OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN EERSTE HALFJAAR EN
TWEEDE KWARTAAL 2007
Leuven, België – 26 juli 2007 - Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de vernieuwer op het gebied van draadloze
communicatie, heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt voor het eerste halfjaar en het tweede kwartaal eindigend op 30 juni
2007. 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 het tweede kwartaal van 2007 werd voor de eerste keer ook de cijfers van Option Wireless Germany GmbH mee
geconsolideerd.
DE FINANCIËLE KERNCIJFERS VAN HET TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALFJAAR 2007:
DE FINANCIËLE KERNCIJFERS VAN HET TWEEDE KWARTAAL 2007
•

De totale opbrengsten van 82,1 miljoen euro betekenen een groei van 18.8% in vergelijking met de totale opbrengsten
van het eerste kwartaal en liggen in lijn met de totale opbrengsten van 82,5 miljoen euro die in het tweede kwartaal van
2006 grealiseerd werden.

•

De brutowinstmarge, die in lijn was met het tweede halfjaar 2006, was 33,6% van de totale opbrengsten voor het tweede
kwartaal 2007 vergeleken met de brutowinstmarge van 42,6% die gerealiseerd werd tijdens het tweede kwartaal van
2006.

•

EBITDA voor het kwartaal bedroeg 13,1 mijloen euro, een groei van 15% ten opzichte van het voorgaande kwartaal toen
ook reeds een groei van 14.8% gerealiseerd werd.

•

Het bedrijfsresultaat van het tweede kwartaal van 2007 bedroeg 8,9 miljoen euro of 10,8% ten opzichte van de totale
opbrengsten. Zonder de impact van de IFRS interpretatie van een contract had deze 1,1% hoger geweest ten opzichte
van de opbrengsten.

•

De nettowinst van het tweede kwartaal van het boekjaar 2007 bedroeg 6,3 miljoen euro, gelijk aan een winst per aandeel
van 0,15 euro.

DE FINANCIËLE KERNCIJFERS VAN HET EERSTE HALFJAAR VAN HET BOEKJAAR 2007
•

De totale opbrengsten voor het eerste halfjaar van het boekjaar 2007 stegen met 7,4% tot 151,2 miljoen euro in
vergelijking met de 140,8 miljoen euro die werd gerealiseerd in het eerste halfjaar van 2006.

•

De brutowinstmarge was 33,6% voor het eerste halfjaar 2007 vergeleken met de brutowinstmarge van 33,8% die
gerealiseerd werd tijdens het tweede halfjaar van 2006.

•

Het bedrijfsresultaat bedroeg 17,1 miljoen euro of 11,4 % ten opzichte van de totale opbrengsten tijdens de eerste twee
kwartalen van 2007 in vergelijking met 17,0 miljoen euro of 12,3% ten opzichte van de totale opbrengsten gedurende de
laatste zes maanden in 2006.

•

EBITDA voor het eerste halfjaar bedroeg 24,4 miljoen euro, een stijging van 7,5% in vergelijking met 22,7 miljoen euro
tijdens het laatste halfjaar van 2006.

•

De nettowinst van het eerste halfjaar van het boekjaar 2007 bedroeg 14,5 miljoen euro, gelijk aan een winst per aandeel
van 0,35 euro.
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GECONSOLIDEERDE RESULTATEN:

Cijfers over het tweede kwartaal en halfjaar
eindigend 30 juni
In miljoen euro (behalve cijfers met betrekking tot
de aandelen)

Q2 2007

Q2 2006

H1 2007

H1 2006

Opbrengsten. ..............................................................
Brutowinst...................................................................

82,1
27,6

82,5
35,1

151,2
50,8

140,8
57,6

Bedrijfskosten .............................................................
Bedrijfsresultaat (EBIT) ................................................
Nettowinst...................................................................

(18,7)
8,9
6,3

(18,2)
16,9
13,4

(33,6)
17,1
14,5

(32,4)
25,1
21,0

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen .............

41 249 296

41 249 296

41 249 296

41 249 296

Winst per aandeel (euro)..............................................

