OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET
VIERDE KWARTAAL EN HET VOLLEDIGE JAAR
2007
Leuven, België – 28 februari 2008 - Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de
specialist op het vlak van draadloze communicatie, heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt voor het
vierde kwartaal en het volledige boekjaar eindigend op 31 december 2007. De resultaten zijn uitgedrukt in
euro en werden opgesteld in overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen van IFRS
zoals aanvaard binnen de Europese Unie (IFRS). De boekhoudprincipes en waarderingsregels die in de
onderstaande financiële rapportering worden gevolgd, zijn dezelfde als deze in de meest recente
jaarrekening.
Financiële kerncijfers voor het volledige boekjaar en het vierde kwartaal van 2007
•

De opbrengsten voor het boekjaar 2007 bedroegen 301,5 miljoen EURO, een stijging van 7,7% in
vergelijking met 279,9 miljoen EURO voor het boekjaar 2006.

•

De brutowinst tijdens van het volledige jaar 2007 daalde met 14,7% tot 89,2 miljoen EURO in
vergelijking met 104,6 miljoen EURO tijdens 2006. De brutowinstmarge voor 2007 bedroeg 29,6% in
vergelijking met een brutowinstmarge van 37,4% in 2006.

•

De EBIT over het boekjaar 2007 daalde tot 2,5 miljoen EURO of 0,8% ten opzichte van de
opbrengsten in vergelijking met 42,1 miljoen EURO in 2006.

•

Het nettoresultaat daalde tot 6,4 miljoen EURO of 0,16 EURO per gewoon aandeel. Dit in vergelijking
met een nettoresultaat van 35,3 miljoen EURO in 2006 of 0,86 EURO per gewoon aandeel. Het
nettoresultaat van 2007 werd positief beïnvloed met 3,8 miljoen EURO aan belastingen volgend uit de
geboekte waardecorrecties.

•

De opbrengsten voor het vierde kwartaal van 2007 bedroegen, 69,9 miljoen EURO in vergelijking met
63,4 miljoen EURO tijdens het vierde kwartaal van 2006. Exclusief correcties die niet specifiek
gerelateerd waren aan het vierde kwartaal van 2007, bedroegen de opbrensgsten 73,8 miljoen EURO
voor het vierde kwartaal van 2007.

•

De brutowinstmarge van het vierde kwartaal van 2007 bedroeg 19,1% ten opzichte van de
opbrengsten in vergelijking met een brutowinstmarge van 32,9% in het vierde kwartaal van 2006.
Exclusief correcties die niet specifiek gerelateerd waren aan het vierde kwartaal van 2007, bedroeg de
brutowinstmarge 33,5% voor het vierde kwartaal van 2007.

•

De EBIT voor het vierde kwartaal van 2007 bedroeg -14,0 miljoen EURO of -20,1% ten opzichte van
de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van 7,1 miljoen EURO in het vierde kwartaal van
2007 of 11,2% ten opzichte van de opbrengsten. Exclusief correcties die niet specifiek gerelateerd
waren aan het vierde kwartaal van 2007, bedroeg de EBIT 453 duizend EURO voor het vierde
kwartaal van 2007.

•

Het nettoresultaat voor het vierde kwartaal van 2007 bedroeg -8,5 miljoen EURO of -0,21 EURO per
gewoon aandeel. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van 6,4 miljoen EURO in het vierde
kwartaal van 2006 of 0,16 EURO per gewoon aandeel. Het nettoresultaat van 2007 werd positief
beïnvloed met 5,9 miljoen EURO aan belastingen volgend uit de geboekte waardecorrecties.
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•

Tijdens het volledige boekjaar kende de onderneming een positieve kasstroom van 266 duizend
EURO en de kasstroom voor het kwartaal bedroeg -1,1 miljoen EURO.

Bijkomende financiële kerncijfers
•

Tijdens het kwartaal heeft de onderneming al haar rekeningen volledig geanalyseerd en de nodige
correcties en voorzieningen geboekt teneinde een getrouw beeld te geven per einde 2007.

•

Het management van deze correcties en voorzieningen omvat
o Een afwaardering van de voorraden met 7,6 miljoen EURO (waarvoor reeds een voorziening
van 1,9 miljoen EURO werd aangelegd in het derde kwartaal van 2007) wat resulteert in een
voorraadniveau van 39,2 miljoen EURO op jaareinde. Daarenboven werd in januari 2008 een
actieplan opgestart teneinde het voorraadniveau verder te verminderen.
o Een afwaardering van de handelsvorderingen met 3,3 miljoen EURO (waarvoor reeds een
voorziening van 2,0 miljoen EURO was aangelegd) wat resulteert in totale handels- en overige
vorderingen van 53,4 miljoen EURO op jaareinde. Hieruit vogt dat 95,5% van de
handelsvorderingen minder dan 60 dagen vervallen zijn.
o Een voorziening van 6,0 miljoen EURO voor juridische betwistingen, intellectuele
eigendomsrechten en overige kosten met betrekking tot 2007.

