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OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET VIERDE KWARTAAL  
EN VOLLEDIG JAAR 2006 

 
Leuven, België – 1 maart 2007 - Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de 
vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt 
voor het vierde kwartaal en het boekjaar eindigend op 31 december 2006. De resultaten zijn 
weergegeven in Euro en werden opgesteld in overeenstemming met de opname- en 
waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard binnen de Europese Unie (IFRSs). De 
boekhoudprincipes en de waarderingsregels die in de onderstaande financiële rapportering worden 
gevolgd, zijn dezelfde als deze in de meest recente jaarrekening. In 2006 werd Option Wireless Japan 
KK opgenomen in de consolidatie en in het laatste kwartaal van 2006 werden voor de eerste keer ook 
de cijfers van de nieuw opgerichte entiteiten, Option Wireless Hongkong Limited en haar Taiwan 
Branch, mee geconsolideerd. 
 
 
De kerncijfers van het volledige jaar en vierde kwartaal 2006 omvatten : 
 

• De opbrengsten van het boekjaar 2006 bedragen 279,9 miljoen euro, een stijging van 40,9% in 
vergelijking met de 198,6 miljoen euro die gerealiseerd werd in 2005.  

 
• De brutowinst van 2006 bedroeg 104,6 miljoen euro, een stijging van 23,9% in vergelijking met 

de brutowinst van 84,4 miljoen euro tijdens 2005. De brutowinstmarge was 37,4% voor het 
volledige jaar 2006 vergeleken met de brutowinstmarge van 42,5% die gerealiseerd werd in 
2005.  

  
• Het bedrijfsresultaat nam tijdens 2006 toe tot 42,1 miljoen euro of 15,1% ten opzichte van de 

totale opbrengsten, komende van 38,8 miljoen euro. 
 

• De nettowinst van het boekjaar 2006 bedroeg 35,3 miljoen euro, gelijk aan een winst per 
aandeel van 0,86 euro of 0,86 euro per aandeel na dilutie, in vergelijking met een nettowinst 
van 29,0 miljoen euro zijnde 0,71 euro per aandeel of 0,70 EUR per aandeel na dilutie 
gedurende het boekjaar 2005, een groei van 21,8%1. 

 
• De totale opbrengsten voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2006 bedroegen 63,4 miljoen 

euro en waren in lijn met de opbrengsten gerealiseerd tijdens het laatste kwartaal van 2005.  
 

• De brutowinstmarge was 32,9% van de totale opbrengsten voor het vierde kwartaal 
vergeleken met de brutowinstmarge van 38,1% die gerealiseerd werd tijdens het vierde 
kwartaal van 2005. Exclusief eenmalige correcties op de voorraad zou de brutowinst van het 
vierde kwartaal 2006 34,5% bereikt hebben. 

  
• Het bedrijfsresultaat daalde tijdens het vierde kwartaal van 2006 tot 7,1 miljoen euro of 11,2% 

ten opzichte van de totale opbrengsten, komende van 11,9 miljoen euro of 18,7% ten opzichte 
van de totale opbrengsten gedurende de overeenkomstige periode in 2005. 

 
• De nettowinst van het vierde kwartaal van het boekjaar 2006 bedroeg 6,4 miljoen euro, gelijk 

aan een winst per aandeel van 0,16 euro of 0,16 euro per aandeel na dilutie, in vergelijking 
met een nettowinst van 9,2 miljoen euro zijnde 0,22 euro per aandeel of 0,22 EUR per aandeel 
na dilutie gedurende het vierde kwartaal van 20051. 

 
 

                                                            
1 Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst.  Omwille van rapporteringsdoeleinden werd deze splitsing retroactief toegepast. 
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Geconsolideerde resultaten 
 
 
 
Cijfers over het boekjaar eindigend 31 
december 
Miljoen euro (behalve cijfers met betrekking tot 
de aandelen) Q4 2006 Q4 2005 YTD 2006 YTD 2005 
  
Totaal opbrengsten ................................ 63.4 63.9 279.9 198.6 
Brutowinst .............................................. 20.9 24.3 104.6 84.4 
     
Bedrijfskosten ........................................ 13.8 12.4 62.5 45.6 
Bedrijfsresultaat (EBIT) .......................... 7.1 11.9 42.1 38.8 
Nettowinst .............................................. 6.4 9.2 35.3 29.0 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone 
aandelen na de splisting op 24 april 
20061......................................................