0,15

0,32

0,35

0,51

NIET-FINANCIËLE HOOGTEPUNTEN VAN HET TWEEDE KWARTAAL:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opname van GT Max “7.2 Ready” HSDPA datakaart door Rogers Wireless, Canada
Opname van GT Max 3.6 Express HSDPA datakaart door AT&T, USA
Aankondiging van de samenwerking met Intel Corporation (NASDAQ: INTC) voor de opimalisatie van WWAN modules voor
Mobile Internet Devices (MIDs) gebaseerd op Intel’s laagstroomverbruik technologie.
Acquisitie van een uiterst ervaren team van ingenieurs en labo faciliteiten van BenQ Mobile GmbH&Co, het vroegere
“Siemens AG mobile devices business”
GlobeSurfer iCON HSUPA USB modems geselecteerd door KTF ter ondersteuning van de commerciële roll-out van HSUPA
in Korea.
GlobeTrotter Express HSUPA datakaart centraal in de lancering van HSUPA in Duitsland door Vodafone
Sterke groei in de vraag naar breedband ExpressCards met de opname van de GlobeTrotter Express 7.2 datakaart door
Swisscom (Zwitserland), Pannon (Hongarije) and KPN (Nederland)
GlobeSurfer iCON 7.2 bevestigd de trend naar USB modems door de opname door Pannon (Hongarije), Partner (Israel), 3
(Oostenrijk) and Telenor (Norwegen)

Jan Callewaert, stichter en afgevaardigd bestuurder gaf volgende commentaar:
“De opbrengsten van 82 miljoen euro liggen aan de bovengrens van het interval van de herziene vooruitzichten die bekendgemaakt
werden op 5 juli 2007.
Met een stijging van 18,8% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2007, lagen de opbrengsten in lijn met de recordopbrengsten
van 82,5 miljoen euro van het tweede kwartaal van 2006 en betekenen een belangrijke mijlpaal in het hervatten van de
aanhoudende groei na onze teleurstellende prestaties in de tweede jaarhelft van 2006.
Wat echter nog belangrijker is, zijn de twee opeenvolgende kwartalen met bijna 15% EBITDA groei voor het eerst sinds de
overgang naar de IFRS boekhoudnormen in 2005. Deze groei in EBITDA kwam terwijl de R&D uitgaven met 30% verhoogd werden
ten opzichte van de tweede jaarhelft van 2006 zodat wij ons goed positioneren voor noodzakelijke nieuwe productontwikkelingen
in 2008.
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Tijdens het kwartaal, toont de groeiende vraag naar de GlobeTrotter Express 7,2 HSDPA en de GlobeSurfer iCON 7,2 dat Option
goed geplaatst is in de markt die evolueert naar de ExpressCard formfactor en profiteert van de stijgende vraag naar draadloze USB
modems als alternatief voor DSL.
Het plan om een flexibeler bedrijf te creëren, geschikt om te beantwoorden aan de snelwijzigende en multidimensionele draadloze
breedbandmarkt, kent een snelle vooruitgang. De geplande reorganisatie zal onze verkoop- en marketingafdelingen een
verscherpte focus verschaffen en zal een nieuwe industriebenchmark in supply chain realiseren. Deze veranderingen zetten stevige
fundamenten voor de nieuwe groeifase.
Wij blijven ons comfortabel voelen met onze herziene jaarvooruitzichten van de jaaropbrengst van 320-340 miljoen euro door een
opeenvolgende kwartaalgroei in de tweede jaarhelft van 2007.”
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TUSSENTIJDSE FINANCIËLE RAPPORTERING
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING VAN HET EERSTE HALFJAAR VAN HET BOEKJAAR 2007

