
 
KWARTAALINKOMSTEN VAN EUR 30 MILJOEN BEVESTIGEN OPTION’S 

MARKTLEIDERSCHAP VOOR 3G DATAKAARTEN 
 
Halfjaar winst 2004 van EUR 5.9 miljoen nu reeds boven winstcijfer van heel 2003 (EUR 5,6 
miljoen). 
 
Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële engelstalige versie) 
 
Leuven, België - 3 augustus 2004 - Option N.V. (EURONEXT: OPTI), de vernieuwer op het 
gebied van draadloze communicatie, heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt voor het 
tweede kwartaal dat eindigde op 30 juni 2004. De resultaten zijn weergegeven in euro en 
werden voorbereid in overeenstemming met de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde 
boekhoudbeginselen (US GAAP). 
 
Kerncijfers van het tweede kwartaal en eerste jaarhelft: 
 
• De inkomsten voor het tweede kwartaal 2004 bedragen EUR 30,2 miljoen en waren beter 

dan de verwachtingen van het management.  De omzet steeg met 74% in vergelijking 
met EUR 17,3 miljoen van het tweede kwartaal van 2003. De omzet is eveneens 74% 
gestegen vergeleken met de EUR 17,3 miljoen van het eerste kwartaal 2004.  
 

• Bijna alle inkomsten in het tweede kwartaal zijn het resultaat van de verkoop van 
producten. 

 
• De brutowinstmarge piekt op 49,1% 
 
• Het bedrijfsresultaat voor het kwartaal toont een winst van EUR 6,2 miljoen tegenover 

EUR 2,4 miljoen in het tweede kwartaal van 2003 en EUR 1,5 miljoen in het eerste 
kwartaal van 2004. 

 
• De netto-winst voor het tweede kwartaal van 2004 bedraagt EUR 4,6 miljoen. Dit uit zich 

in een winst per aandeel (EPS) van EUR 0,47. Vergeleken met een nettowinst in het 
tweede kwartaal 2003 van EUR 1,5 miljoen bedroeg de winst per aandeel (EPS) EUR 
0,18.  

 
• In de eerste jaarhelft 2004  genereerde het bedrijf EUR 10,3 miljoen positieve cashflow 

uit haar activiteiten in vergelijking met EUR 5,9 miljoen in de eerste jaarhelft 2003. 
 

• De omzet voor de eerste jaarhelft 2004 voor EUR 47,5 miljoen steeg met 70% in 
vergelijking met EUR 28,1 miljoen uit de eerste jaarhelft 2003. De nettowinst voor de 
eerste jaarhelft 2004 bedroeg EUR 5,9 miljoen. Dit vertegenwoordigt een winst per 
aandeel van EUR 0,61 in vergelijking met een nettowinst van EUR 1,9 miljoen in de 
eerste jaarhelft van 2003 en een winst per aandeel van EUR 0,23. 
 

• In april heeft het bedrijf EUR 8 miljoen opgehaald via een privé-plaatsing bij institutionele 
investeerders in Europa. 

 
 
In een reactie op de resultaten verklaarde dhr. Jan Callewaert, voorzitter en gedelegeerd 
bestuurder: “Ik ben bijzonder opgetogen met de sterke resultaten van dit tweede kwartaal 
waarin we meer producten dan verwacht verkocht hebben met bijbehorende sterk verbeterde 
nettoresultaten. De 3G UMTS datakaarten leveren we nu in 16 landen met een constante 
vraag en nieuwe bestellingen van onze klanten. De verkoop van onze 2.5G GPRS 
datakaarten blijft sterk.  
 
We zijn deze maand gestart met de leveringen van de GlobeTrotter Fusion - onze ‘next 
generation’ datakaart die 3G, UMTS en WiFi technologieën combineert – aan Swisscom 
Mobile. Bovendien hebben we de GlobeTrotter Fusion ter beschikking gesteld van een half 
dozijn andere operatoren in het kader van de productacceptatie- en validatiefase die vooraf 
gaat aan volumeleveringen aan deze operatoren later dit jaar. 
 



De ontwikkeling van een datakaart die EDGE en WiFi technologieën combineert zit op 
schema en we verwachten de commerciële lancering nog dit fiscaal jaar. 
 
