VERKOOP VAN 3G DATA KAART BRENGT OPTION’S Q104 OMZET BOVEN 17 MIO
EUR0
Voor onmiddellijke publicatie (Vrije vertaling van officiële Engelstalige versie)
Leuven, België – 04 MEI 2004 - Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI), de vernieuwer op
het gebied van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten bekendgemaakt voor
het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2004. De resultaten zijn weergegeven in euro
en werden voorbereid overeenkomstig de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde
boekhoudbeginselen (US GAAP).
De kerncijfers van het kwartaal omvatten :
•

De omzet voor het eerste kwartaal bedraagt 17,3 miljoen EUR, een stijging met 61%
in vergelijking met de 10,8 miljoen EUR die werd gerealiseerd in het eerste kwartaal
van 2003 en met 21% in vergelijking met de 14,3 miljoen EUR in het vierde kwartaal
van 2003.

•

Bijna de gehele omzet van dit eerste kwartaal komt uit de verkoop van producten.

•

De brutomarge van het eerste kwartaal bedroeg 45,7% en bleef in vergelijking met de
45,1% in het eerste kwartaal van vorig jaar op een hoog niveau.

•

De bedrijfskosten, exclusief afschrijvingen, beliepen 5,7 miljoen EUR. Het bedrag
weerspiegelt de gewijzigde productmix van 2.5G naar 3G oplossingen, zoals
voorheen door de onderneming aangegeven, door hogere uitgaven voor intellectuele
rechten voor de UMTS technologie.

•

De bedrijfswinst voor het eerste kwartaal 2004 bedraagt 1,5 miljoen EUR, in
vergelijking met 0,7 miljoen EUR in het eerste kwartaal van 2003.

•

De nettowinst van het eerste kwartaal bedroeg 1,2 miljoen EUR en vertegenwoordigt
een winst per aandeel van 0,13 EUR (en 0,13 EUR per aandeel na dilutie), in
vergelijking met een nettowinst van 0,3 miljoen EUR of 0,04 EUR per aandeel (en
0,04 EUR per aandeel na dilutie) in het eerste kwartaal van 2003.

•

In het eerste kwartaal 2004 realiseerde de onderneming een positieve cashflow van
5,5 miljoen EUR uit haar bedrijfsactiviteiten in vergelijking met 1,9 miljoen EUR van
het eerste kwartaal van 2003.

Jan Callewaert, Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder, gaf de volgende commentaar op de
resultaten: “Het eerste kwartaal van 2004 toont een voortgezette groei van de productverkoop
en hieraan gekoppeld, verbeterde nettoresultaten.
Option’s productgamma omvat 2,5G, 3G en WiFi en levert een platform voor duurzame groei.
De vroege beschikbaarheid van een data kaart aan hoge snelheden, ontwikkeld door Option,
resulteerde in de lancering, vroeger dan verwacht, van commerciële 3G data diensten door
toonaangevende operatoren zoals Vodafone (LSE:VOD.L).
Het verheugt ons te zien dat onze 3G datakaart reeds wordt aangeboden door D2 Duitsland,
Omnitel Italië, Vodafone VK, Libertel Nederland, Vodafone Spanje, Vodafone Zweden en
Vodafone Portugal als de Mobile Connect 3G/GPRS data kaart. Met tien keer hogere
snelheden dan een GPRS verbinding, zorgen de 3G datakaarten voor extra groei.In die mate
dat wij verwachten dat de verkoopvolume van onze succesvolle GlobeTrotter GPRS
datakaart zal overtroffen worden.
Option zal verder innoveren en haar leiderschap in de markt van de 3G data kaarten verder
demonstreren door snel en tijdig deze producten voor onze klanten ter beschikking te stellen.
De data kaart markt zal meer zichtbaarheid krijgen door het aanslepend gebrek aan 3G
telefoons voor de massamarkt. Aangezien wij de opkomst van WiFi niet als een bedreiging
maar eerder als een aanvulling op GPRS en 3G zien, verheugt het ons nu al lopende
praktijktesten aan te kondigen van Option’s volgende generatie product dat 3G en WiFi
technologieën combineert.

