaalsvermindering 248 000    248 000
 Dividenden    173 600 173 600
 Inkoop eigen aandelen en aandelenvernietiging    174 966 174 966
 Impact eerste toepassing IFRIC 13  Getrouwheids
 programma     475 475
 Opname van uitgiftepremies in kapitaal 49 49   0
 Transactiekosten van eigen vermogen transacties    813 813
 Overboeking naar wettelijke reserve VOXmobile nv   1 1 0
 Overige 1   1 0
11 Balans per 31 december 2008 109 180 0 35 714 307 589 452 483

 
 in duizenden €  
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Bedrijven in de consolidatiekring

De consolidatiekring omvat de volgende moedervennootschap, dochterondernemingen en tijdelijke vere ni
ging:

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 (waarvan de resterende 10 % werd overgenomen op  
12 november 2008)
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 10 maart 2009 heeft de Raad van Bestuur van Mobistar N.V. de geconsolideerde jaarrekening van  
2008 nagezien en ze vrijgegeven voor publicatie.

De geconsolideerde jaarrekening van 2008 zal op 6 mei 2009 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 jaar-
rekening

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis 
van de historische kostprijs, met uitzondering van de 
derivaten die zijn gewaardeerd tegen reële waarde. De 
geconsolideerde jaarrekening is opgemaakt in euro en 
alle bedragen zijn afgerond naar het dichtstbijzijnde 
duizendtal (€ 000) tenzij anders is vermeld.

Overeenstemmingsverklaring

De geconsolideerde jaarrekening van Mobistar N.V. 
en al haar dochterondernemingen is opgesteld in 
overeenstemming met de International Financial 
Reporting Standards (IFRS), zoals aangenomen 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 waarderingsgrondslagen zijn toe
gepast.

Dochterondernemingen worden vanaf de overname
datum volledig 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  
de cember 2008 door middel van volgende consolida tie
methode:

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 gecontroleerd door 
Mobistar en haar partner Telindus. Bovendien stelt men 
vast dat de risico’s en beloningen niet worden gedragen 
door France Télécom maar door Mobistar.

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. De resterende 
10 % werd op 12 november 2008 overgenomen. De 
onderneming heeft de resultaten van VOXmobile per  
2 juli 2007 100 % geconsolideerd. 

Alle intergroepbalansen, transacties, inkomsten en uit
gaven, en winsten en verliezen die het resultaat zijn van 
intergroeptransacties werden volledig geëlimineerd.

2.  Wijzigingen in regels voor verslaggeving en 
in informatie

De Groep heeft in de loop van het voorbije jaar de 
volgende nieuwe en gewijzigde IFRS en IFRIC
interpretaties aanvaard. Deze aangepaste 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. 

2.1. IFRIC 13 - Getrouwheidsprogramma’s voor klanten

IFRICinterpretatie 13 werd in juni 2007 opgesteld en 
geldt voor boekjaren die op of na 1 juli 2008 van start 
gaan. Deze interpretatie 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 en deze werden 
herzien teneinde op te lijnen met de boekingen. De 
invoering van de richtlijn had een zeer beperkte impact 
op het vermogen. Het effect ervan is opgenomen in 
toelichting 11 ‘Eigen vermogen’.
 
2.2.  IFRIC 14 / IAS 19 - Beperking van de activa uit 

hoofde van toegezegd pensioenregelingen, mini-
male financieringsverplichtingen, en de interactie 
daartussen

IFRICinterpretatie 14 werd in juli 2007 opgesteld 
en geldt voor boekjaren die op of na 1 januari 2008 
van start gaan. Deze interpretatie 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 toegezegdpensioenregeling; deze 
interpretatie heeft dan ook geen impact op de Groep.

2.3.  IAS 39 - Financiële Instrumenten: Opname en 
Waardering en IFRS 7 - Financiële instrumenten: 
Informatieverschaffing – Herclassificatie van Finan-
ciële Instrumenten

Deze normen werden gepubliceerd op 13 oktober 2008 
en laten de herclassificatie toe van bepaalde financiële 
instrumenten in de categorieën: aangehouden voor 
handelsdoeleinden en beschikbaar voor verkoop. De 
Groep bezit op dit ogenblik geen financiële instrumenten 
die worden aangehouden voor handelsdoeleinden en 
daaruitvolgend heeft deze interpretatie geen impact op 
de rekeningen van de onderneming. 

2.4.  IFRIC 11 / IFRS 2 – Transacties in groepsaandelen 
en ingekochte eigen aandelen

Deze interpretatie vereist dat akkoorden, waarbij een 
werknemer recht heeft op eigen vermogensinstrumen
ten van de entiteit, geboekt worden als een eigenvermo
gensinstrument, zelfs als de entiteit kiest of verplicht is 
deze eigenvermogensinstrumenten te kopen van een 
derde partij of een aandeelhouder van de entiteit. De in
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terpretatie voorziet eveneens hoe de boekingen dienen 
te geschieden, zowel in de eigen boekhouding als deze 
van de filialen, in hun onderscheiden boekhouding, 
wanneer werknemers eigenvermogensinstrumenten 
ontvangen van de moedermaatschappij. De bestaande 
akkoorden werden herzien teneinde de impact te be
palen indien zij worden beschouwd als geboekt voor 
eigenvermogensisntrument. Bijzonderheden zijn opge
nomen onder toelichting 12.

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

Het opstellen van de jaarrekening van de Groep in 
overeenstemming met de IFRS normen, vereist dat het 
management bepaalde oordelen, schattingen en veron
derstellingen maakt die een invloed hebben op de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen.

De schattingen die werden gemaakt op de verschillende 
rapporteringsdata geven een beeld van de situatie op dat 
moment (bv. marktprijzen, rentevoeten en wisselkoersen). 
Hoewel het management 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 meebrengen 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 waarderingstest voor goodwill toegepast door de 
Groep is gebaseerd op berekeningen die een conti
nuiteit van de business inhouden en het gebruiken van 
een verdisconteerd kasstroommodel. De kasstromen 
werden afgeleid van de budgetten voor de volgende 
vijf jaar. Hierin werden geen herstructureringskosten 
opgenomen waarvan de Groep zich nog niet heeft ge
engageerd, noch belangrijke toekomstige investeringen 
dewelke het aktief aanzienlijk zou doen toenemen van 
de geteste kasstroomgenererende eenheid. Het re
cupereerbare bedrag is zeer gevoelig voor de verdis
conteringsvoet gebruikt bij het verdisconteerbare kas
stroommodel alsook voor de verwachte toekomstige 
kasinstromen en de groeivoet gebruikt voor extrapolatie 
doeleinden. De voornaamste veronderstellingen ge
bruikt om het recupereerbare bedrag te bepalen van de 

verschillende kasstroomgenererende eenheden wor
den verder uitge legd in toelichting 2.

Uitgestelde belastingvorderingen

Voor zover het waarschijnlijk is dat er sprake zal zijn van 
belastbare winst waartegen de verliezen kunnen worden 
afgezet, worden voor alle nietverrekende fiscale verliezen 
uitgestelde belastingvorderingen verantwoord. Om het 
bedrag aan uitgestelde belastingvorderingen 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 
planningsstrategieën. Bijzonderheden betreffende uit
ge stelde belastingvorderingen zijn opgenomen onder 
toelichting 5.

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 an
tennesites. Om de juiste afschrijving te kunnen bereke
nen moeten veronderstellingen en schattingen worden 
gemaakt voor wat betreft de afschrijvingspercentages 
en de kosten die aan de ontmanteling en de verwijde
ring van alle installaties zullen verbonden zijn. 

Opbrengsterkenning van getrouwheidsprogramma’s 
voor klanten

De getrouwheidsprogramma’s zijn gebaseerd op 
punten toegekend aan de klanten in functie van hun 
aankoopgedrag. Deze punten worden beschouwd als 
een afzonderlijk gedeelte van de gefactureerde, maar nog 
te leveren diensten. Een gedeelte van de gefactureerde 
inkomsten wordt alzo toegewezen aan deze punten en 
uitgesteld opgenomen in opbrengsten op het ogenblik 
dat de punten worden omgezet in een voordeel door 
de klanten. Het bedrag toegewezen aan deze punten 
is gebaseerd op de reële waarde van het voorgestelde 
equivalente voordeel (verkoopswaarde) in samenhang 
met een geschatte inruilratio van deze punten.

4.  Samenvatting van de belangrijkste grond-
slagen voor financiële veslaggeving

4.1. Transacties in vreemde valuta

Alle bedragen in de geconsolideerde jaarrekening 
worden uitgedrukt in 000 euros, die tevens de func
tionele en rapporteringsvaluta 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 be
drijfsinkomsten en uitgaven, indien ze verband houden 
met bedrijfsactiviteiten. Koerswinsten en verliezen wor
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den 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 voorwaardelijke verplichtingen voor 
de Groep.

Nadien wordt de goodwill gewaardeerd tegen kost prijs, 
na aftrek van eventuele cumulatieve waardevermin de
ringen.

Een waardevermindering wordt vastgesteld door middel 
van een beoordeling van de realiseerbare waarde van 
de kasstroomgenererende eenheid waarop de goodwill 
betrekking heeft. Deze goodwill ondergaat op het einde 
van elk boekjaar (31 december) een waardevermin
deringstest. Indien gebeurtenissen of gewijzigde om
stan digheden aantonen dat de boekwaarde is afge
nomen kan deze berekening frequenter gebeuren. Deze 
waardevermindering wordt bepaald door het vergelijken 
van de boekwaarde van de kasstroomgene rerende een
heid gelijk aan het mobiele of nietmobiele segment met 
haar reële waarde, na aftrek van de verkoopskosten, of 
met haar bedrijfswaarde. Wanneer het recupereerbare 
bedrag van de kasstroomgenererende eenheid minder is 
dan de geboekte waarde, wordt een waarderingsverlies 
erkend dat niet meer kan omgekeerd worden in de 
toekomst.

Het schatten van de reële waarde minus de verkoops
kosten vereist dat rekening wordt gehouden met de prijs 
van het aandeel Mobistar zoals genoteerd op de beurs. 
Een alternatieve methode zou er in bestaan een schat
ting te maken van de bedrijfswaarde van de kasstroom
genererende eenheid van het mobiele segment. Deze 
methode vereist het maken van een schatting van de 
toekomstige kasstroom van de kasstroomgenererende 
eenheid 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 beperkte gebruiksduur zoals kosten voor GSM en 
UMTSlicenties, kosten voor netwerkdesign en ontwik
keling, kosten voor aangekochte en intern gegenereer
de software.