41 249 296 41 249 296 41 249 296 40 648 232 

     
Herziene winst per aandeel (EUR) 1 ....... 0.16 0.22 0.86 0.71 
     
 
 
NIET-FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN VAN HET VIERDE KWARTAAL: 
 
Aankondigingen over klanten 
 
- Uniwill, een vooraanstaand fabrikant van notebooks, heeft gekozen voor de embedded wireless 
module van Option. Het bedrijf produceert notebooks voor enkele van 's werelds meest 
toonaangevende merken, alsmede voor een groot aantal sterke lokale merken. 
 
- 3 Scandinavia levert HSDPA 3.6 diensten via de GlobeTrotter GT MAX van Option.  
 
- Consumenten in Australië kunnen, via het Next G mobiele breedband netwerk van Telstra, mobiel 
surfen met een snelheid van 3,6 Mbps dankzij de GlobeTrotter GT MAX "7.2 Ready" van Option.  
 
- Cingular introduceert de nieuwste Option GlobeTrotter GT MAX Laptop data kaart.  
 
- Samsung Electronics en SK Telecom presenteren twee nieuwe mobiele producten op basis van de 
draadloze HSDPA-modules van Option: de Notebook Q40 en de Ultra-Mobile PC (UMPC) Q1.  
 
Aankondigingen van producten en technologie 
 
- Option realiseert als eerste een HSUPA “data call” op basis van de nieuwe generatie draadloze data 
kaart. HSUPA (de volgende stap na HSDPA) verhoogt de datasnelheid in de "uplink" tot een 
theoretisch maximum van 5,7 Mbps, vergeleken met 384 kbps die momenteel met HSDPA 
beschikbaar is.  
 
- 's Werelds eerste UMTS900 “data call” heeft plaatsgevonden via de Option HSDPA data kaart en het 
mobiele netwerk van Elisa.  
 
- Option introduceert zijn eerste ExpressCard draadloze data kaart: de GlobeTrotter Express 7.2.  
 
- Option kondigt de GlobeSurfer ICON 7.2 aan. Het compacte apparaat is klein genoeg om 
rechtstreeks te worden aangesloten op de USB-poort van een computer en biedt ondersteuning voor 
HSDPA 7,2 Mbps. 
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Aankondiging binnen Option 
 
- Norbert Metzner vervoegt het managementteam van Option als nieuwe Vice President Product 
Marketing. 
 
 
Jan Callewaert, stichter en afgevaardigd bestuurder, gaf volgende commentaar op de resultaten. 
 
In 2006 liet Option een omzet optekenen van EUR 279.9 miljoen wat een stijging is met 40,9% in 
vergelijking met 2005. Dit is een zeer sterke prestatie van het bedrijf. De netto opbrengsten voor 2006 
stegen tot EUR 35.3 miljoen, een groei van 21,8% in vergelijking met vorig jaar, en weerspiegelt ons 
voortdurend streven om groei met winst te combineren. 
 
Terwijl een substantieel volume van de verkoop van data kaarten, gepland voor het einde van 2006, 
moest worden verschoven naar 2007 omwille van vertragingen in het implementeren van een 
technologie, kwam de omzet in het 4de kwartaal toch uit op EUR 63.4 miljoen wat in lijn is met het 
record 4de kwartaal van 2005. Zoals aangegeven tijdens onze aankondiging in januari zijn deze data 
kaarten nu geaccrediteerd en zijn de leveringen bezig. Bijgewerkte leveringschema’s maken dat de 
achterstand zal weggewerkt worden in de loop van de volgende maanden. 
 
Niettegenstaande deze achterstand in het 4de kwartaal, leverde Option toch 1.82 miljoen producten. 
Een groei met 64% in vergelijking met vorig jaar. Als gevolg hiervan verbeterde Option’s globaal 
marktaandeel tot 35% voor 2006, komende van 32% in 2005. Deze cijfers zijn gebaseerd op een 
schatting van ABI Research dat er wereldwijd zo’n 5.2 miljoen producten werden verkocht. Ons 
groeiend marktleiderschap reflecteert de investeringen die we gedaan hebben, en blijven doen, in het 
ontwikkelen van hechte relaties met onze klanten, de operatoren. Onze klantenlijst groeide van 70 
naar 90 klanten in de loop van 2006. 
 