Wij verwachten dat deze nieuwe product categorie reeds in het tweede semester van het
lopende boekjaar zal bijdragen tot onze omzet.
Dat Option 2004 start met positieve nettoresultaten ondanks blijvende O&O investeringen die
meer dan 12% van onze omzet uitmaken, is een sterke boodschap; in het bijzonder naar
onze bredere internationale investeerderskring.
De succesvolle intekening op Option’s 8 miljoen EUR private plaatsing is een krachtig
vertrouwenssignaal van onze investeerders voor de zorgzame uitvoering van onze strategie.
Deze middelen zullen worden aangewend om de ontwikkelingen te versnellen met betrekking
tot additionele toegangstechnologieën zoals EDGE. Hierdoor zal ons globaal marktleiderschap verder vergroten.
Het lopend tweede kwartaal zal het beste ooit worden in Option’s geschiedenis. Derhalve zijn
we in staat onze verkoopsverwachtingen voor het eerste trimester te verhogen naar 45
miljoen EUR en hebben wij een goede visibiliteit op de vraag zodat wij voor het volledige jaar
2004 een omzetverwachting van 90 miljoen EUR met positieve netto resultaten kunnen
vooropstellen.”
Financieel Overzicht
RESULTATENREKENING
De omzet voor het eerste kwartaal van 2004 bereikte 17,3 miljoen EUR. Dit staat in
vergelijking met 10,8 miljoen EUR die werd gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2003
(+61%) en met 14,3 miljoen EUR omzet in het vierde kwartaal van 2003 (+21%).
Brutomarge
In vergelijking met het eerste kwartaal van 2003, bleef de bruto marge stevig rond 45%.
Bedrijfskosten
De bedrijfskosten van het eerste kwartaal, met uitzondering van de waardeverminderingen,
bedroegen 5,7 miljoen EUR en tonen de gewijzigde productmix van 2.5G naar 3G
oplossingen en ook, zoals voorheen door de onderneming aangegeven, hogere uitgaven voor
intellectuele rechten voor de UMTS technologie, die geboekt worden als variabele
bedrijfskosten. Ten einde zich verder te vestigen in het koppeloton van de draadloze
communicatie technologie spendeerde Option 12% van haar omzet in O&O inspanningen die
in de loop van 2004 dienen uit te monden in nieuwe producten die WLAN en UMTS
technologieën combineren, wat beantwoordt aan de vraag van verschillende mobilofoon
operatoren.
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste kwartaal toont een winst van 1,5 miljoen EUR in
vergelijking met 0.7 miljoen EUR in het eerste kwartaal van 2003 en winst van 1,3 miljoen
EUR in het vierde kwartaal van 2003.
Nettoresultaten
Gelet op deze winstgevende resultaten heeft de onderneming haar “deferred tax asset”
vermindert met 0,2 miljoen EUR.
De nettowinst voor het eerste kwartaal 2004 bedraagt 1,2 miljoen EUR of 0,13 EUR per
uitstaand aandeel (en 0,13 EUR per aandeel na dilutie) in vergelijking met een nettowinst van
0,3 miljoen EUR of 0,04 EUR per aandeel (en 0,04 per aandeel na dilutie) in het eerste
kwartaal van 2003.
BALANS
De kas nam toe van 9,1 miljoen EUR op einde 2003 tot 13,0 miljoen EUR aan het einde van
het eerste kwartaal 2004.

De handelsvorderingen stegen van 7,0 miljoen EUR op einde 2003 tot 9,9 miljoen EUR aan
het einde van het eerste kwartaal van 2004.
De voorraden daalden tot 1,7 miljoen EUR, komende van 2,2 miljoen EUR op jaareinde 2003.
Dankzij de positieve resultaten verminderden de uitgestelde belastingen (“deferred taxes”)
van 8,9 miljoen EUR op het einde van 2003 naar 8,6 miljoen EUR op het einde van het
kwartaal.
De vaste activa hadden op 31 maart 2004 een netto boekwaarde van 4,8 miljoen EUR,
komende van 5,1 miljoen EUR op jaareinde 2003.
De totale schulden op korte termijn stegen gedurende het eerste kwartaal tot 17,3 miljoen
EUR in vergelijking met 13 miljoen EUR aan het einde van het boekjaar 2003. Deze
vermeerdering is hoofdzakelijk te wijten aan hogere openstaande leveranciersvorderingen per
31 maart 2004.
Op het balanstotaal van 38,7 miljoen EUR bedroeg het quasi-eigen vermogen, bestaande uit
het eigen vermogen en de achtergestelde IWT lening op lange termijn van 0,2 miljoen EUR,
21,2 miljoen EUR. Dit geeft aan de onderneming op het einde van het kwartaal een
solvabiliteitsratio van 55%.
De operationele cashflow van het eerste kwartaal was 5,5 miljoen EUR positief, in vergelijking
met 1,9 miljoen operationele zelfbedruipendheid gedurende het eerste kwartaal 2003. De
totale netto cashflow van het eerste kwartaal 2004 bedroeg 3,9 miljoen EUR.

OPTION N.V.
US GAAP Geconsolideerde Balans op 31 maart 2004 (niet geauditeerd) en 31 december
2003 (geauditeerd)

40.3399

31 maart 2004
000 EUR

31 december 2003
000 EUR

Activa
Liquide middelen en geldbeleggingen
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden

13,029.9
9,938.4
610.7
1,679.5

9,136.6
6,962.6
569.6
2,167.5

Totaal bedrijfskapitaal

25,258.4

18,836.3

Uitgestelde belastingen

8,644.9

8,869.5

Vaste Materiele activa
Immateriële, vaste activa

2,935.3
1,875.5

3,192.1
1,884.4

Totaal vaste activa

4,810.8

5,076.5

Totaal Activa

38,714.1

32,782.3

Handelsschulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden op korte termijn
Overlopende rekeningen