OPBRENGSTEN
De totale opbrengsten voor het eerste halfjaar van het boekjaar 2006 bedragen 151,2 miljoen euro, wat een stijging betekent van
7,4% in vergelijking met de 140,8 miljoen euro die werd gerealiseerd in het eerste halfjaar van 2006.
BRUTOWINST
Tijdens het eerste halfjaar van 2007 bedroeg de brutowinst 50,8 miljoen euro in vergelijking met een brutowinst van 57,6 miljoen
euro tijdens het eerste halfjaar van 2006.
De brutowinstmarge was 33,6% van de totale opbrengsten voor het tweede kwartaal 2007 vergeleken met de brutowinstmarge
van 40,9% die gerealiseerd werd tijdens het tweede kwartaal van 2006.
BEDRIJFSKOSTEN
Tijdens het eerste halfjaar van 2007 bedroegen de bedrijfskosten, inclusief afschrijvingen en waardeverminderingen, 33,6 miljoen
euro in vergelijking met 32,5 miljoen euro tijdens de eerste zes maanden van 2006.

BEDRIJFSRESULTAAT
Het bedrijfsresultaat nam tijdens de eerste twee kwartalen van 2007 af tot 17,2 miljoen euro of 11,4% ten opzichte van de totale
opbrengsten, komende van 25,1 miljoen euro of 17,8% ten opzichte van de totale opbrengsten gedurende de overeenkomstige
periode in 2006, wat een daling van 31,5% betekent.
EBITDA
De EBITDA gerealiseerd in het eerste halfjaar van 2007 bedroeg 24,4 miljoen euro of 16,2% van de totale opbrengsten. Dit in
vergelijking met 30,4 miljoen euro of 21,6% van de totale opbrengsten tijdens het eerste halfjaar van 2006, wat een daling van
19,6% betekent.
FINANCIEEL RESULTAAT
Tijdens het eerste halfjaar 2007 realiseerde Option een positief financieel resultaat van 197 duizend euro. De wisselkoerswinsten
ten gevolge van een zwakkere dollar bedroegen 200 duizend euro en Option verkreeg 474 duizend euro interesten uit een
risicovrije belegging van de beschikbare liquide middelen.
Er werden voor 419 duizend euro betalingskortingen gegeven aan klanten wegens kontante betaling en de overige financiêle
kosten bedroegen 2 duizend euro.
NETTO WINST
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 van het eerste halfjaar van het boekjaar 2007 bedroeg 14,5 miljoen euro, gelijk aan een winst per aandeel van 0,35
euro of 0,35 euro per aandeel na dilutie, in vergelijking met een nettowinst van 21,0 miljoen euro zijnde 0,51 euro per aandeel of
0,51 EUR per aandeel na dilutie gedurende het eerste halfjaar van 2006.
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING VAN HET TWEEDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2007

OPBRENGSTEN
De totale opbrengsten voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2007 bedragen 82,1 miljoen euro, een daling van 0,5% in
vergelijking met de 82,5 miljoen euro die werd gerealiseerd in het tweede kwartaal van 2006.
BRUTOWINST
Rekening houdend met een kostprijs van de verkochte goederen van 54,5 miljoen euro, bedroeg de brutowinst tijdens het tweede
kwartaal van 2007 27,6 miljoen euro. Dit in vergelijking met een brutowinst van 35,0 miljoen euro tijdens het tweede kwartaal van
2006
De brutowinstmarge was 33,6% voor het tweede kwartaal 2007 vergeleken met de brutowinstmarge van 42,6% die gerealiseerd
werd tijdens het tweede kwartaal van 2006.
BEDRIJFSKOSTEN
De bedrijfskosten van het tweede kwartaal, inclusief afschrijvingen en waardeverminderingen, bedroegen 18,7 miljoen euro in
vergelijking met 18,2 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2006.