We hebben 2007 goed ingezet met een nooit gezien orderboek voor al onze producten. Daarenboven 
speelt Option een voortrekkersrol bij de creatie van een nieuwe categorie van ‘finger-top’ draadloze 
draagbare multimedia toestellen die binnenkort op de Japanse markt zullen komen.  
 
We blijven ook onze inkomstenstromen diversifiëren, zowel geografisch als over de productlijnen heen. 
In 2007 verwachten we dat onze omzet afkomstig uit Azië en de US verdrievoudigd. We verwachten 
ook een significante groei in onze niet-data kaart business. 
 
Voor 2007 verwachten we dat een sterk verkoopsresultaat in de 1ste jaarhelft zal gevolgd worden door 
het verder versnellen van de business in de 2de jaarhelft. We voelen ons comfortabel met onze 
verwachting die we eerder al voor 2007 gegeven hadden van EUR 355 – 375 miljoen. 
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Financiële Rapportering 
 
RESULTATENREKENING 
 
Opbrengsten 
 
De totale opbrengsten voor het van het boekjaar 2006 bedroegen 279,9 miljoen euro, een stijging van 
40,9% in vergelijking met de 198,6 miljoen euro die werd gerealiseerd in 2005. 
 
De totale opbrengsten voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2006 bedroegen 63,4 miljoen euro 
waren in lijn met de opbrengsten gerealiseerd tijdens het laatste kwartaal van 2005. 
 
Brutowinst 
 
De brutomarge van 37,4% voor het volledige jaar 2006 in vergelijking met de brutomarge van 42,5% 
die gerealiseerd werd tijdens 2005. Met een kostprijs van de verkochte goederen van 175,3 miljoen 
euro bedroeg de brutowinst 104,6 miljoen euro tijdens 2006 een stijging van 23,9% in vergelijking met 
de brutowinst van 84,4 miljoen euro in 2005. 
 
De brutowinstmarge was 32,9% van de totale opbrengsten voor het vierde kwartaal vergeleken met de 
brutowinstmarge van 38,1% die gerealiseerd werd tijdens het vierde kwartaal van 2005. Exclusief 
eenmalige correcties op de voorraad zou de brutowinst van het vierde kwartaal 2006 34,5% bereikt 
hebben. 
 
Bedrijfskosten 
 
Tijdens 2006 bedroegen de bedrijfskosten, inclusief afschrijvingen en waardeverminderingen 62,5 
miljoen euro in vergelijking met 45,6 miljoen euro tijdens 2005. 
 
Dankzij de focus op de royalty verplichtingen, boekhoudkundig behandeld als variabele bedrijfskosten, 
verkreeg de onderneming betere voorwaarden die reeds een positieve impact hadden op jaareinde. 
 
De bedrijfskosten van het vierde kwartaal, inclusief afschrijvingen en waardeverminderingen, 
bedroegen 13,8 miljoen euro in vergelijking met 12,4 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2005.  
 
Bedrijfsresultaat 
 
Het bedrijfsresultaat nam tijdens 2006 toe tot 42,1 miljoen euro of 15,1% ten opzichte van de totale 
opbrengsten, komende van 38,8 miljoen euro of 19,5% ten opzichte van de totale opbrengsten 
gedurende 2005, wat een stijging van 8,7% betekent. 
 
Het bedrijfsresultaat daalde tijdens het vierde kwartaal van 2006 tot 7,1 miljoen euro of 11,2% ten 
opzichte van de totale opbrengsten, komende van 11,9 miljoen euro of 18,7% ten opzichte van de 
totale opbrengsten gedurende de overeenkomstige periode in 2005. 
 