Immateriële vaste activa worden bij de initiële opname 
gewaardeerd tegen kostprijs. De kostprijs omvat aan
koopprijs, invoerrechten, nietterugbetaalbare aankoop
belastingen, na aftrek van handelskortingen en rabatten, 
en alle direct toe te rekenen kosten voor het voorbe
reiden van de activa op hun beoogde ingebruikstelling, 
met name kosten van personeelsbeloningen, honoraria 
en kosten voor het testen.

Na de waardering bij de eerste opname worden imma
teriële vaste activa gewaardeerd tegen kostprijs, vermin

derd met geaccumuleerde afschrijvingen en eventuele 
geaccumuleerde waardeverminderingen.

De restwaarde van immateriële vaste activa wordt be
schouwd als nul, tenzij werd voldaan aan de voorwaar
den van IAS 38.

Immateriële vaste activa worden over de gebruiksduur 
afgeschreven 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 gedurende de volledige gebruiksduur. 
De afschrijving van de mobiele licenties vangt aan 
wanneer deze gereed zijn voor gebruik. De GSM en 
UMTSlicenties 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 min
stens op het einde van elk boekjaar herbekeken. Elke 
wijziging in de gebruiksduur of het verwachte consump
tiepatroon 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 resultatenrekening opgenomen onder de rubriek 
‘Afschrijvingen en waardeverminderingen’.

Onderzoekskosten worden in kosten opgenomen 
zodra zij zich voordoen. Een immaterieel vast actief 
dat voorkomt uit ontwikkelingskosten 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 voordelen 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 geac
tiveerde kosten worden afgeschreven over de periode 
waarin verwachte toekomstige verkopen worden gerea
liseerd vanuit het betreffende project. Zolang het actief 
niet in gebruik is wordt deze jaarlijks getoetst op bijzon
dere waardeverminderingen.

Grondslagen voor de financiële verslaggeving
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4.4. Materiële vaste activa

De volgende investeringsgoederen worden opgenomen 
onder materiële vaste activa: gebouwen, netwerkinfra
structuur en uitrustingen, ITservers en pc’s, kantoor
meubelen, 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 nietterugbetaalbare 
aankoopbelastingen, na aftrek van handelskortingen en 
rabatten, en alle kosten die rechtstreeks te maken hebben 
met het opstellen van de activa op de daartoe bestemde 
locatie en het gebruiksklaar maken ervan. Kosten voor 
het vervangen van een onderdeel van een artikel uit 
de rubriek ‘Materiële vaste activa’ worden beschouwd 
als activa op het moment dat ze worden opgelopen en 
indien werd voldaan aan de waarderingscriteria. 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 
locaties, waar deze verplichtingen bestaan. 

Na de eerste opname worden materiële vaste activa ge
waardeerd tegen kostprijs, verminderd met de geaccu
muleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Het afschrijfbare bedrag van materiële vaste activa 
wordt toegerekend op systematische en lineaire wijze 
gedurende de gebruiksduur. De afschrijving van ma
teriële vaste activa start wanneer ze gereed zijn voor 
gebruik.

De gebruiksduur van de verschillende categorieën ma
teriële vaste activa werd als volgt vastgelegd:

Gebouwen 20 jaar

Pylonen en netwerkconstructies 20 jaar

Glasvezel 15 jaar

Netwerkuitrustingen 8 jaar

Data transmissieuitrustingen 5 jaar

ITservers 5 jaar

Pc’s 4 jaar

Kantoormeubelen 510 jaar

Verbeteringen aan gebouwen 9 jaar of korter naargelang  

 de huurperiode

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 schat
ting.

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 ver
vreemding of indien er geen toekomstige economi
sche voordelen worden verwacht van zijn vervreem

ding. 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 ba
lans.

De verplichtingen uit hoofde van een buitengebruikstelling 
van sites van het netwerk wordt gewaardeerd op basis 
van de gekende looptijd van de huurcontracten voor 
de locatie, daarbij rekening houdend met een grote 
waarschijnlijkheid op verlenging van de bestaande 
verbintenissen, en met het feit dat alle vestigingen in 
de toekomst zullen worden ontmanteld. ‘Ontmantelde 
activa’ worden gewaardeerd rekening houdend met de 
verwachte inflatie en disconteringsrente.

4.5. Bijzondere waardeverminderingen van activa 

De Groep beoordeelt per verslagdatum of er aanwijzin
gen zijn dat een actief een waardevermindering heeft 
ondergaan. Indien een dergelijke aanwijzing bestaat, 
of indien voor bepaalde activa een jaarlijkse waarde
verminderingstest is vereist, maakt Mobistar een schat
ting 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 kasstroomgene
rerende 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 kas
stromen van andere activa of groepen van activa. Indien 
de boekwaarde van een actief de realiseerbare waarde 
overschrijdt, wordt het actief geacht een waardevermin
dering te hebben ondergaan en wordt deze afgewaar
deerd tot de realiseerbare waarde. Bij de bepaling van 
de gebruikswaarde worden de geschatte toekomstige 
kasstromen geactualiseerd door toepassing 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. Waarde
verminderingen worden opgenomen in de rubriek  
‘Afschrijvingen en waardeverminderingen’ in de winst 
en verliesrekening.

Voor activa met uitsluiting van goodwill wordt een be
oordeling gemaakt op iedere rapporteringsdatum of er 
een aanwijzing is dat de voorheen erkende waarderings
verliezen nog bestaan of verminderd zijn. Indien zulke 
aanwijzing bestaat, schat de Groep het activa of kas
stroomgenererende eenheden recupereerbare bedrag. 
Een voorheen erkend waarderingsverlies wordt enkel 
omgekeerd indien er een verandering is opgetreden in 
de veronderstellingen gebruikt bij het bepalen van het 
recupereerbare bedrag van het aktief sinds de erken
ning van het laatste waarderingsverlies. De omkering is 
beperkt zodat het geboekte bedrag van het aktief niet 
hoger is dan de recupereerbare waarde, noch hoger 
is dan de geboekte waarde die werd bepaald, netto na 
afscrhijving, indien geen waarderingsverlies was erkend 
voor het aktief in voorgaande jaren. Zulke omkering is 
erkend in de verlies en winstrekening tenzij het aktief 
is geboekt als op de geherwaardeerde waarde, in welk 
geval de omkering is behandeld als een herwaarde
ringsmeerwaarde.
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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 geduren
de de periode die op systematische wijze overeenstemt 
met de kosten die geacht worden te worden gecom
penseerd.

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 betreffende actief.

4.8. Belastingen

Belastingen op inkomsten
 
Verschuldigde en verrekenbare belastingvorderingen 
en verplichtingen 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 waartoe 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 jaarrekening opgenomen boekwaarde.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden verantwoord 
voor alle belastbare tijdelijke verschillen, behalve:

  indien de uitgestelde belastingverplichting voorkomt 
uit de eerste 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 ver
band houden met investeringen in dochteronderne
mingen, geassocieerde 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 beschik

baar zal zijn waarmee het verrekenbare tijdelijke verschil 
kan worden verrekend, en de verrekenbare tijdelijke ver
schillen, onbenutte fiscale faciliteiten en onbenutte fis
cale 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 transactie, geen invloed heeft op 
de winst voor belasting of het fiscale resultaat, en

  voor verrekenbare verschillen die verband houden 
met investeringen in dochterondernemingen, geasso
cieerde 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 belastingvorderin
gen 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. Nietop
genomen uitgestelde belastingvorderingen worden per 
balansdatum herbeoordeeld en opgenomen voorzover 
het waarschijnlijk is dat in de toekomst fiscale winst aan
wezig zal zijn waarmee deze uitgestelde vordering kan 
worden verrekend.

Uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen wor
den 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 belastingwetgeving.

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 belastbare 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 betref
fende omzetbelasting niet teruggevorderd kan worden 
van de belastingdienst, in welk geval de omzetbelas
ting 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 wor
den teruggevorderd van of betaalbaar is aan de belas
tingdienst wordt opgenomen als een onderdeel van de 
baten en lasten in de balans.

Grondslagen voor de financiële verslaggeving
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4.9. Voorraden

Voorraden zijn activa die bestemd zijn voor de verkoop in 
de normale bedrijvigheid, namelijk mobiele telefoontoe
stellen en simkaarten. Voorraden worden gewaardeerd 
tegen de laagste prijs, de kostprijs of de realiseerbare 
waarde. De kosten van voorraden omvatten alle kosten 
voor aankoop, inpakkosten en andere kosten die nodig 
zijn om de voorraden in hun beoogde toestand en op 
hun beoogde locatie te brengen. Kosten voor voorraden 
worden gewaardeerd volgens het FIFOprincipe (first
in, firstout). De netto opbrengstwaarde wordt gevormd 
door de geschatte verkoopprijs in de normale bedrijfs
voering, 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 maanden. Kas en kasequivalenten bij financiële 
instellingen worden gewaardeerd tegen hun nominale 
waarde. Bankkredieten en intergroepskredieten 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 contractuele verplichting voldaan is, of wanneer ze 
geannuleerd of afgelopen is.

Financiële activa

Financiële activa worden ofwel gewaardeerd als financi
ele activa tegen reële waarde met verwerking van waar
deveranderingen in de winst en verliesrekening, of als 
leningen en vorderingen.

De Onderneming heeft geen tot einde looptijd aange
houden investeringen of voor verkoop geschikte, finan
ciële activa in haar bezit.
Bij een eerste opname worden financiële activa gewaar
deerd tegen reële waarde vermeerderd met, in het ge
val dat investeringen 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.

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de winst en verliesrekening

Financiële activa tegen reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen in de winst en verliesreke
ning 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 waardeverande
ringen in de winst en verliesrekening. Financiële activa 
worden aangemerkt als voor handelsdoeleinden aange
houden indien zij zijn verworven of aangegaan met het 
doel dit actief op korte termijn te verkopen. Derivaten 
worden eveneens aangemerkt als zijnde voor handels
doeleinden aangehouden, tenzij zij als effectieve afdek
kingsinstrumenten of als een financiëlegarantiecon
tract worden aangemerkt. Winsten of verliezen op voor 
handelsdoeleinden aangehouden investeringen worden 
opgenomen in de winst en verliesrekening.

Leningen en vorderingen

Leningen en vorderingen zijn nietafgeleide 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 effectieverentemethode. Winsten en 
verliezen worden opgenomen in de resultatenrekening 
zodra de leningen en vorderingen niet langer op de 
balans worden opgenomen of een  waardevermindering 
ondergaan, alsmede via het afschrijvingsproces.