BEDRIJFSRESULTAAT
Het bedrijfsresultaat nam tijdens het tweede kwartaal van 2007 af tot 8,9 miljoen euro of 10,8% ten opzichte van de totale
opbrengsten, komende van 16,9 miljoen euro of 20,5% ten opzichte van de totale opbrengsten gedurende de overeenkomstige
periode in 2006.
EBITDA
De EBITDA gerealiseerd in het tweede kwartaal van 2007 bedroeg 13,1 miljoen euro of 15,9% van de totale opbrengsten. Dit in
vergelijking met 19,8 miljoen euro of 24,0% van de totale opbrengsten in de overeenkomstige periode in 2006.
FINANCIEEL RESULTAAT
Tijdens het tweede kwartaal 2007 realiseerde Option een positief financieel resultaat van 55 duizend euro. De wisselkoerswinsten
ten gevolge van een zwakkere dollar bedroegen 57 duizend euro en Option verkreeg 250 duizend euro interesten uit een risicovrije
belegging van de beschikbare liquide middelen.
Er werden voor 216 duizend euro betalingskortingen gegeven aan klanten wegens kontante betaling en de overige financiêle
kosten bedroegen 2 duizend euro.
NETTO WINST
De nettowinst van het tweede kwartaal van het boekjaar 2007 bedroeg 6,3 miljoen euro, gelijk aan een winst per aandeel van 0,15
euro of 0,15 euro per aandeel na dilutie, in vergelijking met een nettowinst van 13,4 miljoen euro zijnde 0,32 euro per aandeel of
0,32 euro per aandeel na dilutie gedurende het tweede kwartaal van 2006.
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GECONSOLIDEERDE BALANS

De liquide middelen nam toe van 36,1 miljoen euro per einde 2006 tot 43,9 miljoen euro op ht einde van het tweede kwartaal van
2007.
De handelsvorderingen stegen van 54,2 miljoen euro op het einde van 2006 tot 68,2 miljoen euro aan het einde van het tweede
kwartaal van 2007. De Raad van Bestuur heeft in samenspraak met het management een gedetailleerd plan opgezet teneinde de
positie van de handelsvorderingen te verlagen.
De voorraden bleven stabiel op 40,6 miljoen euro tijdens de eerste jaarhelft van 2007. De voorraad afgewerkte producten bleef
laag en vertegenwoordigde 14,2% van de totale voorraad. De Raad van Bestuur heeft in samenspraak met het management een
gedetailleerd plan opgezet teneinde de voorraadpositie te verlagen.
De vaste activa hadden op 30 juni 2007 een netto boekwaarde van 49,1 miljoen euro wat een stijging betekent van 7,0 miljoen
euro ten opzichte van de boekwaarde van vaste activa van 42,1 miljoen euro per einde boekjaar 2006. Tijdens het eerste halfjaar
van 2007 werd 3,4 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa en 9,1 miljoen euro in immateriële vaste activa, waarvan
8,4 miljoen euro in ontwikkelingsprojecten en 0,7 miljoen euro in bijkomende licenties en overige immateriële vaste activa.
Het totaal schulden op ten hoogste één jaar stegen van 53,1 miljoen euro per jaareinde 2006 tot 67,6 miljoen euro aan het einde
van het tweede kwartaal 2007. Deze toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de combinatie van een afnemende
belastingsverplichting (-1,2 miljoen euro) en toegenomen handels- en overige schulden (+15,7 miljoen euro).
De onderneming genereerde een uitgestelde belastingverplichting voornamelijk door het activeren van commerciële
ontwikkelingsprojecten onder IFRS. Tijdens het eerste halfjaar van 2007 nam deze verplichting af met 58 duizend euro, volledig
gerelateerd aan geactiveerde ontwikkelingsprojecten.
Op het balanstotaal van 205,3 miljoen euro bedroeg het eigen vermogen 126,1 miljoen euro wat een solvabiliteit betekent van
61,4% aan het einde van het kwartaal.
Tijdens het tweede halfjaar van 2007 realiseerde de onderneming Kasstroom van 20,4 miljoen euro uit haar bedrijfsactiviteiten in
vergelijking met 8,5 miljoen euro in de overeenkomstige periode in 2006.
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- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE OPNAME EN WAARDERINGMAATSTAVEN
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRSS)
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
Cijfers over het period eindigend 30 juni
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de aandelen)

Q2/2007

Q2/2006

H1 2007

Opbrengsten..........................................................................................
Kostprijs verkochte goederen ...................................................................
Brutowinst .............................................................................................