Financieel resultaat 
 
Tijdens 2006 realiseerde Option een positief financieel resultaat van 600 duizend euro. De 
wisselkoerswinsten, voornamelijk ten gevolge van een zwakkere US Dollar, bedroegen 881 duizend 
euro en Option verkreeg 1.112 duizend euro interesten uit een risicovrije belegging van de 
beschikbare liquide middelen. 
Er werden voor 1.253 duizend euro betalingskortingen gegeven aan klanten wegens kontante betaling 
en de overige financiële kosten van 140 duizend euro vloeiden voornamelijk voort uit leasing 
overeenkomsten en bankkosten. 
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Nettowinst 
 
Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille van rapporteringdoeleinden werd deze 
splitsing retroactief toegepast en dit resulteert in volgende resultaten: 
 
De nettowinst 2006 bedroeg 35,3 miljoen euro of 0,86 EUR per uitstaand aandeel (of 0,86 euro per 
aandeel na dilutie) in vergelijking met een nettowinst van 29,0 miljoen euro of 0,71 euro per aandeel 
(of 0,70 per aandeel na dilutie) in 2005, een groei van 21,8%.  
 
De nettowinst voor het vierde kwartaal bedroeg 6,4 miljoen euro of 0,16 EUR per uitstaand aandeel (of 
0,16 euro per aandeel na dilutie) in vergelijking met een nettowinst van 9,2 miljoen euro of 0,22 euro 
per aandeel (of 0,22 per aandeel na dilutie) gedurende dezelfde periode in 2005.  
 
BALANS 
 
De liquide middelen daalden van 49,2 miljoen euro per einde 2005 tot 36,1 miljoen euro aan het einde 
van het van 2006. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan een voorafbetaling van intellectuele 
eigendomsrechten evenals de gestegen behoefte aan werkkapitaal, voornamelijk voorraden en 
handelsvorderingen. 
 
Tijdens 2006 stegen de voorraden van 19,5 miljoen euro tot 40,6 miljoen euro. Deze stijging is toe te 
schrijven aan de groei in voorraad componenten en goederen in bewerking die te wijten was aan een 
vertraging in de productie tijdens het vierde kwartaal eveneens werd voldoende voorraad afgewerkte 
producten klaargezet voor levering in het begin van het eerste kwartaal van 2007. De voorraad 
afgewerkte producten bleef laag en vertegenwoordigde 8,4% van de totale voorraad. 
 
De handels- en overige vorderingen stegen van 37,1 miljoen euro op het einde van 2005 tot 54,2 
miljoen euro aan het einde 2006. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de 
handelsvorderingen. 
 
De vaste activa hadden per jaareinde 2006 een netto boekwaarde van 42,1 miljoen euro wat een 
stijging betekent van 22,7 miljoen euro ten opzichte van de boekwaarde van vaste activa van 19,4 
miljoen euro per einde boekjaar 2005. Tijdens 2006 werd 6,4 miljoen euro geïnvesteerd in materiële 
vaste activa, voornamelijk testapparatuur, en 27,4 miljoen euro in immateriële vaste activa, waarvan 
10,0 miljoen euro in ontwikkelingsprojecten en 17,4 miljoen euro voornamelijk in bijkomende licenties. 
 
Het totaal schulden op ten hoogste één jaar stegen van 49,6 miljoen euro per jaareinde 2005 tot 53,1 
miljoen euro aan het einde van het vierde kwartaal 2006. Deze toename is hoofdzakelijk toe te 
schrijven aan toegenomen handels- en overige schulden (+2,1 miljoen euro) in combinatie met een 
toegenomen belastingsverplichting (+1,6 miljoen euro). 
 
De onderneming genereerde een uitgestelde belastingverplichting voornamelijk door het activeren van 
commerciële ontwikkelingsprojecten onder IFRS. Tijdens 2006 nam deze verplichting af met 569 
duizend euro, bijna volledig gerelateerd aan geactiveerde ontwikkelingsprojecten.  
 
Op het balanstotaal van 176,5 miljoen euro bedroeg het eigen vermogen 111,6 miljoen euro wat een 
solvabiliteit betekent van 63,2% aan het einde van het boekjaar. 
 
Tijdens 2006 realiseerde de onderneming Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 4,9 miljoen euro in 
vergelijking met een Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 34,8 miljoen euro tijdens 2005. Deze afname 
volgt uit een hogere nettowinst in 2006 in combinatie met een afname van de netto kasstroom uit 
bedrijfsactiviteiten. 
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- OPTION N.V. - 

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING IN OVEREENSTEMMING MET DE 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRSS) 

 

                                                            
         2 De verkopen, andere dan datakaarten, tijdens het vierde kwartaal en het volledige jaar 2006 bleven beneden de 10% 
drempel voor segmentrapportering. 