•

Exclusief deze correcties, zou de onderneming in het vierde kwartaal een omzet van 73,8 miljoen
EURO, een brutowinstmarge van 33,5% en een EBIT van 453 duizend EURO behaald hebben tijdens
het vierde kwartaal van 2007.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN
Cijfers over het boekjaar eindigend op
31 december.
In miljoen euro (behalve cijfers met
betrekking tot de aandelen)

Q4 2007

Q4 2006

YTD 2007

YTD2006

Opbrengsten ................................................................
69,9
Brutowinst................................................................13,4

63,4
20,9

301,5
89,2

279,9
104,6

Bedrijfskosten................................................................
27,4
(14,0)
Bedrijfsresultaat (EBIT) ................................................................
Nettowinst................................................................(8,5)

13,8
7,1
6,4

86,7
2,5
6,4

62,5
42,1
35,3

Gewogen gemiddeld aantal gewone
41 249 296
aandelen................................................................
Herziene winst per aandeel (euro) ................................
(0,21)
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41 249 296
0,16

41 249 296
0,16

41 249 296
0,86

Niet-financiële hoogtepunten van het vierde kwartaal 2007
Operationele hoogtepunten
Gedurende het vierde kwartaal heeft de onderneming een aantal structurele en managementwijzigingen
doorgevoerd die een belangrijke impact zullen hebben op de efficiëntie van de onderneming in 2008.
• Als een gevolg van de managementstudie, uitgevoerd in de eerste helft van het jaar, werden
‘sales’ en ‘operations’ gesplitst zodat de onderneming sneller zou kunnen inspelen op
marktopportuniteiten en -wijzigingen. In oktober 2007 werd David Whelan aangesteld als ‘Global
VP of Operations’. In november 2007 werd Filip Buerms aangesteld als ‘Global VP of Sales’.
• In december 2007 werd J.P. Ziegler aangekondigd als de nieuwe CFO van de onderneming en hij
startte officieel in januari 2008.
• In januari 2008 werd de zoektocht naar de nieuwe positie van VP Marketing gestart.
Het nieuwe management team, alsook deze nieuwe structuur, vormen een belangrijke indicator dat de
onderneming een snel wijzigende markt erkent en de nodige wijzigingen aanbrengt om zich aan te passen.
Op operationeel vlak heeft Option een aantal initiatieven gelanceerd om haar organisatie te stroomlijnen
en zich efficiënter op te stellen tegenover de groeiende concurrentie. Bovendien:
• Is de onderneming belangrijke gedeelten van zijn productie en fabricage aan het uitbesteden naar
Azië om op doeltreffende wijze te kunnen concurreren.
• Gedurende het jaar steeg de uitbestede fabricage naar China van 10% van het volume in januari
naar 80% van het volume op jaareinde.
• De onderneming heeft de Zweedse operatie overgebracht naar Centraal-Europa om zo de kosten
verder te optimaliseren.
Binnen Verkoop, zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd:
• De verkoopteams zijn functioneel gescheiden om zo de markt van de inbouwmodules en deze van
de apparaten (USB en datakaarten) onafhankelijk te bewerken.
• De nieuwe managers en teams voor de V.S., Australië en Japan zijn opgezet om zich te richten op
de enorme opportuniteiten in die landen.
In Engineering werd aanzienlijk geïnvesteerd om het bedrijf opnieuw op het voorplan van technologische
innovatie te plaatsen:
Tijdens het voorbije jaar, verhoogde het bedrijf beduidend de R&D uitgaven van 18,3 miljoen
EURO in 2006 tot 31,2 miljoen EURO in 2007.
Bovendien heeft deze investering het bedrijf toegelaten om van één productgroep begin 2006 te
groeien naar vier productgroepen (inbouwmodules, USB-apparaten, datakaarten en routers) met
veelvoudige variaties in elke groep.
Product- en klantaankondigingen
Option kondigt de ICON225 aan, een vederlichte HSDPA draadloze USB-modem. T-Mobile en
Orange lanceren de ICON 225 USB-modem in verschillende Europese markten.
Option geeft op het Intel Developers Forum (IDF) in San-Francisco (US) en Taipei (Taiwan) voor
het eerst ‘live’ demonstraties van de GTM501, ‘s werelds kleinste HSPA-module.
Commentaren op de resultaten
In een commentaar op de resultaten zei Jan Callewaert, CEO Option:
“Ondanks het feit dat onze omzet vorig jaar met 7,7% gestegen is, kunnen we niet ontkennen dat 2007
waarschijnlijk Option’s moeilijkste jaar was in haar geschiedenis. Na 4 jaar van sterke en winstgevende
groei heeft Option vorig jaar een plateau bereikt. Dit werd mede veroorzaakt door razendsnelle
technologische veranderingen, concurrentie uit Azië en organisatorische uitdagingen.
Operatoren hebben hun netwerken geüpgraded van 1.8 naar 3.6 of 7.2 Mbps HSDPA en zelfs naar
HSUPA aan ongeziene snelheden gedurende het afgelopen jaar. HSDPA 1.8 was goed voor ongeveer
een vierde van de output in volume voor het volledige jaar maar vertegenwoordigde slechts 9% van onze
leveringen in het vierde kwartaal.
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USB-modems, in 2006 een categorie die haast niet bestond, groeide uit tot 31% van ons verkoopsvolume
in het vierde kwartaal van 2007. We zien deze trend zich verderzetten in die zin dat ze 50% van onze
volumeleveringen zullen uitmaken in 2008. Als een gevolg daarvan is het moeilijk gebleken om de
voorraad te beheren, mede omdat sommige operatoren zeer snel reageerden op de gewijzigde
marktomstandigheden door orders regelmatig te veranderen nadat de productie al was opgestart.
In de afgelopen maanden hebben we verschillende belangrijke stappen genomen om Option’s
competitieve positie te herstellen. Ervaren managers werden aangeduid om de nieuwe, opgesplitste en
herfocuste, verkoop- en operations-groepen te leiden. Daarenboven hebben we de functie van VP
Marketing gecreëerd. De product portfolio wordt gerationaliseerd met een grotere focus op producten die
geschikt zijn voor de consumentenmarkt en een groter deel van onze productie verhuisde naar China.
Op hetzelfde moment verhoogde ons bedrijf in aanzienlijke mate de R&D uitgaven van 18 miljoen EURO
in 2006 naar 31 miljoen EURO in 2007. De provisies die we genomen hebben in het vierde kwartaal geven
onze nieuwe CFO een duidelijke benchmark om Option’s volgende cyclus van winstgevende groei te
meten.
Ik ben ervan overtuigd dat deze wijzigingen Option zullen toelaten om de pagina van het voorbije jaar om
te slaan, om zichzelf opnieuw uit te vinden voor de toekomst en om Option te positioneren om opnieuw te
participeren in de dynamische groei van onze markt.”
Verklaring van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e CVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Leo Van
Steenberge
De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen
betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen
in het communiqué, zou moeten doorgevoerd worden.
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- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
Cijfers over de periode eindigend 31 december
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de aandelen)