82 109
(54 504)
27 605

82 497
(47 366)
35 131

151 211
(100 383)
50 828

140 815
(83 240)
57 575

Brutowinst/Totale opbrengsten % ............................................................

33,6%

42,6%

33,6%

40,9%

Onderzoek- en ontwikkelingskosten.........................................................
Verkoop, marketing en royalty’s kosten....................................................
Algemene en administratiekosten ............................................................
Totale bedrijfskosten..............................................................................

(6 660)
(8 056)
(4 027)
(18 743)

(4 822)
(11 022)
(2 340)
(18 184)

(11 782)
(14 077)
(7 780)
(33 639)

(9 059)
(18 843)
(4 582)
(32 484)

Bedrijfsresultaat (EBIT) ...........................................................................
EBIT/Totale opbrengsten % ......................................................................

8 862
10,8%

16 947
20,5%

17 189
11,4%

25 091
17,8%

Afschrijvingen en waardeverminderingen .................................................

4 209

2 822

7 249

5 325

EBITDA.....................................................................................................
EBITDA/Totale opbrengsten %..................................................................

13 071
15,9%

19 769
24,0%

24 438
16,2%

30 416
21,6%

Wisselkoerswinsten/(verliezen).................................................................
Intrestopbrengsten/(kosten)......................................................................
Financieel resultaat................................................................................

57
(2)
55

836
(216)
620

199
(2)
197

1 363
(317)
1 046

Winst vóór belastingen ...........................................................................

8 917

17 567

17 386

26 137

Belastingen..............................................................................................

(2 595)

(4 197)

(2 921)

(5 171)

Nettowinst .............................................................................................

6 322

13 370

14 465

20 966

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen .........................................
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ......................................

41 249 296
41 249 296

41 249 296
41 249 296

41 249 296
41 249 296

41 249 296
41 249 296

Winst per aandeel vóór verwatering (euro)................................................
Winst per aandeel na verwatering (euro) ..................................................

0,15
0,15

0,32
0,32

0,35
0,35

0,51
0,51
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H1 2006

- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE OPNAME EN WAARDERINGMAATSTAVEN
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRSS)
GECONSOLIDEERDE BALANS

Duizend EUR
Per

30 juni 2007

ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen.............................................................................................................................
Handels-en overige vorderingen......................................................................................................
Belastingsvorderingen.....................................................................................................................
Voorraden .......................................................................................................................................

31 december 2006

43 893
68 168
176
40 608
152 845

36 062
54 201
110
40 572
130 945

15 113
33 973
3 249
140
52 475

12 099
29 998
3 303
144
45 544

205 320

176 489

64 811
2 714
37
67 562

49 137
3 914
74
53 125

11 326
148
198
11 672

11 326
148
256
11 730

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal ...........................................................................................................................
Uitgiftepremies................................................................................................................................
Reserves.........................................................................................................................................
Overgedragen resultaat...................................................................................................................
Eigen vermogen...........................................................................................................................

6 116
43 865
322
75 783
126 086

6 116
43 865
335
61 318
111 634

Totaal schulden en eigen vermogen..............................................................................................

205 320

176 489

Niet-vlottende activa
Materiële vaste activa .....................................................................................................................
Immateriële vaste activa .................................................................................................................
Uitgestelde belastingvorderingen.....................................................................................................
Overige vorderingen........................................................................................................................

Totaal activa ................................................................................................................................
PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)
Schulden op ten hoogste één jaar
Handels- en overige schulden .........................................................................................................
Te betalen belastingen ....................................................................................................................
Lange termijn schulden die binnen één jaar vervallen......................................................................
Schulden op meer dan één jaar
Handels- en overige schulden .........................................................................................................
Schulden op meer dan één jaar.......................................................................................................
Uitgestelde belastingverplichtingen .................................................................................................
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- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE OPNAME EN WAARDERINGMAATSTAVEN
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRSS)

GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT
Duizend EUR
Per

30 juni 2007

30 juni 2006

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Nettowinst (A) ......................................................................................................................................