Cijfers over het boekjaar eindigend 31 december 2006 
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de 
aandelen) 

 
Q4/2006 Q4/2005 31 December, 2006 31 December , 2005

   Na audit Na audit 
Omzet 2 ..........................................................................      63 357 63 882 279 868 198 615 
Overige opbrengsten .....................................................     
Totale opbrengsten....................................................................        63 357 63 882 279 868 198 615 
Kostprijs verkochte goederen........................................     (42 483) (39 541) (175 254) (114 203) 
Brutowinst ................................................................................. 20 874 24 341 104 614 84 412 
     
Brutowinst/Totale opbrengsten % .................................      32.9% 38.1% 37.4% 42.5% 
     
Onderzoek- en ontwikkelingskosten..............................    (4 620) (4 369) (18 302) (15 522) 
Verkoop, marketing en royalty’s kosten ........................    (5 772) (5 987) (32 794) (24 180) 
Algemene en administratiekosten .................................  (3 367) (2 062) (11 381) (5 945) 
Totale bedrijfskosten.................................................................     (13 759) (12 418) (62 477) (45 647) 
     
Bedrijfsresultaat (EBIT) .............................................................       7 115 11 923 42 137 38 765 
EBIT/Totale opbrengsten % ..........................................      11.2% 18.7% 15.1% 19.5% 
     
Afschrijvingen en waardeverminderingen .....................      2 783 2 518 10 997 7 542 
     
EBITDA ..........................................................................      9 898 14 441 53 134 46 307 
EBITDA/Totale opbrengsten % .....................................      15.6% 22.6% 19.0% 23.3% 
     
Wisselkoerswinsten/(verliezen) .....................................       (94) (426) 881 (2 243) 
Intrestopbrengsten/(kosten)...........................................        174 (266) (281) (81) 
Financieel resultaat ...................................................................         80 (692) 600 (2 324) 
     
Winst vóór belastingen..............................................................       7 195 11 231 42 737 36 441 
     
Belastingen ....................................................................       (791) (2 043) (7 421) (7 448) 
     
Nettowinst..................................................................................       6 404 9 188 35 316 28 993 
     
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ............ 10 312 324 10 312 324 10 312 324 10 162 058 
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ......... 10 312 324 10 312 324 10 312 324 10 312 407 
     
Winst per aandeel vóór verwatering (euro) ................... 0.62 0.89 3.42 2.85 
Winst per aandeel na verwatering (euro) ...................... 0.62 0.89 3.42 2.81 
     
Winst per aandeel na de splitsing van de aandelen van 24 
april 2006 (retroactief toegepast) .............................................

  
  

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ............ 41 249 296 41 249 296 41 249 296 40 648 232 
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ......... 41 249 296 41 249 296 41 249 296 41 249 628 
Winst per aandeel vóór verwatering (in EUR)............... 0.16 0.22 0.86 0.71 
Winst per aandeel na verwatering (in EUR).................. 0.16 0.22 0.86 0.70 
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- OPTION N.V. - 
GECONSOLIDEERDE BALANS OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING STANDARDS (IFRSS) 
 
Duizend EUR 
Per 

31 December  
2006 

31 December 
2005 

   
ACTIVA Na audit Na audit 
Vlottende active   
Liquide middelen ........................................................................................................ 36 062 49 288 
Handels-en overage vorderingen............................................................................... 54 201 37 050 
Belastingsvorderingen................................................................................................ 110 20 
Voorraden................................................................................................................... 40 572 19 495 
 130 945 105 853 
   
Niet-vlottende active   
Materiële vaste activa................................................................................................. 12 099 8 415 
Immateriële vaste activa ............................................................................................ 29 998 11 031 
Uitgestelde belastingvorderingen............................................................................... 3 303 1 714 
Overige vorderingen................................................................................................... 144 - 
 45 544 21 160 
   
   
Totaal activa.................................................................................................................................. 176 489 127 013 
   
   
PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)   
Schulden op ten hoogste één jaar   
Te betalen belastingen............................................................................................... 3 914 2 320 
Handels- en overige schulden.................................................................................... 49 137 47 020 
Lange termijn schulden die binnen één jaar vervallen .............................................. 74 286 
 53 125 49 626 
Schulden op meer dan één jaar   
Handels- en overige schulden.................................................................................... 11 326 - 
Uitgestelde belastingverplichtingen ........................................................................... 256 825 
Schulden op meer dan één jaar ................................................................................. 148 222 
 11 730 1 047 
   