Q4/2007

Q4/2006

31 december 31 december
2007
2006

Opbrengsten................................................................................................
69 930
Kostprijs verkochte goederen................................................................
(56 575)
Brutowinst ................................................................................................
13 355

63 357
(42 483)
20 874

301 507
(212 300)
89 207

279 868
(175 254)
104 614

Brutowinst/Totale opbrengsten % ................................................................
19,1%

32,9%

29,6%

37,4%

(31 159)
(38 600)
(16 914)
(86 673)

(18 302)
(32 794)
(11 381)
(62 477)

Onderzoek- en ontwikkelingskosten................................................................
(10 321)
(4 620)
Verkoop, marketing en royalty’s kosten ................................................................
(11 997)
(5 772)
Algemene en administratiekosten ................................................................
(5 061)
(3 367)
Totale bedrijfskosten ................................................................ (27 379)
(13 759)
Bedrijfsresultaat (EBIT) ................................................................
(14 024)
EBIT/Totale opbrengsten % ................................................................
(20,1)%

7 115
11,2%

2 534
0,8%

42 137
15,1%

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

2 783

19 904

10 997

EBITDA ................................................................................................
(7 222)
EBITDA/Totale opbrengsten % ................................................................
(10,3)%

9 898
15,6%

22 438
7,4%

53 134
19,0%

Wisselkoerswinsten/(verliezen) ................................................................
257
Intrestopbrengsten/(kosten) en overige financiële
(595)
opbrengsten/(kosten) ................................................................
Financieel resultaat................................................................
(338)

(94)

750

881

174

(612)

(281)

80

138

600

Winst vóór belastingen................................................................(14 362)

7 195

2 672

42 737

Belastingen ................................................................................................
5 881

(791)

3 760

(7 421)

Nettowinst................................................................................................
(8 481)