14 465

20 966

Afschrijvingen en waardeverminderingen ..............................................................................................
(Terugnemingen)/waardeverminderingen van op vaste en vlottende activa............................................
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten) ...............................................................................
Interest (opbrengsten) ...........................................................................................................................
Interest kosten ......................................................................................................................................
Belastingen...........................................................................................................................................
Totaal (B)...........................................................................................................................................

7 249
246
473
(534)
60
2 921
10 415

5 325
145
104
5 171
10 745

Bedrijfskasstroom vóór wijzinging in bedrijfskapitaal (C)=(A)+(B).........................................................
Afname/( toename) van handels- en overige vorderingen ......................................................................
Afname/( toename) van voorraden.........................................................................................................
Toename/( afname) van handels- en overige schulden ..........................................................................
Totaal der mutaties in activa en passiva (D).........................................................................................

24 880
(16 599)
(36)
15 674
(961)

31 711
(19 421)
(5 367)
(1 714)
(23 074)

Netto kastroom uitbedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D)................................................................................
(Betaalde) interesten (F) ........................................................................................................................
Ontvangen Interesten (G).......................................................................................................................
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H) ....................................................................................................
KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (I)=(E)+(F)+(G)+(H) ..............................................................

23 919
34
528
(4 092)
20 389

8 637

INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangten uit de verkoop van materiële vaste activa ...........................................................................
Verwerving van materiële vaste activa...................................................................................................
Verwerving van immateriële vaste activa...............................................................................................
Uitgaven van productontwikkeling.........................................................................................................
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (J) ................................................................................

1
(3 444)
(616)
(8 448)
(12 507)

(1 588)
(1 002)
(4 176)
(6 766)

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Opnames van leningen..........................................................................................................................
Terugbetaling schulden financiële leasing .............................................................................................
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (K) ..............................................................................

(37)
(37)

(263)
(263)

Netto toename van liquide middelen (I)+(J)+(K)...................................................................................

7 845

1 511

Liquide middelen bij het begin van het boekjaar ....................................................................................
Impact wisselkoersfluctuaties ...............................................................................................................
Liquide middelen op het einde van het boekjaar....................................................................................
Verschil .............................................................................................................................................

36 062
(14)
43 893
7 845

49 288
50 799
1 511
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(97)
8 540

GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE OPNAME EN WAARDERINGMAATSTAVEN
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRSS)

WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN

Duizend EUR
Cijfers zes maanden eindigend 30
juni 2006

Eigen vermogen
Geplaatst
kapitaal

Op
aandelen
gebaseerde
betalingen

Uitgiftepremies

ValutaOvergedragen resul
koersverschillen

Totaal eigen
vermogen

Op 31 december 2006....................

6 116

43 865

360

(3)

26 002

76 340

Nettowinst .......................................
Netto valutakoersverschillen ............

-

-

-

(8)

20 966
-

20 966
(8)

Op 30 juni 2006 .............................

6 116

43 865

360

(11)

46 968

97 298

Duizend EUR
Cijfers zes maanden eindigend 30
juni 2007

Eigen vermogen
Geplaatst
kapitaal

Uitgifte-premies

Op aandelen
gebaseerde
betalingen

Valutakoersverschillen

Overgedrage
resultaat

Totaal eigen
vermogen

Op 31 december 2006....................

6 116

43 865

360

(25)

61 318

111 634

Netto winst ......................................

-

-

-

-

14 465

14 465

Netto valutakoersverschillen

-

-

-

(13)

-

(13)

6 116

43 865

360

(38)

75 783

126 086

Op 30 juni 2007 .............................
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OPTION NV
VERSLAG VAN HET BEPERKTE NAZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE HALFJAAR CIJFERS VOOR DE
ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30 JUNI 2007