Eigen vermogen   
Geplaatst kapitaal....................................................................................................... 6 116 6 116 
Uitgiftepremies............................................................................................................ 43 865 43 865 
Reserves .................................................................................................................... 335 357 
Overgedragen resultaat ............................................................................................. 61 318 26 002 
Eigen vermogen ............................................................................................................................ 111 634 76 340 
   
   
   
Totaal schulden en eigen vermogen ............................................................................................ 176 489 127 013 
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- OPTION N.V. - 
GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRSS) 
 

Duizend EUR 
Per 

31 December  
2006 

31 December 
2005 

   
BEDRIJFSACTIVITEITEN Na Audit Na Audit 
Nettowinst  (A) .................................................................................................................. 35 316 28 993 
   
Afschrijvingen en waardeverminderingen ........................................................................ 10 987 7 540 
Bijzondere waardeverminderingen................................................................................... 10 2 
Waardeverminderingen van voorraden............................................................................ 145 636 
Waardeverminderingen op handelsdebiteuren................................................................ 200 1 
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten)......................................................... (202) (4) 
Intrest (opbrengsten) ........................................................................................................ (1 112) (786) 
Intrest kosten .................................................................................................................... 97 157 
Verlies/(winst) op de verkoop van materiële vaste activa................................................ (5) - 
Kosten m.b.t. in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde, op aandelen 
gebaseerde betalingen..................................................................................................... - 115 

Belastingen ....................................................................................................................... 7 421 7 209 
Totaal waardecorrecties anders dan in geld (B) ............................................................................... 17 541 14 870 
   
Bedrijfskasstroom vóór wijzinging in bedrijfskapitaal (C)=(A)+(B) ............................................... 52 857 43 863 
   
Afname/( toename) van handels- en overige vorderingen .............................................. (16 996) (21 007) 
Afname/( toename) van voorraden .................................................................................. (21 077) (13 935) 
Toename/( afname) van handels- en overige schulden .................................................. (2 296) 26 935 
Totaal der mutaties in activa en passiva (D) ..................................................................................... (40 369)           (8 007) 
   
Netto kastroom uitbedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D) ......................................................................... 12 488 35 856 
(Betaalde) intresten (F)..................................................................................................... (21) (18) 
Ontvangen Intresten (G)................................................................................................... 377 344 
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H) ............................................................................. (7 900) (1 338) 
   
KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (I)=(E)+(F)+(G)+(H)...................................................... 4 944 34 844 
   
INVESTERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa .................................................. 5 - 
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële vaste activa .............................................. 227 - 
Verwerving van materiële vaste activa............................................................................. (6 440) (7 703) 
Verwerving van immateriële vaste activa......................................................................... (1 660) (3 002) 
Uitgaven van productontwikkeling.................................................................................... (10 011) (6 070) 
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (J) ............................................................................. (17 879) (16 775) 
   
FINANCIERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangen uit hoofde van kapitaalverhoging en gerelateerde kosten ............................ - 518 
Terugbetaling schulden financiële leasing ....................................................................... (286) (911) 
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (K) ........................................................................... (286) (393) 
   
Netto toename/(afname) van liquide middelen (I)+(J)+(K) .............................................................. (13 221) 17 676 
   
Liquide middelen bij het begin van het boekjaar.............................................................. 49 288 31 612 
Impact wisselkoersfluctuaties........................................................................................... (5) - 
Liquide middelen op het einde van het boekjaar ............................................................. 36 062 49 288 
Verschil ................................................................................................................................................ (13 221) 17 676 
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN  

Eigen vermogen  Duizend EUR 
Cijfers over het boekjaar 
eindigend 31 december 
2005 

Geplaatst 
kapitaal 

Uitgifte- 
premies 

Op  
aandelen 

gebaseerde 
betalingen 

Valuta-
koersverschillen 

Overgedragen
resultaat 

Totaal eigen 
vermogen 

 
Op 1 januari 2005 .................. 5 994 43 469 245 - (2 991) 46 717 
  
Nettowinst ............................ - - - - 28 993 28 993
Netto 
valutakoersverschillen ......... - - - (3) - (3)
Kapitaalverhoging ................ 122 396 - - - 518
Op aandelen gebaseerde 
betalingen ......................... - - 115 - - 115
  