Handelsvorderingen en andere kortlopende vorderin
gen zonder vaste rentevoet worden opgenomen tegen 
het oorspronkelijke factuurbedrag of het nominale be
drag wanneer het verdisconteringseffect immaterieel 
is. Een verlies door waardevermindering op handels
vorderingen 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. Waardeverminde
ring wordt gewaardeerd op individuele basis, of op ba
sis van een segment indien individuele waardering niet 
mogelijk is. Handelsvorderingen en andere kortlopende 
vorderingen worden opgenomen op de balansrekening 
na aftrek van alle cumulatieve verliezen door waarde
vermindering.

Waardevermindering van financiële activa

De Groep bekijkt elke balansdatum opnieuw of financiële 
activa afzonderlijk of in groep aan waarde ingeboet 
hebben.

Tegen afgeschreven kostprijs gewaardeerde activa

Indien er objectief bewijs bestaat dat er een bijzonder 
waardeverminderingsverlies is opgetreden op tegen 
geamortiseerde kostprijs gewaardeerde leningen en 
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vorderingen, wordt het bedrag bepaald als het verschil 
tussen de boekwaarde van het actief en de contante 
waarde van verwachte toekomstige kasstromen (exclu
sief 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 ver
laagd met gebruikmaking van een voorzieningsreke
ning. Het bedrag van het verlies wordt verantwoord in 
de winst en verliesrekening.

Indien het bedrag van het verlies wegens bijzondere 
waardevermindering 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 plaatsgevonden, wordt het 
eerder verantwoorde verlies wegens bijzondere waar
devermindering teruggenomen. Een eventuele daaraan 
volgende terugneming van een verlies wegens bijzon
dere waardevermindering wordt in de winst of het ver
lies verantwoord, voor zover de boekwaarde van het ac
tief niet hoger is dan de geamortiseerde kostprijs ervan 
per de datum van terugneming.

Met betrekking tot handelvorderingen wordt een voor
ziening voor bijzondere waardevermindering getroffen 
indien er objectief bewijs is (zoals de waarschijnlijkheid 
van faillissement of aanmerkelijke financiële moeilijkhe
den van de debiteur) dat de Groep niet in staat zal zijn 
alle volgens de oorspronkelijke factuur openstaande 
bedragen te innen. De boekwaarde van de vordering 
wordt verlaagd met gebruikmaking van een voorziening 
voor dubieuze debiteuren. Vorderingen die een bijzon
dere 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 le
ningen vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseer
de kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

Winsten en verliezen worden opgenomen in de winst 
en verliesrekening zodra de schulden niet langer op de 
balans worden opgenomen, alsmede via het afschrij
vingsproces.

Handelsschulden en andere kortlopende schulden

Handelsschulden en andere kortlopende schulden 
zonder vaste rentevoet worden gewaardeerd tegen het 
oorspronkelijke factuurbedrag of het nominale bedrag 
indien het verdisconteringseffect onbetekenend is.

Compenseren van financiële activa en passiva

Handelsvorderingen en schulden worden gecompen

seerd 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 kunnen beloningen ontvangen 
in de vorm van op aandelen gebaseerde vergoedingen.

De kosten van alle in eigenvermogensinstrumenten 
afgewikkelde transacties met werknemers worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde op de toeken
ningsdatum. 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
vermogensinstrumenten werden verleend. Indien markt
prijzen niet beschikbaar zijn, wordt een andere gepaste 
waarderingsmodel gebruikt, waarvan bijzonderheden 
onder toelichting 12 opgenomen zijn. Bij de waarde
ring van in eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde 
transacties wordt geen rekening gehouden met presta
tievoorwaarden, tenzij voorwaarden met betrekking tot 
de aandelenprijs, indien van toepassing.

De kosten van in eigenvermogensinstrumenten af
gewikkelde transacties worden, samen met eenzelfde 
verhoging van het eigen vermogen, opgenomen in de 
periode waarin aan de voorwaarden met betrekking tot 
prestaties en/of dienstverlening is voldaan, eindigend 
op de datum waarop de werknemers volledig recht krij
gen op de toezegging (toekenningsdatum).

Geen kosten worden erkend voor beloningen die niet 
definitief zijn toegezegd, behalve voor vergoedingen 
die conditioneel werden toegezegd gebaseerd op 
een marktvoorwaarde. Deze worden behandeld als 
zijnde toegekend onafhankelijk van het feit dat aan de 
marktvoorwaarde is voldaan of niet, gegeven dat alle 
andere verwezenlijkingen en/of diensten voorwaarden 
zijn voldaan.

De cumulatieve kosten opgenomen voor in eigen
vermogensinstrumenten afgewikkelde transacties op 
verslagdatum tot de uitoefeningsdatum, weerspiegelen 
de mate waarin de wachtperiode is verstreken, en de beste 
schatting van het aantal eigenvermogensinstrumenten 
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 voordelen in zich ber
gen om de verplichting af te wikkelen, en indien deze 
uitstroom op een betrouwbare wijze kan worden ge
schat.

Indien Mobistar verwacht dat een aantal of alle voorzie
ningen zullen worden uitgekeerd, wordt de vergoeding 
opgenomen als afzonderlijk actief, maar enkel wanneer 
de vergoeding vrijwel zeker is. De kost die met een voor

Grondslagen voor de financiële verslaggeving



53

ziening 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, soci
alezekerheidsbijdragen, betaalde jaarlijkse vakantie, 
winstdeling en bonussen, hospitalisatieverzekering, be
drijfswagens e.d. worden geboekt tijdens de periode 
waarin de werknemer werkzaam is in de onderneming.

Kortlopende personeelsbeloningen worden gewaar
deerd als passiva als gevolg van een contractuele of fei
telijk bestaande verplichting en indien een betrouwbare 
schatting van dergelijke passiva mogelijk is.

Het pensioenplan wordt gekwalificeerd als een plan van 
het type toegezegde bijdragen, aangezien het wettelijk 
opgelegde 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 
vergoeding 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 wor
den verantwoord naar rato van vergoeding die is ontvan
gen of waarop recht is verkregen. Opbrengsten worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde van vergoeding die 
is ontvangen of waarop recht is verkregen. Verschillende 
indicatoren worden gebruikt om de afhandeling van de 
dienstverrichting te bepalen, afhankelijk van de gelever
de dienst. Voor voorafbetaalde diensten worden de in
komsten geboekt gebaseerd op gebruiksinformatie (ge
bruikte minuten, sms verzonden,…). Voor gefactureerde 
diensten worden de inkomsten geboekt ofwel bij ge
bruik (gefactureerd of erkend) of als een percentage van 
het geschatte gebruik (voor voorafbetaalde diensten).

Specifieke inkomensstromen en gerelateerde waarde
ringscriteria zijn de volgende:

Verkoop van apparatuur

Verkoop van apparatuur aan distributiekanalen en eind
klanten wordt gewaardeerd bij levering. Consignatiever
koop wordt opgenomen onder opbrengsten uit verkoop 
aan eindklanten.

Opbrengsten uit abonnementen 

Opbrengsten uit verkeer worden opgenomen bij 
verbruik. Nietverbruikte communicatierechten worden 
overgedragen indien dat recht bestaat. Voorafbetaalde 
bedragen voor abonnementen worden opgenomen 
tijdens de abonnementsperiode op lineaire wijze.

Opbrengsten uit de verkoop van voorafbetaalde kaarten

De verkoop van voorafbetaalde kaarten wordt gewaar
deerd tegen nominale waarde als uitgestelde opbreng
sten op het moment van de verkoop en vrijgegeven in 
de winst en verliesrekening als opbrengsten op het 
moment van gebruik.

Opbrengsten uit interconnectie

Opbrengsten uit verkeer van andere telecomoperatoren 
die ons netwerk gebruiken. De opbrengsten 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 product of de geleverde service.

Opbrengsten uitgesteld tot de betaling

Opbrengsten waarvan de invorderbaarheid op het ver
kooppunt 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 voorwaarden 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.

4.17. Leasingovereenkomsten

Leasingovereenkomsten waarbij alle wezenlijke risico’s 
en voordelen in verband met de eigendom niet hoofd
zakelijk worden overgedragen aan de huurder zijn ope
rationele leasingovereenkomsten. 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, 



54

vereist een beoordeling van het feit of de overeenkomst 
afhankelijk is van het gebruik van het specifieke activa 
en de overeenkomst een recht bevat op het gebruik van 
het activa.

4.18. Loyauteitsvergoedingen

Loyauteitsvergoedingen die door de distributiekanalen 
worden verdiend op postpaidcontracten worden vooraf 
opgenomen bij de ondertekening van het contract.

4.19. Financiële kortingen

Financiële kortingen die worden toegekend aan 
klanten of ontvangen 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 
aandeelhouders wordt aangekondigd na balansdatum 
wordt niet verantwoord 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. De getrouwheidsprogramma’s 
zijn gebaseerd op punten toegekend aan de klanten 
in functie van hun aankoopgedrag. Deze punten 
worden beschouwd als een afzonderlijk gedeelte van 
de gefactureerde, maar nog te leveren diensten. Een 
gedeelte van de gefactureerde inkomsten wordt alzo 
toegewezen aan deze punten en uitgesteld opgenomen 
in opbrengsten op het ogenblik dat de punten worden 
omgezet in een voordeel door de klanten. Het bedrag 
toegewezen aan deze punten is gebaseerd op de reële 
waarde van het voorgestelde equivalente voordeel 
(verkoopswaarde) in samenhang met een geschatte 
inruilratio van deze punten.

5.  Toekomstige grondslagwijzigingen voor de 
verslaggeving

De volgende normen werden al goedgekeurd maar 
zijn nog niet van kracht. De Groep heeft verkozen geen 
standaarden of interpretaties toe te passen voor de 
effectieve invoeringsdatum.

5.1. IAS 23 - Financieringskosten

De herziene norm IAS 23 in verband met financie
ringskosten 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 fi
nancieringskosten voor in aanmerking komende activa 
zouden worden geactiveerd. In aanmerking komende 
activa zijn activa die tijd nodig hebben om als verbruiks 
of verkoopsobject inzetbaar te worden. De Groep zal,  
in overeenstemming 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.  IFRS 2 - Op aandelen gebaseerde betalingsove-
reenkomsten - Voorwaarden voor onvoorwaardeli-
jke toezegging en annuleringen

Deze wijziging van IFRS 2 Op aandelen gebaseerde be
talingsovereenkomsten 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 “voor
waarde voor onvoorwaardelijke toezegging” tot een 
voorwaarde waaraan een expliciete of impliciete eis tot 
dienstverlening is verbonden. Alle andere voorwaarden 
gaan over voorwaardelijke toezeggingen. Zij zijn belang
rijk om de reële waarde van de verstrekte eigenvermo
gensinstrumenten te bepalen. Indien de toekenning niet 
onvoorwaardelijk wordt als gevolg van het nietvervullen 
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 ge
volgen zal hebben op de verslaggeving ervan. 