Tegen het einde van dit jaar zullen we een complete GlobeTrotter productfamilie hebben die 
we ook volgend jaar nog verder zullen uitbreiden. Door onze productportfolio verder aan te 
vullen zullen we ook onze klantenportefeuille verder verbreden. Dit moet ons toelaten om 
sneller te groeien dan de markt wat verkoop betreft.  
 
Met een goed zicht op de bestellingen en de vraag uit de markt kunnen we onze 
verkoopsprognose voor 2004 verhogen van EUR 90 miljoen naar ongeveer EUR 100 miljoen 
met nettowinstcijfers.” 
 
Bij het bekijken van de kwartaalresultaten van Option moet men opmerken dat het eerste en 
het derde kwartaal lagere verkoopscijfers kennen dan het tweede en het vierde kwartaal. 
Deze trend ziet men bij heel wat bedrijven actief op de europese markt. 
 
 

In miljoen euro      
Uitgezonderd voor 
cijfers over aandelen      

 Q2/04 Q2/03 H1/04 H103 

     

Omzet 30.2 17.3 47.5 28.1 

     

Brutowinst 14.8 7.9 22.7 12.8 
     

Bedrijfswinst  6.2 2.4 7.7 3.1 

     

Nettowinst 4.6 1.5 5.9 1.9 

     
Winst per (basis) 
aandeel in Euro 

0.47 0.18 0.61 0.23 

     
Aantal aandelen voor 
berekening 

9.784.683 8,218,985 9.535.648 8,218,985 

 
 
 
Financieel overzicht 
 
RESULTATENREKENING 
 
De inkomsten voor het tweede kwartaal van 2004 bedragen EUR 30,2 miljoen, tegenover 
EUR 17,3 miljoen in het tweede kwartaal van 2003 (+74%) en EUR 17,3 miljoen in het eerste 
kwartaal van 2004 (+74%). 
 
De inkomsten in het eerste semester van 2004 bedragen EUR 47,5 miljoen, d.i. een toename 
van 70% in vergelijking met de totale inkomsten van EUR 28,1 miljoen in de eerste jaarhelft 
van 2003. 
 
Brutowinst 
 
In vergelijking met het tweede kwartaal van 2003 en het eerste kwartaal van dit jaar, toen de 
brutowinstmarge ongeveer 45% bedroeg, slaagde de onderneming erin de marge te 
verbeteren tot 49%. 
 



Bedrijfskosten 
 
De bedrijfskosten voor het kwartaal, exclusief afschrijvingen, bedragen EUR 7,9 miljoen, 
tegenover EUR  5.0 miljoen in het tweede kwartaal van 2003 en EUR 5,7 miljoen in het eerste 
kwartaal van 2004. Zoals voorspeld wijst dit op de impact van variabele bedrijfskosten van de 
kosten voor intellectuele eigendomsrechten van UMTS -technologieën. De bedrijfskosten voor 
de eerste jaarhelft bedragen, exclusief afschrijvingen, EUR 13,6 miljoen tegenover EUR  8.5 
miljoen in het eerste semester van 2003. Om zijn positie in de voorhoede van de draadloze 
datacommunicatietechnologie te handhaven, besteedt Option 11% van zijn inkomsten in de 
eerste jaarhelft aan O&O-inspanningen. Dit moet leiden tot de geslaagde lancering, in de loop 
van het jaar 2004, van nieuwe producten en oplossingen die de WLAN- en UMTS-
technologieën met elkaar combineren. Daarmee komt Option tegemoet aan de wensen van 
verscheidene draadloze operatoren. 
 
Bedrijfsresultaten 
 
De inkomsten vóór interesten en belastingen (EBIT) voor het tweede kwartaal laten een winst 
zien van EUR 6,2 miljoen tegenover een winst van EUR 2,4 miljoen in het tweede kwartaal 
van 2003 en een winst van EUR 1,5 miljoen in het eerste kwartaal van 2004. 
 
De bedrijfsresultaten voor de eerste jaarhelft tonen een winst van EUR 7,7 miljoen tegenover 
EUR 3,1 miljoen in het eerste semester van vorig jaar. 
 
Nettoresultaten 
 
De nettowinst voor het tweede kwartaal van 2004 bedraagt EUR 4,6 miljoen of EUR 0,47 per 
basisaandeel en EUR 0,46 per verwaterd aandeel, tegenover een nettowinst van EUR 1,5 
miljoen of een EPS van EUR 0,18 per basisaandeel en van EUR 0,16 per verwaterd aandeel 
in het tweede kwartaal van 2003. 
 