Op 31 december 2005 ........... 6 116 43 865 360 (3) 26 002 76 340 

 
 

Eigen vermogen  Duizend EUR 
Cijfers over het boekjaar 
eindigend 31 december 
2006 

Geplaatst 
kapitaal 

Uitgifte- 
premies

Op  
aandelen 

gebaseerde 
betalingen 

Valuta-
koersverschillen 

Overgedragen
resultaat 

Totaal eigen 
vermogen 

 
Op 1 januari 2006 ..................... 6 116 43 865 360 (3) 26 002 76 340 
  
Nettowinst ............................... - - - - 35 316 35 316
  
Netto valutakoersverschillen... - - - (22) - (22)
  
Op 31 december  
2006........................................... 6 116 43 865 360 (25) 61 318 111 634 
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Verklaring van Deloitte Bedrijfsrevisoren 
 
“De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot 2006 ten gronde 
zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de 
boekhoudkundige informatie, opgenomen in het communiqué, zou moeten doorgevoerd worden.”  
 
Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie die risico’s en onzekerheden inhoudt, met inbegrip van verklaringen omtrent 
de plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties van de onderneming. Dergelijke verklaringen omvatten, zonder 
beperking, discussies betreffende de strategische richting van de onderneming en nieuwe productintroducties en -
ontwikkelingen. De lezers worden gewaarschuwd dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen bekende en onbekende risico’s 
en onzekerheden inhouden die er kunnen voor zorgen dat de huidige resultaten materieel verschillen van de resultaten die 
werden uiteengezet in de toekomstgerichte verklaringen. De risico’s en onzekerheden omvatten, zonder beperking, de vroege 
fase van de markt voor connectiviteit en geïntegreerde draadloze producten en oplossingen voor draagbare en handheld 
computers en gsm’s, het beheer van de groei, het vermogen van de onderneming om nieuwe producten, een snelle 
technologische verandering en concurrentie te ontwikkelingen en succesvol te commercialiseren. Een aantal van deze 
risicofactoren werden benadrukt in het jaarverslag 2005 op de pagina’s 35-36 en 58-59. De toekomstgerichte verklaringen die 
hierin zijn vervat, zijn alleen geldig vanaf de datum van dit persbericht. De onderneming ontkent uitdrukkelijk elke verplichting om 
publiek aanpassingen of herzieningen te doen aan een dergelijke verklaring om elke verandering in de verwachtingen van de 
onderneming of elke verandering van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is 
gebaseerd weer te geven.  

 

Option plant de berichtgeving betreffende de kwartaalgegevens in 2007 als volgt – steeds voor beurstijd: 

 

Q1 resultaten:     Donderdag, 26 april 2007 

Q2 resultaten:     Donderdag, 26 juli 2007 

Q3 resultaten:     Donderdag, 25 oktober 2007 

 

De algemene aandeelhoudersvergadering zal doorgaan op vrijdag, 30 maart 2007, 10 uur  te Leuven (België). 

 

Voor meer informatie gelieve te contacteren: 

 

Jan Callewaert, Oprichter en Afgevaardigd Bestuurder  
Frederic Convent, Financieel Directeur  
Gaston Geenslaan 14 
B-3012 Leuven, België 
TEL: ·+32 (0) 16/31-74-11 
FAX: +32 (0) 16/31-74-90 
E-mail: investor@option.com 
 
 
 
Over Option - (www.option.com) - EURONEXT Brussels OTC: OPNVY 

Option is dé vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen 

en vervaardigen van GSM, GPRS, WLAN, en 3G UMTS technologische producten voor draadloze verbindingsoplossingen. 

Option heeft een stevige reputatie weten op te bouwen door verbluffende nieuwe producten te creëren waardoor de prestaties 

en mogelijkheden van draadloze communicatie groeien. De maatschappelijke zetel van Option is gevestigd in Leuven, België. 

Het bedrijf heeft een O&O centrum in Leuven, een Software and Applications ontwikkelingscentrum in Adelsried (Duitsland), een 

wireless router ontwikkelingscentrum in Stockholm, een productie, engineering en logistieke afdeling met ISO 9002 certificaat, in 

Cork (Ierland) en verkoopsondersteunende kantoren in de VS, Japan, Hongkong en Taiwan. 