5.3.  IFRS 3R - Bedrijfscombinaties en IAS 27R - Gecon-
solideerde 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 overnames en 
transacties met minderheidsparticipaties.

5.4. IAS 1 - Gewijzigde presentatie van de jaarrekening

De gewijzigde IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 
werd opgesteld 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 uitgaven 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 
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Groep beraadslaagt of ze één dan wel twee rekeningen 
overlegt.

5.5.  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 terugbetaalbare 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.

5.6.  IFRS 1 - Eerste toepassing van de International  
Financial Reporting Standards - Kostprijs van een 
deelneming in een dochtermaatschappij, een joint 
venture of een geassocieerde deelneming

IFRS 1 is herzien, met effectieve toepassing voor boek
houdperioden beginnend op of na 1 januari 2009, en 
laat de onderneming toe om de kostprijs van een deel
neming in een dochterondeneming, een joint venture 
of een geassocieerde deelneming te bepalen als zijnde 
één van de volgende bedragen: de kostprijs bepaald in 
overeenstemming met IAS 27 zijnde de reële waarde 
van de investering op datum van overgang naar IFRS, 
in overeenstemming met IAS 39 of met de boekwaarde 
zoals bepaald in overeenstemming met de voormalige 
GAAP. Gezien de Groep de resultaten reeds in IFRS for
maat publiceert, heeft deze herziening geen impact.  

5.7. IFRS 8 - Operationele Segmenten

IFRS 8 vervangt IAS 8 ‘Segmentrapportering’ en stelt 
een volledige management aanpak voor aangaande 
het identificeren, het beoordelen en het bepreken 
van de resultaten van de operationele segmenten. De 
gerapporteerde informatie dient in overeenstemming 
te zijn met de informatie gebruikt door de voornaamste 
beslissingsnemers intern de onderneming om de 
resultaten van operationele segmenten te evalueren en 
om de diverse beschikbare middelen toe te wijzen naar 
deze segmenten.  De Groep evalueert op dit ogenblik 
de impact dat de invoering van voornoemde toepassing 
IFRS 8 zal hebben op de toelichtingen gemaakt voor de 
boekhoudperioden aanvangde op 1 januari 2009.

5.8.  IFRIC 16 - Afdekken van valutakoersrisico’s van 
netto-investeringen in buitenlandse activiteiten

Deze interpretatie is effectief voor boekhoudperioden 
die aanvangen op 1 oktober 2008 of later en geeft richt
lijnen met betrekking tot de koersverliezen of –winsten 

op de nettoinvesteringen in een buitenlandse activiteit. 
Tot op heden is de Groep niet betrokken bij dergelijke 
activiteiten. 

5.9. IFRIC 12 - Concessiecontracten

IFRICinterpretatie 12 werd in november 2006 opge
steld 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 concessiecontracten moe
ten worden gerapporteerd. De Groep heeft de talrijke 
contracten nagekeken op de correcte toepassing van 
deze IFRICinterpretatie.

5.10.  IFRIC 15 - Overeenkomst voor de bouw van  
onroerende goederen

IFRIC 15 werd gepubliceerd in juli 2008 en wordt 
effectief voor boekjaren startende op of na 1 januari 
2009. Deze interpretatie dient retroactief te worden 
toegepast. Het legt uit hoe en wanneer inkomsten en 
verbonden kosten voor de verkoop van een onroerend 
goed wordt erkend wanneer een overeenkomst tussen 
een bouwheer en de aankoper is bereikt voordat de 
bouw van het onroerend goed is voltooid. IFRIC 15 zal 
geen impact hebben op de geconsolideerde financiële 
rekeningen omdat de Groep dergelijke activiteiten niet 
uitvoert.

5.11.  IAS 39 - Financiële instrumenten: Erkenning en  
weging - In aanmerking komende afgedekte items

Deze toelichtingen aan IAS 39 is uitgegeven in augustus 
2008 en wordt effectief voor de boekjaren startende op 
of na 1 januari 2009. Deze toelichting beschouwt de 
bestemming van een eenrichtingsrisico in een afgedekt 
item en de behandeling van inflatie als een afgedekt 
risico of gedeeltes in bijzondere omstandigdheden. Het 
verklaart dat een eenheid is toegelaten een gedeelte 
van de reële waardeverminderingen te bestemmen op 
de kasstroomvariabiliteit van het financieel instrument 
als afgedekt item. De Groep heeft beslist dat deze 
toelichting geen impact zal hebben op de financiële 
positie of resultaat van de Groep.

5.12. Verbeteringen aan IFRS’s

In mei 2008 gaf het Bestuur haar eerste boek uit met 
aanpassingen aan zijn standaarden, voornamelijk met 
het doel tegenspraken te verwijderen en teksten beter te 
verklaren. Er werden afzonderlijke overgangsbepalingen 
voor iedere standaard bepaald. De impact van concepten 
voor standaarden en interpretaties zoals op dit ogenblik 
bestudeerd door het IASB en het IFRIC werd niet in 
ogenschouw genomen in deze financiële rekeningen 
en kunnen ook niet op een aanvaardbare wijze geschat 
worden op datum van 31 december 2008.
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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 nietbeursgenoteerde 
onderneming, gevestigd in Luxemburg als telecomoperator.

Op de resterende 10 % kreeg Mobistar een call optie, die ten laatste op 2 juli 2010 kon worden gelicht. Daarna 
moest verplicht van de optie gebruik worden gemaakt. Met dien verstande kreeg de onderneming dan ook een 
vergoeding voor deze 10 % van de aandelen. De uitoefenprijs zou worden bepaald door de reële marktwaarde van 
de betreffende optieaandelen, doch zou nooit hoger zijn dan 13,4 miljoen euro en nooit minder dan 2,2 miljoen 
euro. De uiteindelijke uitoefenprijs zou afhankelijk zijn van de prestaties van de betreffende onderneming. De res
terende 10 % van de aandelen zouden worden gewaardeerd aan 8,9 miljoen euro indien de doelstellingen werden 
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 toewijsbaar aan de bedrijfscombinatie. De voorwaardelijke vergoeding voor de 10 % aandelen in VOX
mobile is geschat op 8,9 miljoen euro op de datum van het aangaan van de bedrijfscombinatie en op 31 december 
2007.

Op de oorspronkelijke verwervingsdatum bezat VOXmobile de meerderheid van de aandelen van volgende onder
nemingen opgericht en actief onder Luxemburgs recht:

TopLine Distributions N.V. een volledig distributienetwerk in Luxemburg
Moskito Productions N.V.  een multimedia productiebedrijf

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

Wijzigingen in 2008

Op 12 november 2008 verwierf Mobistar de resterende 10 %, zijnde 150.635  van de stemgerechtigde aandelen 
van VOXmobile N.V.

Het bedrag dat voor deze aankoop werd uitgekeerd bedroeg 6.675 duizend euro, waardoor de aankoopprijs voor 
de acquisitie met 2.245 duizend euro werd verlaagd ten opzichte van de raming die in 2007 werd gemaakt van het 
bedrag dat diende te worden betaald om deze optie uit te oefenen. 

Deze evolutie heeft geleid tot een aanpassing van de goodwill ontstaan door de acquisitie van VOXmobile met  2.245 
duizend euro.

Op 12 november 2008 heeft VOXmobile zijn aandelen in Moskito Production N.V. verkocht. Het onttrekken van deze 
aandelen uit de consolidatie wordt voor de rapportering volgens IFRS weerspiegeld in de VOXmobile groep.

Onderstaande tabel toont de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van de VOXmobile groep op 
de acquisitiedatum en de toegewezen bedragen juist vóór de acquisitie, alsook de evolutie van de uitgaande kas
stromen en van de goodwill in 2008: 

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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 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, 2 juli 2007 70 668 

Wijziging aan goodwill, 12 november 2008 2 245 

Goodwill op 31 december 2008 68 423 

Vermogensmutatie 87 016 

Netto uitgaande kasstromen

Overname van 90 % van de aandelen, 2 juli 2007 80 272

Kosten verbonden aan de overname 70

Totaal  80 342

Netto kasstroom van de dochteronderneming 1 013

Netto uitgaande kasstromen  2007 79 329

Overname van 10 % van de aandelen, 12 november 2008 6 675

Totaal netto uitgaande kasstromen na 100 % acquisitie 86 004

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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2. Immateriële vaste activa en goodwill (in 000 euro)

 2008
 

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

Aanschaffingswaarde 

Op 1 januari 2008 81 532 373 441 37 772 414 230 825 443

Mutaties tijdens het boekjaar: 

  Acquisitie van dochterondernemingen  12 november  2 245    0

  Acquisitie en consolidatieverschillen   693 42 612 43 305

  Verkopen en buitengebruikstellingen  600 1 240 10 978 12 818

Op 31 december 2008 79 287 372 841 37 225 445 864 855 930

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Op 1 januari 2008 0 203 528 22 466 290 741 516 735

Mutaties tijdens het boekjaar: 

  Toevoegingen  12 534 6 377 58 797 77 708

  Waardeverminderingen    426 426

  Overgeboekt van een post naar een andere  12 532  12 222 310

  Terugboeking  verkopen en buitengebruikstellingen  600 1 240 10 459 12 299

Op 31 december 2008 0 227 994 27 603 327 283 582 880

 

Nettoboekwaarde op 31 december 2008 79 287 144 847 9 622 118 581 273 050

 

 
 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



60

Goodwill 
 
De goodwill 2007 omvat:
 

Goodwill Mobistar Affiliate  10 558
Goodwill VOXmobile  70 974
Totaal  81 532

 
De goodwill 2008 omvat:
 

Goodwill Mobistar Affiliate  10 558
Goodwill VOXmobile  68 729
Totaal  79 287

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 wordt volledig toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid van de mobiele activi
teit. De waardeverminderingstest op deze 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 boek
waarde overschrijdt, moet geen verlies door waardevermindering worden opgenomen.

VOXmobile N.V. 

De overname van VOXmobile N.V. verliep in twee fasen: 90 % van de aandelen werd overgenomen op 2 juli 2007. 
De resterende 10 % is verworven op 12 november 2008. Zoals beschreven in deel 1 (‘Bedrijfscombinaties’) is de 
goodwill aangepast met 2.245 duizend euro.