Aan de Raad van Bestuur
Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde geconsolideerde balans, winst- en
verliesrekening, kasstroomtabel, mutatieoverzicht van het eigen vermogen (gezamenlijk de “tussentijdse
financiële informatie”) van OPTION NV (“de vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de
Groep”) voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2007.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het getrouw beeld van deze tussentijdse
financiële informatie. Onze verantwoordelijkheid is een oordeel uit te brengen op deze tussentijdse financiële
informatie op basis van ons beperkt nazicht.
De tussentijdse financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de opname- en
waarderingsgrondslagen van de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de
Europese Unie.
Uitgezonderd voor wat betreft de hierna vermelde aangelegenheid met betrekking tot de beperking in de
uitvoering van ons beperkt nazicht, werd ons beperkt nazicht van de tussentijdse financiële informatie
verricht overeenkomstig de in België geldende controleaanbevelingen i.v.m. het beperkt nazicht zoals
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Een beperkt nazicht bestaat voornamelijk uit de
bespreking van de financiële informatie met het management en analytisch onderzoek en andere
ontledingen van de tussentijdse financiële informatie en onderliggende financiële data. Een beperkt nazicht is
minder diepgaand dan een volkomen controle van de geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met
de algemeen aanvaarde controlenormen i.v.m. de geconsolideerde jaarrekening zoals uitgevaardigd door
Instituut der Bedrijfsrevisoren. Dienovereenkomstig verstrekken wij geen controleverslag.
Wij hebben geen beperkt nazicht uitgevoerd van de tussentijdse financiële informatie per 31 maart 2007.
Bijgevolg kunnen wij ons niet uitspreken over de geconsolideerde resultatenrekening voor de 3 maanden
eindigend op 30 juni 2007.
De administratieve organisatie met betrekking tot het opvolgen van de handelsvorderingen en de voorraden
vertoonde tijdens de eerste 6 maanden van het boekjaar een aantal belangrijke leemtes, die mogelijks een
materiële impact kunnen hebben op de waardering van de rubrieken handels- en overige vorderingen en
voorraden op 30 juni 2007. Management en de Raad van Bestuur zijn er zich terdege van bewust dat het
uitbouwen van een afdoende interne controleorganisatie in het algemeen en specifiek op deze
punten prioriteit verdient en hebben hiertoe al de eerste concrete stappen gezet. Echter, wij zijn niet in staat
geweest om via alternatieve werkzaamheden op voldoende wijze de waardering van deze rubrieken na te
gaan.
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Gezien de belangrijke onzekerheden met betrekking tot de waardering van de rubrieken handels- en overige
vorderingen en voorraden, zijn wij niet in staat om ons over de waardering van deze rubrieken uit te spreken.
Echter, op basis van ons beperkt nazicht, en rekening houdend met het eventuele materiële effect op de
tussentijdse financiële informatie van de hierboven vermelde punten, kwamen er geen elementen of feiten
aan onze aandacht welke ons doen geloven dat de overige rubrieken van de tussentijdse financiële
informatie voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2007 niet zijn opgesteld overeenkomstig de wettelijke
en bestuursrechterlijke voorschriften en de opname- en waarderingsgrondslagen van de International
Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie.
25 juli 2007
De Commissaris
_____________________________________
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Leo Van Steenberge
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 Verslag van de
Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige en Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV dat
terug te vinden is in het jaarverslag 2006 op de pagina’s 54-55. 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.
Voor meer informatie gelieve te contacteren:
Jan Callewaert, Afgevaardigd Bestuurder
Guy Schroyen, Interim Financial Manager
Gaston Geenslaan 14
B-3001 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 Brussel OPTI, OTC: OPNVY)
Option is dé vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren
van draadloze verbindingstools met 3G HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, en WLAN technologie. Option heeft een stevige reputatie opgebouwd met
de creatie van verbluffende, nieuwe producten die de prestaties en mogelijkheden van draadloze communicatie ingrijpend verbeteren. De
maatschappelijke zetel van Option is gevestigd in Leuven, België. Het bedrijf heeft R&D in Leuven, België, Duitsland (Düsseldorf en Adelsried),
Zweden (Stockholm), en een vestiging met ISO 9002 certificaat voor productie, engineering en logistiek in Ierland (Cork). Option heeft ook
kantoren in Europa, VS, Azië, Japan en Australië. Surf naar www.option.com voor meer informatie.
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