6 404

6 432

35 316

41 249 296
41 249 296

41 249 296
41 249 296

41 249 296
41 249 296

0,16
0,16

0,16
0,16

0,86
0,86

6 802

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ................................
41 249 296
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ................................
41 249 296
Winst per aandeel vóór verwatering (euro) ................................
Winst per aandeel na verwatering (euro) ................................
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(0,21)
(0,21)

- OPTION N.V. GECONSOLIDEERDE BALANS OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)

Per
In duizend EUR

31 december
2007

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

31 december
2006

36 299
55 464
2 958
39 251
133 972

36 062
54 201
110
40 572
130 945

20 139
20 462
11 333
82
52 016

12 099
29 998
3 303
144
45 544

185 988

176 489

59 505
1 573
75
5 976
67 129

49 137
3 914
74
53 125

74
691
765

11 326
148
256
11 730

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

6 116
43 865
363
67 750
118 094

6 116
43 865
335
61 318
111 634

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

185 988

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 ..................................................
Voorzieningen ...............................................................................................................
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. OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE KASSTROOM OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING
MET DE INTERNATIONAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
Per
In duizend EUR

31 december
2007

31 december
2006

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

6 432

35 316

Afschrijvingen en waardeverminderingen ......................................................................
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa .............................................................
Waardeverminderingen van voorraden ..........................................................................
Waardeverminderingen op handelsdebiteuren ..............................................................
Wijziging in de voorzieningen.........................................................................................
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten)........................................................
Interest opbrengsten ......................................................................................................
Interest kosten................................................................................................................
Verlies/(winst) op de uitwaardering van financiële activa ...............................................
Verlies/(winst) op de verkoop van materiële vaste activa...............................................
Belastingen ....................................................................................................................
Totaal (B).......................................................................................................................

17 924
1 980
8 892
1 476
5 976
796
(1 140)
124
(473)
16
(3 760)
31 811

10 987
10
145
200
(202)
(1 112)
97
(5)
7 421
17 541

Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal (C)=(A)+(B)............................
Afname/(toename) van handels- en overige vorderingen ..............................................
Afname/(toename) van voorraden..................................................................................
Toename/(afname) van handels- en overige schulden ..................................................

38 243
(13 878)
1 322
14 781

52 857
(16 996)
(21 077)
(2 296)

Totaal der mutaties in activa en passiva (D) ..............................................................

2 225

(40 369)

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

40 468
(87)
1 133
(8 749)

12 488
(21)
377
(7 900)

KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (I)=(E)+(F)+(G)+(H)..............................

32 765

4 944

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

(27)
(11 467)
(3 232)
(17 699)
(32 425)

5
227
(6 440)
(1660)
(10 011)
(17 879)

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

(74)
(74)

(286)
(286)

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

266

(13 221)

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

36 062
(29)
36 299
266

49 288
(5)
36 062
(13 221)
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN
Cijfers over het boekjaar
eindigend 31 december
2006
In duizend EUR

Eigen vermogen
Geplaatst
kapitaal

Op aandelen
gebaseerde
betalingen

Uitgiftepremies

ValutaOvergedragen
koersresultaat
verschillen

Totaal
eigen
vermogen

Op 1 januari 2006 ...........................
6 116

43 865

360

(3)

26 002

76 340

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

-

-

-

35 316

35 316

-

-

(22)

-

(22)

Op 31 december 2006 ....................
6 116

43 865

360

(25)

61 318

111 634

Cijfers over het boekjaar
eindigend 31 december
2007
In duizend EUR

Eigen vermogen
Geplaatst
kapitaal

Op aandelen
gebaseerde
betalingen

Uitgiftepremies

Op 1 januari 2007 ...........................
6 116

ValutaOvergedragen
koersresultaat
verschillen

Totaal
eigen
vermogen

43 865

360

(25)

61 318

111 634

-

-

-

-

6 432

6 432

Netto
valutakoersverschillen............................-

-

-

28

-

28

Op 31 december 2007 ....................
6 116

43 865

360

3

67 750

118 094

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

Financiële kalender
Resultaten van het eerste kwartaal:
Resultaten van het tweede kwartaal:
Resultaten van het derde kwartaal:
De Algemene Aandeelhoudersvergadering:

Donderdag 24 april 2008
Donderdag 24 juli 2008
Donderdag 23 oktober 2008
Maandag 31 maart 2008 om 10u00 in Leuven (België)
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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:
Jan Callewaert, Oprichter en CEO
JP Ziegler, CFO
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
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 België (Leuven). Het bedrijf
heeft R&D in België (Leuven) en Duitsland (Düsseldorf en Adelsried), en een vestiging met ISO 9001
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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