De gerapporteerde goodwill is volledig toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid die vertegenwoordigd 
wordt door de Luxemburgse activiteit. Een waardeverminderingstest op deze goodwill wordt minstens op het einde 
van elk boekjaar uitgevoerd om te beoordelen of de boekwaarde de realiseerbare waarde niet overschrijdt.

De realiseerbare waarde van deze kasstroomgenererende eenheid is geraamd door middel van de  gedisconteerde 
kasstroommethode. De kasstromen zijn geschat in het kader van een ondernemingsplan van vijf jaar (2009 tot 2013) 
dat is goedgekeurd door het lokale management. Voor de volgende jaren zijn de cijfers geëxtrapoleerd op basis van 
een groeiritme dat geraamd is op 1 tot 2 %. De kasstromen zijn geactualiseerd. De disconteringsvoet na belastingen 
die is toegepast op de kasstroomvooruitzichten is geraamd op 7 tot 9 %. Er is een gevoeligheidsanalyse van deze 
parameters uitgevoerd.

Als de realiseerbare waarde van de mobiele kasstroomgenererende eenheid, inclusief goodwill, hoger ligt dan de 
boekwaarde ervan, dan hoeft er geen bijzonder waardeverminderingsverlies te worden opgenomen.

Immateriële vaste activa

De UMTSlicentie wordt afgeschreven sinds april 2005, het ogenblik dat het 3Gnetwerk technisch operationeel 
werd verklaard in de regio Antwerpen. De UMTSlicentie wordt afgeschreven over 16 jaar op lineaire basis en de 
afschrijvingskosten bedragen 9,4 miljoen euro op jaarbasis.

Intern gegenereerde immateriële vaste activa en andere immateriële vaste activa omvatten de ontwikkeling van 
software en de licentiekosten voor software. De gebruiksduur van de immateriële vaste activa toegepast  in 2008 is  
vergelijkbaar met die van 2007.

Overige immateriële activa houden voornamelijk verband met software die werd verworven van of ontwikkeld door 
externe leveranciers. Ze worden gebruikt voor administratieve doeleinden of grotendeels voor de netwerktoepas
singen. De post ‘overdracht’ is gebruikt om saldi opnieuw in te delen tussen posten, meer bepaald tussen ‘GSM en 
UMTSlicenties’ en ‘Overige immateriële activa’.

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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3. Materiële vaste activa (in 000 euro)
 2008
 

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

Aanschaffingswaarde 

Op 1 januari 2008 472 375 565 203 115 538 20 751 1 173 867

Mutaties tijdens het boekjaar: 

  Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde 

  vaste activa 34 744 70 378 8 770 2 417 116 309

  Ontmanteling activa 248    248

  Overdrachten en buitengebruikstellingen 15 851 28 627 4 018 5 040 53 536

Op 31 december 2008 491 516 606 954 120 290 18 128 1 236 888

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Op 1 januari 2008 216 063 334 299 85 836 15 904 652 102

Mutaties tijdens het boekjaar: 

  Toevoegingen 24 691 41 602 11 204 4 035 81 532 

  Waardeverminderingen  12 821   12 821

  Ontmanteling activa 605    605

  Transfer tussen categorieën 284 26   310

  Terugboeking  overdrachten en

  buitengebruikstellingen 15 851 14 575 4 018 4 944 39 388 

Op 31 december 2008 225 224 374 121 93 022 14 995 707 362

Nettoboekwaarde op 31 december 2008 266 292 232 833 27 268 3 133 529 526

 2007 
 
 Terreinen,  Installaties, Meubilair Overige Totaal
 gebouwen en machines, 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
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Investeringen 

Het merendeel van de investeringsuitgaven gedaan in 2008 en 2007 zijn verbonden met de continue ontplooiing 
van het 3Gradiomateriaal, met inbegrip van de materialen bestemd om de bereikbaarheid binnen gebouwen te 
verhogen, en met technologieën die de stijgende vraag naar mobiele datatransmissie kunnen ondersteunen.

Waardeverminderingen op materiële vaste activa 

In de loop van 2008 werden waardeverminderingen zowel op immateriële als materiële vaste activa erkend voor een 
bedrag van 13.247 duizend euro (2007: 10.584 duizend euro) en geboekt als kost in de rubriek ‘Afschrijvingen en 
waardeverminderingen’ in de resultatenrekening.

Het verlies door waardevermindering van 13.247 duizend euro dat werd geboekt gedurende het jaar werd vastge
steld op individuele basis voor ieder aktief om rekening te houden met economische veroudering, ontmanteling of 
verliezen, en wordt als volgt gedetailleerd:
 

Softwaretoepassingen en ontwikkelingen 426
Verouderde uitrustingen van het netwerk   12 821
Totaal 13 247

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 kapitaalsub
sidie.

 2008 2007 
 

Nettoboekwaarde op 1 januari 227 253

Opgenomen in de winst en verliesrekening 26 26

Nettoboekwaarde op 31 december 201 227

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

 2008

 Borgtochten in Vorderingen op Totaal
 contanten meer dan één jaar

Nettoboekwaarde op 1 januari 2008 201 6 202 6 403

Toevoegingen 41 6 930 6 971

Terugbetalingen 6 2 068 2 074

Overige mutaties 118 0 118

Nettoboekwaarde op 31 december 2008 118 11 064 11 182

 2007

 Borgtochten in Vorderingen op Totaal
 contanten meer 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

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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De toename in 2008 van andere, nietcourante activa is vooral het gevolg van nieuwe overeenkomsten over lang
lopende leningen aan specifieke partners (6.930 duizend euro), gecompenseerd door de terugbetaling van het 
jaarlijkse deel van de betalingsfaciliteiten die zijn toegekend aan Ericsson in verband met het uitbestedingsproject 
in 2007 (2.068 duizend euro).

5. Courante belastingen en belastinglatenties (in 000 euro)

Uitgestelde belastingen en schulden

  Balans Resultatenrekening
 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Uitgestelde belastingen 

Erkend op de datum van de bedrijfscombinatie: 

VOXmobile 

Overgedragen gecumuleerde fiscale verliezen per 2 juli 2007  8 178 

Overgedragen gecumuleerde fiscale verliezen van het 

vorige boekjaar  1 171  1 171

Overgedragen gecumuleerde fiscale verliezen bij begin 

van het boekjaar 9 349 

Afschrijving overgedragen fiscale verliezen 975  975 

Variantie belastingsvoet VOXmobile 342  342 

Investeringsaftrek  151 151 

Actieve belastingslatenties (DTA) op de aankoopprijstoewijzing 4 715 4 715 

Terugdraaien DTA op de aankoopprijstoewijzing 1 044 339 705 339

Variantie belastingsvoet op de aankoopprijstoewijzing 179  179 

Verschillen in gebruiksduur  700 700 

Overige  66 66 

Totaal uitgestelde belastingen afkomstig van de operaties 4 866 5 890 -1 024 -1 510

 

Uitgestelde schulden 

Investeringsaftrek 2 279 3 039 760 1 013

Omzet erkend op kosteloze beltijd toegekend aan klanten 5 284 3 928 1 356 998

Tenlasteneming van de intercalaire interesten 617 80 537 493

Tenlasteneming van de kosten voor de ontwikkeling van websites 712 933 221 89

IFRIC  13 impact   229

Overige elementen 2 70 68 37

Totaal uitgestelde schulden afkomstig van de operaties -1 678 54 -1 503 560

 

Totaal netto actieve belastingslatenties 3 188 5 944 -2 527 -950

 
IFRIC 13 implementatie: zie toelichting 11 ‘Eigen vermogen’.

Belangrijkste componenten van belastinglasten

 31.12.2008 31.12.2007 

Actuele belastinglasten 132 729 139 187 

Belastingen van vorige boekjaren 2 381 296 

Uitgestelde belastinglasten met betrekking tot herkomst en  

terugboeking van tijdelijke verschillen (wijziging in uitgestelde 

belastingsvorderingen afkomstig van de operaties) 2 527 950 

Belastingen 132 875 137 941 

 
Eind 2007 beschikte de Groep via VOXmobile over een fiscaal verlies van 31.551 duizend euro dat onbeperkt kan 
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worden gecompenseerd tegen toekomstige, belastbare winsten van de onderneming in de welke deze verliezen 
plaatsvonden.

Hoewel VOXmobile bijkomende fiscale verliezen heeft opgelopen, werd het bedrag dat als recupereerbaar wordt 
geacht binnen een redelijke termijn in de loop van 2008 geraamd op 28.261 duizend euro. 

Verband tussen de belastinglasten en winst voor belasting

    31.12.2008 31.12.2007

Geconsolideerde boekhoudwinst vóór belastingen 412 961 427 776

Theoretische belastingsvoet van 33,99% 140 365 145 401

Belastingsimpact van permanente verschillen: 

   * Fiscaal nietaftrekbare uitgaven 1 751 3 117

   * Afschrijving van goodwill Mobistar Corporate 

     Solutions N.V. 4 085 4 086

   * Nietaftrekbare verliezen Tijdelijke Vereniging ‘Irisnet’ 35 74

Belastingskrediet op investeringen 1 960 557

Aftrek voor notionele interesten 4 438 5 933

Belastingskrediet op bedrijfscombinatie 3 588 221

Aanpassing inkomstenbelasting vorige jaren 2 381 296

Belastingen 132 875 137 941

Werkelijke belastingsvoet van het boekjaar 32,18% 32,25%

6. Voorraden (in 000 euro)

    31.12.2008 31.12.2007

Handelsgoederen (o.a. mobiele telefoontoestellen en simkaarten) 

Voorraden  Bruto bedrag 13 427 15 743

Reserve voor verouderde en weinig verkochte artikelen 1 107 1 800

Voorraden  Nettoboekwaarde 12 320 13 943

Voorraden - Tenlasteneming van de kosten tijdens het boekjaar 102 918 71 614

Het bedrag van de voorziening voor waardeverminderingen op voorraden opgenomen als een verlaging van de 
kosten, bedraagt 638 duizend euro, en is opgenomen in de bedrijfskosten.