12,573.9
1,231.3
411.5
3,038.7

6,403.2
1,093.5
1,964.5
3,550.2

Totale schulden op korte termijn

17,255.4

13,011.4

221.7
294.6

221.7
399.2

Kapitaal
Uitgiftepremies
Volstort kapitaal
Omrekeningsverschillen
Overgedragen resultaat
Totaal Eigen Vermogen

5,510.9
35,678.9
8.0
-2.9
-20,252.5
20,942.4

5,474.2
35,149.1
8.0
-2.9
-21,478.4
19,150.0

Totaal Passief

38,714.1

32,782.3

In 000 EUR

Passiva

Achtergestelde schuld op lange termijn
Schulden op lange termijn

OPTION N.V.
USGAAP Geconsolideerde winst-en verliesrekening voor het 1ste kwartaal van 2004 en
het 1ste kwartaal van 2003 (niet geauditeerd)
In 000 EUR

1ste kwartaal 2004
000 EUR

1ste kwartaal 2003
000 EUR

Omzet

17,320.0

10,773.3

Kostprijs verkochte goederen

-9,409.9

-5,916.4

Brutowinst
Bruto winstmarge %

7,910.1
45.7%

4,856.9
45.1%

Onderzoek & Ontwikkeling
Verkoop & Marketing
Algemeen & Administratief

-2,106.8
-2,720.7
-893.0

-1,625.4
-1,047.7
-843.1

Resultaat voor belastingen,
interesten,
waardeverminderingen en
afschrijvingen
EBITDA / Omzet %

2,189.6
12.6%

-1,340.7
-12.4%

Afschrijvingen

-676.0

-611.1

Bedrijfswinst /(Verlies)
Bedrijfswinst (verlies) /
Bedrijfsomzet %

1,513.6

729.6

8.7%

6.8%

-49.1

51.8

0.0

0.0

-11.0

-280.0

Resultaat voor Belastingen

1,453.5

501.4

Inkomstenbelasting

-227.5

-153.9

Nettoresultaat

1,226.0

347.5

9,286,614

8,218,985

9,676.126

9,390,082

0.13

0.04

0.13

0.04

Koersverschillen
Uitzonderlijke opbrengsten
(kosten)
Financiële opbrengsten
(kosten)

Gemiddelde aantal
uitstaande aandelen
Gemiddelde aantal
verwaterde aandelen
Nettoresultaat per aandeel
in EUR
Nettoresultaat per aan-deel
na dilutie in EUR

OPTION N.V.
USGAAP Geconsolideerd overzicht van de kasstromen op 31 maart 2004
en 31 maart 2003 (niet geauditeerd)

In 000 EUR

31 maaart 2004
000 EUR

31 maart 2003
000 EUR

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Nettoinkomsten (A)

1,226.0

Aanpassingen in niet-speciën
Waardeverminderingen en afschrijvingen
Uitgestelde belastingen
Waardeverminderingen van voorraad
Waardeverminderingen van klanten
Voorzieningen van Risico’s en Kosten
Totaal aanpassingen in niet-speciën (B)

347.5

791,6
224.5
-46.0
0.0
0.0
970.1

647.6
150.0
18.4
0.0
-31.5
784.5

Verandering in activa en passiva
Vorderingen
Voorraden
Andere activa
Schulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Voorzieningen voor Risico’s en Kosten
Overlopende rekeningen
Totale verandering in activa & passiva (C)
3,314.1
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

Kasstromen uit financiële activiteiten
Tegoeden van schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn
Kapitaalverhoging & bijhorende kosten
Nettokapitaal uit financiële activiteiten (E)
-1,091.1

1,930.5

-309.4
-216.4

-205.9
-153.9
-359.8

-104.5
-1553.0
566.4

0.0
-11.2
0.0
-11.2

3,893.3

Nettotoename / -afname in kas en
kasmiddelen
Kas aan het begin van de periode
Kas aan het einde van de periode
Verschil
3,893.3

1,345.1
-35.7
-822.3
399.7
-212.0
-51.0
174.8
798.5

5,510.2

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Immateriële, vaste activa
Aankopen van bedrijfsuitrusting
Totale kasstromen uit
-525.8
investeringsactiviteiten (D)

Nettokasstroom (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

-2,975.7
534.0
-41.1
6,170.6
137.7
0.0
-511.4

1,559.5

9,136.6
13,029.9

2,558.6
4,118.1
1,559.5

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. 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
of Frederic Convent, Financieel Directeur & General Counsel

Option n.v.
Kolonel Begaultlaan 45
B-3012 Leuven, België
TEL : +32 (0)16/31.74.11
FAX
+32 (0)16/31.74.90
e-mail : investor@option.com

Profiel onderneming: Option N.V. 28 April 2004
Huidige Beurswaarde: 184 miljoen EUR
Aandeelprijs: 18,6 EUR
Omtrent Option - (www.option.com) - EURONEXT Brussels OPTI –

Option is dé vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie. Het bedrijf is
gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van GSM, GPRS,
WLAN, EDGE 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) en een
productie, engineering en logistieke afdeling met ISO 9002 certificaat, in Cork
(Ierland).