7. Handelsvorderingen (in 000 euro)

    31.12.2008 31.12.2007

Handelsvorderingen  Brutowaarde 257 952 219 108

Waardevermindering op dubieuze debiteuren 40 727 35 594

Handelsvorderingen - Nettoboekwaarde 217 225 183 514 

Informatie over de voorwaarden omtrent vorderingen op verbonden ondernemingen zijn opgenomen in de toelich
ting 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 en Meer dan
 nettoboekwaarde vervallen 180 dagen 360 dagen 360 dagen

2008 217 225 147 248 41 203 10 098 18 676

2007  183 514 142 362 27 815 3 333 10 005

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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8. Overige courante activa (in 000 euro)

    31.12.2008 31.12.2007

Gemeentelijke en regionale belastingen op pylonen 28 061 24 325

Waardevermindering op dito 28 061 24 325

Voorafbetalingen 11 857 11 015

Te recupereren BTW 0 2 677

Andere courante activa 3 472 3 140

Totaal  15 329 16 832

De stijging van de verworven opbrengsten is toe te schrijven aan een herindeling van het bedrag dat verband houdt 
met de aanpassing voor gratis toegekende minuten. Het bedrag beloopt 15,6 miljoen euro en werd tot eind 2007 
gepresenteerd als een verlaging van andere kortlopende verplichtingen. De waarde die eind 2007 was opgenomen 
in de verplichtingen bedroeg 11,1 miljoen euro.

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

Sinds 1997 voerden een aantal Belgische gemeenten en drie provincies lokale belastingen in, waardoor ze jaarlijks 
heffingen kunnen opleggen voor hoogspanningsmasten, gsmmasten en antennes op hun grondgebied. Deze be
lastingen worden momenteel betwist voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken (rechtbank van eerste 
aanleg  fiscale kamer en hoven van beroep).

Als antwoord op een prejudiciële vraag die werd gesteld door de Raad van State aan het Europese Hof van Justitie, 
oordeelde deze 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 sinds 20 november 2007, in verscheidene arresten, 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 uit
baters 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 vordering van de op de rol geplaatste heffingen, verhoogd met de wettelijke moratoire interesten, bedraagt 28,1 
miljoen euro en maakt het voorwerp uit van een waardevermindering voor het totale bedrag, waarvan 3,7 miljoen 
euro ten laste valt van het boekjaar. 

9. Kas en kasequivalenten (in 000 euro)

    31.12.2008 31.12.2007

Bankrekeningen 6 587 6 355

Kortetermijn beleggingen bij France Télécom (Cashpool) 0 900

Overige 246 0

Totaal kas en kasequivalenten 6 833 7 255

Kortlopende deposito’s met France Télécom hebben een looptijd van 1 maand en brengen interesten op overeen
komstig de marktvoorwaarden.

Kasmiddelen krijgen een variabele interest op basis van de dagelijkse kredietrente. De reële waarde van kas en 
kortetermijndeposito’s bedraagt 6.833 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 ge
wone aandelen, te delen door het gewogen gemiddelde aantal gewone uitstaande aandelen gedurende de periode.

De verwaterde winst per aandeel is berekend door de nettowinst over de periode, toe te rekenen aan de houders 
van gewone aandelen, te delen door de som van het gewogen gemiddelde aantal gewone uitstaande aandelen ge
durende 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.
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    31.12.2008 31.12.2007

Aandeel van de groep in nettoresultaat 280 086 289 835

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen 61 754 776 63 290 941

Verwateringseffect  Aandelenopties 0 0

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen na verwateringseffect 61 754 776 63 290 941

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.

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. Er hebben in 2008 geen der
gelijke transacties plaatsgevonden.  

De aandeelhoudersvergadering heeft op 7 mei 2008 een kapitaalverlaging van 248.000 miljoen euro goedgekeurd. 
De terugbetaling van dit bedrag is gestart op 8 augustus 2008.

In de loop van 2008 heeft de onderneming een programma van inkoop van eigen aandelen uitgevoerd. De Onder
neming heeft 3.277.338 eigen aandelen ingekocht voor een bedrag van 174.966 duizend euro.

Aantal gewone aandelen per 1 januari 2008 63 291 752
Ingekocht en geannuleerd per 7 mei 2008 1 291 752
Ingekocht en geannuleerd per 9 december 2008 1 985 586
Aantal aandelen in omloop per 31 december 2008 60 014 414

Deze aandelen zijn geannuleerd tegen een specifieke ‘onbeschikbare’ reserve die tijdens het jaar is aangelegd uit 
de ingehouden winst.

  Kapitaal Uitgifte- Aantal
  premies gewone
   aandelen

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 1 januari 2008 357 130 49 63 291 752

Kapitaalsvermindering 248 000 

Opname uitgiftepremies in kapitaal 49 49 

Vernietiging van ingekochte eigen aandelen   3 277 338

Overige mutaties 1 

Op 31 december 2008 109 180 0 60 014 414

Alle gewone aandelen werden volledig betaald en hebben een boekwaarde van 1,819 euro.

 
Wettelijke reserve

Overeenkomstig de Belgische accountingwet moet 5 % van de jaarlijkse nettowinst na belastingen van Mobistar N.V. 
worden toegewezen aan de wettelijke reserve tot deze 10 % van het kapitaal vertegenwoordigt.

Hoewel het kapitaal in de loop van 2008 is verlaagd, is er geen wijziging van de wettelijke reserve voorgesteld aan 
de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders, die zal plaatsvinden op 6 mei 2009.

    2008 2007

Op 1 januari  35 713 35 038

Toewijzing van 5 % van de nettowinst na

belasting van het boekjaar van Mobistar N.V. 0 675

Overboeking van overgedragen winst VOXmobile N.V. 1 

Op 31 december 35 714 35 713

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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Onbeschikbare reserves 

Tijdens het jaar 2008 zijn er specifieke onbeschikbare reserves voor eigen aandelen aangelegd, in naleving van 
artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze reserves zijn gebruikt om de waarde van de ingekochte 
aandelen te annuleren.

Overgedragen winst

    2008 2007

Op 1 januari 375 140 371 617

Winst van het boekjaar na belasting 280 086 289 835

Toevoeging aan de wettelijke reserve VOXmobile N.V. 1 675

Uitgekeerd dividend 173 600 284 813

Vernietiging van ingekochte eigen aandelen 174 966 0

Winstdelingsplan naar France Télécom aandelen 1 269 0

Transactiekosten van eigen vermogen transacties 813 824

Impact eerste toepassing IFRIC 13  Getrouwheidsprogramma’s 475 0

Overige mutaties 1 0

Op 31 december 307 589 375 140

Merk op dat de invoering van IFRIC 13 een invloed heeft gehad op de ingehouden winst, aangezien het beginsaldo 
van de uitgestelde inkomsten geherformuleerd is voor een nettobedrag van 475 duizend euro, opgesplitst in uitge
stelde inkomsten (704 duizend euro) en uitgestelde belastingen (229 duizend euro).

Uitkeringen aan aandeelhouders 

Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders die plaatsvindt op 6 mei 2009 zal de Raad van Bestuur 
volgende uitkeringen aan aandeelhouders voorstellen:

Dividend 2008

Het aantal aandelen waarvoor een dividend wordt uitgekeerd voor de resultaten van 2008 wordt hierdoor beperkt tot een aantal 
van 60.014.414.

Aantal gewone aandelen op dividenduitbetalingsdatum    60 014 414
Bruto gewoon dividend per gewoon aandeel in euro 2,90
Totaal gewoon dividend 2008 (in 000 euro) 174 042
Bruto buitengewoon dividend per gewoon aandeel in euro            1,65
Totaal buitengewoon dividend 2008 (in 000 euro) 99 024

Het dividend van het boekjaar 2008 werd niet verantwoord als passief op de balansdatum omdat de goedkeuring 
door de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden na de balansdatum.

Dividend 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 gewoon dividend 2007 (in 000 euro) 173 600

 
Kapitaalbeheer
 
Het primaire doel van het kapitaalbeheer van de Groep is de instandhouding van een goede kredietwaardigheid en 
een gezonde solvabiliteit 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 kapitaalstructuur te handhaven of aan te passen, kan de Groep dividendbetaling aan aandeelhouders aanpassen, 
kapitaal aan aandeelhouders terugbetalen of nieuwe aandelen uitgeven. Tussen 31 december 2007 en 31 decem
ber 2008 zijn in de doelstellingen, het beleid en de processen geen wijzigingen aangebracht.
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In lijn met de bovenvermelde doelstelling heeft Mobistar tijdens het boekjaar 2008 596,6 miljoen euro uitgekeerd 
aan haar aandeelhouders. Deze uitkering heeft plaatsgevonden in de vorm van een gewoon dividend van 2,80 euro 
per gewoon aandeel, een contant betaalde kapitaalverlaging van 4,0 euro per gewoon aandeel en een programma 
van inkoop van eigen aandelen voor een totaalbedrag van 175,0 miljoen euro. 

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 vermindert tot 32,55 euro per aandeel na de kapitaalsterugstor
ting 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. Alle opties zijn voor eind 2007 uitge
oefend.

    31.12.2008 31.12.2007

Uitstaande aandelenopties bij het begin van het boekjaar 0 1 831

Uitgeoefende aandelenopties tijdens het boekjaar 0 1 831

Uitstaande aandelenopties bij het einde van het boekjaar 0 0

Uitoefenbare aandelenopties bij het einde van het boekjaar 0 0

Incentive plan voor aandelen van France Télécom 

Het remuneratiecomité van Mobistar heeft eind 2007 zijn goedkeuring verleend voor de deelname van Mobistar 
aan het incentive plan dat door France Télécom is uitgegeven voor zijn eigen aandelen of voor kasequivalenten. 
Voor dit plan gelden voorwaarden voor het bezit van de aandelen tussen 2007 en 2009 (laatste voorwaarde dat de 
deelnemers actief moeten zijn op 4 december 2009) en prestatieindicatoren van France Télécom gekoppeld aan 
de gegenereerde kasstromen in 2007 en 2008 (voorwaarden die voor beide jaren zijn vervuld). Het plan geldt voor 
alle werknemers van Mobistar. Mobistar zal door France Télécom volledig worden vergoed.

Het plan is per 31 december 2008 volledig verantwoord op basis van de volgende gegevens:

 Waarde van het aandeel op 18 maart 2008: 21,50 euro
 Waarde van het aandeel op 28 november 2008: 19,13 euro
 Risicovrije rente: 3,48 %
 Financieringsrente: 5,24 %
 Mate van waarschijnlijkheid dat de prestatiedoelstellingen worden verwezenlijkt:  100 %
 Dividendrendement: 6,00 %
 Verwachte duur:  van 18/03/08 tot 4/12/09
 Aantal kasequivalenten gebruikt voor de berekening:  106 827

De reële waarde is geraamd op basis van een binomiaal prijszettingsmodel, waarbij rekening wordt gehouden met 
de voorwaarden die gelden voor de toekenning van de instrumenten.

Er zijn in 2008 kosten opgenomen die voortvloeien uit het ‘Incentive plan voor aandelen van France Télécom’ voor 
een bedrag van 1,3 miljoen euro. Er zijn in 2007 geen kosten opgenomen.

De voorwaarden van het plan zijn in de loop van 2008 niet gewijzigd.

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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13. Langetermijnvoorzieningen (in 000 euro)

2008 01.01.2008 Toevoegingen Gebruik Annulering Discontering 31.12.2008
     effect 

Hangende geschillen 5 205 2 091  843  6 453

Kosten voor ontmanteling van netwerksites 7 477 298 490  284 7 569

Kosten voor herstel van gebouwen 1 055 209 180   1 084

Totaal  13 737 2 598 -670 -843 284 15 106

 

 
2007 01.01.2007 Toevoegingen Gebruik Annulering Discontering 31.12.2007
     effect 

Hangende geschillen 5 295 1 178 303 965  5 205

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

Kosten voor herstel van gebouwen 795 260    1 055

Totaal  12 969 2 238 -818 -965 313 13 737

 
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 ge
schillen 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 overeenstemming 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:

    31.12.2008 31.12.2007

Aantal sites van het telefonienetwerk VOXmobile incl. 4 203 4 175

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 wor
den gewaardeerd aan het kostenniveau dat in het verleden werd geleden bij gelijksoortige transacties. 

Afval Elektrisch en Elektronisch Materiaal

Volgens de Europese richtlijn gepubliceerd over voornoemd onderwerp en de IFRICinterpretatie 6 is Mobistar 
verantwoordelijk voor de behandeling en overdracht voor het afval van alle elektrisch en elektronisch materiaal (o.a. 
netwerkinfrastructuur, IThardware, …) verworven op en vóór 13 augustus 2005.

Mobistar verkoopt heden ten dage zijn afval van elektrisch en elektronisch materiaal aan één WEEEgecertificeerde 
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 wordt 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 omvatten bank en intergroepsleningen, bankkredieten, 
banksaldo’s en kortlopende bank en intergroepsdeposito’s. De belangrijkste doelstelling van deze financiële in
strumenten is het verschaffen van financiering van de activiteiten van Mobistar. Mobistar heeft eveneens verschil
lende andere financiële activa en passiva zoals vorderingen en schulden, die rechtstreeks afkomstig zijn uit haar 
activiteiten.

Er dient te worden opgemerkt dat het beleid van Mobistar niet toestaat dat financiële instrumenten met speculatieve 
doeleinde worden verhandeld.

Renterisico

Als gevolg van de uitkering van 596,6 miljoen euro aan haar aandeelhouders, had de Onderneming op 31 december 
2008 een schuld van 318,0 miljoen euro. De Onderneming heeft het bedrag van deze schuld niet afgedekt.

Valutarisico

De Onderneming loopt geen belangrijk valutarisico. 

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 aan
wenden van bankkredieten, bankleningen en intergroepsleningen. Wij verwijzen naar de overzichtstabel met de 
looptijd van de financiële activa en passiva.

Rentedragende leningen

 Nominale Rentevoet Einddatum 31.12.2008 31.12.2007
 waarde 

Ongedekte kredietfaciliteitovereenkomst 

met France Télécom Groep 250 000 Euribor + 0,30 31.12.2010 75 000 0

Totaal leningen en schulden op lange termijn    75 000 0

Vlottende kredietfaciliteitovereenkomst 

met France Télécom 250 000 EONIA + 0,40 op aanvraag 240 963 0

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

     trekking

Aandeel in de lening toegekend aan 2 727 bepaald bij op aanvraag 2 312 2 303

de tijdelijke vereniging ‘Irisnet’ maximum trekking

VOXmobile: kredietfaciliteit met SNCI  3 800 4,75% Maart 2008 0 3 800

Totaal leningen en schulden op  korte termijn    243 275 6 103

Reële waarde

 Boekwaarde Reële waarde 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Financiële activa 

Banksaldo’s en kasequivalenten 6 833 6 355 6 833 6 355 

Beleggingen op korte termijn  899  899 

Overige financiële activa (nietcourante) 118 201 118 201 

Vorderingen op meer dan één jaar 

(nietcourante) 13 130 8 537 12 745** 7 926* 

Financiële verplichtingen 

Langetermijn lening 75 000  73 044** 

Kortetermijn lening 240 963  240 963 

Aandeel in lening toegekend aan ‘Irisnet’ 2 312 2 303 2 312 2 303

SNCI lening  3 800  3 154*

* Verdisconteringsvoet (assumptie) 4 %
** Verdisconteringsvoeten (assumptie) werden beschouwd op de geschatte terugbetalingsperiode (1 jaar : 3,05 %, 2 jaar : 2,6785 %, 3 jaar : 3,0334 %)

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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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 nietrecurrente financiële activa worden gewaar
deerd tegen geamortiseerde kostprijs, die wordt geacht hun reële waarde te vertegenwoordigen.

De boekwaarde van de jointventurelening wordt geacht de reële waarde te vertegenwoordigen, rekening houdend 
met de eraan verbonden korte looptijd.

Einddatum 

Eind december 2008 Bedrag Op hoogstens Op hoogstens Op meer dan
  1 jaar 2-5 jaar 5 jaar

Financiële activa 

Banksaldo’s 6 833 6 833 

Overige financiële activa (nietcourante) 118   118

Vorderingen op meer dan één jaar (nietcourante) 13 130 2 067 11 063 

Financiële verplichtingen 

Langetermijn lening 75 000  75 000 

Kortetermijn lening 240 963 240 963 

Aandeel in lening toegekend aan ‘Irisnet’ 2 312 2 312 

 
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 (nietcourante) 201   201

Vorderingen op meer dan één jaar (nietcourante) 8 537 2 135 6 402 

Financiële verplichtingen 

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

SNCI lening 3 800 3 800 

15. Handelsschulden en andere courante schulden (in 000 euro)

    31.12.2008 31.12.2007

Handelsschulden 284 419 268 738
Personeelsbeloningen schulden 

Bezoldigingen en opzegvergoedingen 3 794 2 605

Bijdragen voor de sociale verzekering 2 145 4 408

Enkel en dubbel vakantiegeld 13 554 14 297

Performance and Profit Sharing bonus  7 867 6 435

Overige 1 209 2 692

Totaal  28 569 30 437
Belastingen 

Vennootschapsbelastingen  2006  18 217

Vennootschapsbelastingen  2007 13 763 16 148

Vennootschapsbelastingen  2008 13 250 

Belasting op de toegevoegde waarde 2 488 

Totaal  29 501 34 365
Overige schulden 

Dividend 2004 49 65

Dividend 2005 111 167

Dividend 2006 128 381

Dividend 2007 135 0

Terugstorting kapitaal 2008 534 0

Overige schulden aan andere aandeelhouders VOXmobile * 0 8 919

Overige schulden 2 937 1 712

Totaal   3 894 11 244

* Zie bijkomende informatie in toelichting 1.
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Handelsschulden zijn renteloos en worden normaal gezien op een termijn van 30 dagen vereffend.

Het verschil ten opzichte van 2007 is deels te wijten aan de herindeling van het bedrag dat verband houdt met gratis 
toegekende minuten in de verworven opbrengsten (zie toelichting 8); de waarde die eind 2007 was opgenomen in 
de uitgestelde inkomsten bedroeg 11,1 miljoen euro.

16. Winst- en verliesrekening (in 000 euro)

Omzet

    2008 2007

Opbrengsten uit abonnementen 912 752 910 389

Opbrengsten uit gebruik voorafbetaalde telefoonkaarten 219 410 221 386

Interconnectieopbrengsten 290 506 292 967

Huuropbrengsten uit gedeelde locaties 1 595 2 336

Andere diensten 19 472 18 299

Totale omzet uit telefonie 1 443 735 1 445 377

Verkoop van apparatuur 88 996 64 228

Totaal   1 532 731 1 509 605

De omzetstijging is beïnvloed door de verkoop van mobiele telefoons (stijging van 24.768 duizend euro), die fors zijn 
gestegen door de verkoop van smartphones.
 
Andere bedrijfsopbrengsten

    2008 2007

Doorrekening onkosten aan dochtermaatschappijen van 

France Télécom 11 514 12 598

Administratieve kosten doorgerekend aan klanten en derden 13 740 11 472

Diensten verleend aan de gerechtelijke autoriteiten 4 029 2 648

Overige bedrijfsopbrengsten 4 751 3 616

Totaal  34 034 30 334
 
Andere kosten voor verkochte goederen en diensten

    2008 2007

Inkoop van goederen 113 595 77 651

Inkoop van diensten 105 609 95 316

Totaal  219 204 172 967

De kosten van aangekochte goederen zijn op dezelfde wijze gestegen als de verkoop van apparatuur, in grote mate 
beïnvloed door de verkoop van smartphones.
 
Diensten en andere goederen

    2008 2007

Huurkosten 26 523 25 006

Onderhoud  20 729 23 360

Ereloon 59 799 56 183

Administratieve kosten 23 297 20 983

Commissies 94 044 110 892

Universele dienstverlening 1 795 6 528

Publiciteit en promotie 47 954 49 196

Overige 8 379 7 690

Totaal  278 930 299 838

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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De daling van de diensten en andere goederen is hoofdzakelijk te wijten aan de daling van de provisies die aan 
de distributiekanalen worden betaald, de aanpassing van het aandeel van Mobistar in de kosten van de universele 
diensten en de controle op commerciële uitgaven. Deze daling is gedeeltelijk gecompenseerd door de toename van 
de diensten die door derden worden geleverd.
 
Personeelsbeloningen 

    2008 2007

Bezoldigingen 100 042 101 035

Sociale zekerheidsbijdragen 25 125 26 519

Groepsverzekering en hospitaalverzekering 5 522 6 657

Overige personeelskosten 1 494 1 503

Totaal  132 183 135 714

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 3.789 duizend euro in 2008 en 
3.748 duizend euro in 2007.

Het gemiddelde aantal medewerkers in voltijdse equivalenten daalde van 1.650,0 in 2007 tot 1.569,6 in 2008.

De opsplitsing in de verschillende categorieën van kosten van personeelbeloningen is in 2008 herzien om deze posten 
duidelijker voor te stellen. De cijfers van 2007 zijn afgestemd op de nieuwe groepering. De totale kosten van 2007 zijn 
niet gewijzigd.

Andere bedrijfskosten

    2008 2007

Waardevermindering op voorraden 582 947

Handelsvorderingen  waardevermindering op dubieuze debiteuren 10 063 9 010

Gemeentelijke belastingen op GSM antennes en pylonen 3 736 4 331

Onroerende voorheffing 1 506 2 332

Langetermijn voorzieningen 808 585

Verlies uit verkochte activa 602 0

Overige bedrijfskosten 27 93

Totaal  16 160 14 234

 
Lokale belastingen op gsmmasten en antennes zijn toegenomen zoals beschreven in toelichting 8 ‘Overige cou
rante activa’.

Netto financieringskosten

    2008 2007

Financiële opbrengsten 

Interesten op beleggingen en bankrekeningen 1 672 2 879

Overige financiële opbrengsten 203 324

Totaal  1 875 3 203

Financiële kosten 

Interesten op schulden 6 494 1 410

Overige financiële kosten 934 1 895

Totaal  7 428 3 305

Totaal netto financieringskosten -5 553 -102

De netto financieringskosten zijn in grote mate beïnvloed door de transacties die in 2008 op het niveau van het 
eigen vermogen zijn verricht: de terugbetaling van kapitaal, het programma van inkoop van eigen aandelen en de 
dividenduitkering.
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17. Relaties met verbonden ondernemingen (in 000 euro)

Relaties met verbonden ondernemingen

Balans en winst- en verliesrekening

    31.12.2008 31.12.2007

Activa en passiva 

Handelsvorderingen op korte termijn 34 212 44 737

Beleggingen op korte termijn 0 900

Passiva 

   Kortetermijn interestdragende lening 240 963 

   Langetermijn interestdragende lening 75 000 

   Handelsschulden op korte termijn 23 712 24 631

Opbrengsten en kosten 

   Verkopen 61 049 63 184

   Inkopen 53 225 48 017

Het geconsolideerd financieel verslag bevat de financiële verslagen van Mobistar N.V., 100 % van VOXmobile N.V., 
Moskito Productions N.V. (tot op 12 november 2008), Topline Distributions N.V. (in 2007), 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 activi
teit in plaats van France Télécom. 

De moedermaatschappij van Mobistar N.V. is France Télécom, place d’Alleray 6, 75505 Paris Cedex 15, France.

Verbonden ondernemingen - transacties in 2008

 Verkopen Aankopen Openstaande Openstaande 
 aan bij vorderingen schulden
 verbonden verbonden bij verbonden bij verbonden
 ondernemingen ondernemingen ondernemingen ondernemingen

Moederonderneming 

France Télécom  Telecommunicatieverkeer en diensten 46 340 38 372 24 909 18 924

France Télécom  Cash pooling en financiële instrumenten 395 6 310  316 555

Dochtermaatschappijen France Télécom 

Telecommunicatieverkeer en diensten 14 314 8 543 9 303 4 196

Totaal  61 049 53 225 34 212 339 675

Verbonden ondernemingen - transacties in 2007 

 Verkopen Aankopen Openstaande Openstaande 
 aan bij vorderingen schulden
 verbonden verbonden 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

Voorwaarden voor transacties met verbonden ondernemingen

De voorwaarden betreffende de aan en verkoop van verkeer en diensten, de overeenkomst betreffende het gecen
traliseerde 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 waarde
vermindering op dubieuze debiteuren op bedragen van verbonden partijen op de balansdatum.

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening



75

Relaties met leden van de Raad van Bestuur en het senior management

Het totaalbedrag aan personeelsbeloningen en vergoedingen, met inbegrip van sociale zekerheidsbijdragen, toege
kend aan leden van het senior management van Mobistar, is als volgt:

    2008 2007

Basissalaris (brutojaarwedde) 1 796 2 172

Variabele remuneratie 836 1 005

Overige componenten van de remuneratie 440 751

Totaal werknemers’ voordelen 3 072 3 928

Het totaalbedrag aan bezoldigingen toegekend aan de Raad van Bestuur (exclusief de normale vergoeding van de 
CEO, hierboven vermeld) is als volgt:

    2008 2007

Totaal bedrag 204 284

Belangen van het senior management in een incentive plan voor werknemers

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 gebaseer
de betalingen’. De reële waarde van de aangekochte aandelen bedraagt 452 duizend euro (DSPP 2005) en 1.338 
duizend euro (DSPP 2006). Er is in 2007 geen nieuw plan van kracht geworden, en in 2008 evenmin.

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

 2007 2008

Immateriële en materiële activa 66 710 80 826 80 826 0 0 0

Goederen 8 916 3 940 3 940 0 0 0
 
Operationele leasingkosten 

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

 2007 2008

Kantoren 19 894 86 308 5 210 11 172 9 997 59 929

Netwerk sites 169 100 316 412 20 260 34 205 33 715 228 232

Wagens 10 792 9 757 1 050 5 686 3 021 0

Totaal  199 786 412 477 26 520 51 063 46 733 288 161

Toegekende waarborgen        

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

 2007 2008

Totaal bedrag 9 278 8 844 997 3 868 195 3 784

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 2008.

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.
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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 georgani
seerd op segmentbasis.

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 rapporteringssegment.

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 tus
sen bedrijfssegmenten. Deze verrekening wordt bij de consolidatie geëlimineerd.

 31.12.2008
 in duizenden €

 Mobiele Vaste Niet Totaal
 activiteit activiteit toegewezen

Segment activa 1 108 138 87 003 5 140 1 200 281

Segment passiva 365 095 33 787 273 916 747 798

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa 150 286 9 576 0 159 862

Afschrijvingen 157 079 2 766 0 159 845

Waardeverminderingen geboekt in het resultaat 13 247 0 0 13 247

Nietkas onkosten andere dan afschrijvingen  1 111 158 0 1 269

 Mobiele Vaste Geconsolideerd
 activiteit activiteit totaal

Bedrijfsopbrengsten 

Omzet uit telefonie 1 358 006 85 729 1 443 735 

Verkoop van apparatuur en overige 88 748 248 88 996 

Totale omzet 1 446 754 85 977 1 532 731 

Andere bedrijfsopbrengsten 31 258 2 776 34 034 

Totale bedrijfsopbrengsten 1 478 012 88 753 1 566 765 

 

Bedrijfskosten 

Interconnectiekosten 288 922 39 760 328 682 

Andere kosten voor verkochte goederen en diensten 197 808 21 396 219 204 

Diensten en diverse goederen 254 118 24 812 278 930 

Personeelsbeloningen 116 447 15 736 132 183 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 170 326 2 766 173 092 

Andere bedrijfskosten 15 328 832 16 160 

Totale bedrijfskosten -1 042 949 -105 302 -1 148 251 

 

Resultaat van bedrijfsactiviteiten 435 063 -16 549 418 514 

Netto financieringskosten   5 553

Resultaat van bedrijfsactiviteiten na netto 

financieringskosten   412 961

Belastingen   132 875

Netto winst of verlies   280 086

 

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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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

Nietkas 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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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 intragroep transacties, verbonden met het belang gehouden in de tijdelijke vereniging, 
zijn als volgt opgenomen:

    31.12.2008 31.12.2007

Nietcourante activa 8 8

Courante activa 4 016 2 491

Totaal activa 4 024 2 499

Eigen vermogen 11 547 11 443

Courante schulden 15 571 13 942

Totaal eigen vermogen en schulden 4 024 2 499

Opbrengsten  4 787 4 702

Kosten  5 621 4 920

Verbonden ondernemingen transacties tussen Mobistar en de tijdelijke vereniging werden in de financiële verslag
geving als volgt geboekt:
 

    31.12.2008 31.12.2007

Activa en Schulden 

Courante activa  handelsvorderingen 16 824 21 076

Courante schulden  handelsschulden 6 331 11 645

Courante schulden  uitgestelde opbrengsten 10 493 9 431

Resultatenrekening  

Verkopen 4 912 4 943

Aankopen 4 912 4 943

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 kapitaalsverplichtingen aangegaan.

Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening
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Verslag van de commissaris

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 geconso-
lideerde jaarrekening

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsoli
deerde jaarrekening van Mobistar N.V. en haar dochter
ondernemingen (samen “de Groep”) over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2008, opgesteld overeen
komstig de International Financial Reporting Standards 
(IFRS) zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en 
met de in België van toepassing zijnde wettelijke en be
stuursrechtelijke voorschriften. Deze geconsolideerde 
jaarrekening  bestaat uit de geconsolideerde balans  
afgesloten op 31 december 2008, de geconsolideerde 
resultatenrekening, het geconsolideerde kasstroomover
zicht en het geconsolideerde mutatieoverzicht van het 
eigen vermogen voor het boekjaar afgesloten op 31 de
cember 2008, alsook het overzicht van de belangrijkste 
waarderingsregels en andere toelichtingen. Het gecon
solideerde balanstotaal bedraagt € 1.200.281 duizend 
en de geconsolideerde winst van het boekjaar, aandeel 
van de Groep, bedraagt € 280.086 duizend.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur voor het 
opstellen en de getrouwe weergave van de geconsoli-
deerde jaarrekening

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt 
onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. 
Deze verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, imple
menteren en in stand houden van een interne controle 
met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weer
gave van de geconsolideerde jaarrekening die geen 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 
of het maken van fouten bevat, het kiezen en toepas
sen 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 
geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen 
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle 
uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en 
volgens de in België geldende controlenormen, zoals 
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 
Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt 
georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaar
rekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij 
controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van 
controleinformatie over de in de geconsolideerde jaar
rekening 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 risicoinschatting houden wij 
rekening met de bestaande interne controle van de 
Groep met be trek king tot het opstellen en de getrouwe 
weergave van de geconsolideerde jaarrekening ten 
einde in de gegeven omstandigheden de gepaste 
werkzaamheden te bepalen, maar niet om een oordeel 
te geven over de effectiviteit van de interne controle 
van de 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 beoor
deeld. Ten slotte hebben wij van de Raad van Bestuur 
en van de verantwoordelijken van de Groep de voor 
onze controlewerkzaamheden ver eiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons 
verkregen controleinformatie een redelijke basis vormt 
voor het uitbrengen van ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarreke
ning een getrouw beeld van het vermogen en de finan
ciële toestand van de Groep per 31 december 2008, en 
van zijn resultaat en kasstromen voor het boekjaar afge
sloten op die datum, in overeenstemming met de IFRS 
zoals aanvaard binnen de Europese Unie, en met de in 
België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrech
telijke voorschriften.

Bijkomende vermeldingen

Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerd jaar
verslag 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 jaarrekening te wijzigen:

•  Het geconsolideerd jaarverslag behandelt de door de 
wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de ge
consolideerde 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 positie, hun voorzien
bare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaal
de feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen 
even wel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen on
miskenbare inconsistenties vertonen met de informatie 
waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

Diegem, 10 maart 2009

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door

Herman Van den Abeele
Vennoot

aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders van Mobistar N.V. over de geconsolideerde jaarrekening over 
het boekjaar afgesloten op 31 december 2008
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Notities