In de eerste helft van 2004 boekte de onderneming netto-inkomsten van EUR 5,9 miljoen of 
EUR 0,61 per basisaandeel en EUR 0,59 per verwaterd aandeel, tegenover netto-inkomsten 
van EUR 1,9 miljoen of van EUR 0,23 per basisaandeel en van EUR 0,20 per verwaterd 
aandeel voor dezelfde periode van het vorige jaar. 
 
BALANS 
 
De kas nam toe van EUR 9,1 miljoen in het vierde kwartaal van 2003 tot EUR 23,9 miljoen op 
het einde van het tweede kwartaal van 2004. 
 
De handelsvorderingen stegen van EUR 7,0 miljoen op het einde van het vierde kwartaal van 
2003 tot EUR 15,7 miljoen op het einde van het tweede kwartaal van 2004. 
 
De voorraden namen toe tot EUR 2,7 miljoen, komende van EUR 2,2 miljoen op het einde 
van 2003. 
 
Dankzij de positieve resultaten daalden de uitgestelde belastingen van EUR 8,9 miljoen op 
het einde van 2003 tot EUR 7,4 miljoen op het einde van het tweede kwartaal van 2004. 
 
Op 30 juni 2004 bedroegen de vaste activa EUR 5,5 miljoen (nettoboekwaarde), d.i. een 
lichte stijging in vergelijking met het bedrag van EUR 5,1 miljoen eind 2003. 
 
De totale schulden op korte termijn stegen tijdens het tweede kwartaal tot EUR 22,2 miljoen 
op het einde van het kwartaal, tegenover EUR 13 miljoen op het einde van 2003. Deze 
toename is het gevolg van hogere handelsschulden op 30 juni 2003. 
 
Op het totaal van de activa van EUR 55,8 miljoen was het eigen vermogen, inclusief de 
kapitaalverhoging van EUR 8 miljoen verminderd met de aanverwante kosten, goed voor 
EUR 33,2 miljoen. Hiermee beschikt de onderneming op het einde van het tweede kwartaal 
over een solvabiliteitsratio van 59%. 
 



De operationele kasstroom tijdens de eerste helft van het jaar was positief met EUR 10,3 
miljoen, vergeleken met een operationele kasstroom van EUR 5,9 miljoen in de eerste 
jaarhelft van 2003. De totale nettokasstroom voor de eerste jaarhelft bedroeg EUR 14,7 
miljoen. 
 
De overgang naar IFRS  
 
De vennootschap zal haar geauditeerde jaarrekening voor het jaar dat eindigt op 31 
december 2005 opstellen in overeenstemming met de International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”). De jaarrekening voor het jaar 2004 wordt de laatste jaarrekening die 
volgens de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen (US GAAP) 
wordt opgesteld. De jaarrekening voor het jaar dat eindigt op 31 december 2005, zal 
vergelijkende cijfers bevatten, aangepast aan de IFRS -normen die eind 2005 toepasbaar 
zullen zijn. 
 
Onder leiding van de Financieel Directeur heeft de vennootschap een project gestart om de 
IFRS-conversie in 2004 uit te voeren. De vennootschap analyseert momenteel haar 
gebruiken inzake financiële verslaggeving en interne controleprocessen teneinde de 
gegevens bijeen te brengen die vereist zijn voor de IFRS-verslaggeving. In 2004 en 2005 zal 
de vennootschap ook de informatie verzamelen die zal worden gebruikt om de vergelijkende 
cijfers op te nemen in de tussentijdse verslagen en de jaarrekening voor het jaar 2005. 
 
We hebben onze bestaande boekhoudkundige praktijken vergeleken met de regels die 
verplicht moeten worden gevolgd in overeenstemming met de IFRS-normen, vooral op het 
gebied van opname (in de balans of resultatenrekening) en waardering. Uit ons inleidend 
onderzoek is gebleken dat vooral bij het boeken van kosten voor onderzoek en ontwikkeling 
grote verschillen wellicht zullen voorkomen. Tot hiertoe werden deze kosten geboekt als 
zijnde opgelopen, terwijl kosten voor ontwikkeling volgens de IFRS-regels moeten worden 
gekapitaliseerd wanneer aan sommige criteria is voldaan; dit kan een invloed hebben op de 
resultatenrekening. Nog op grond van ons inleidend onderzoek stelden we vast dat de 
vennootschap de hierna genoemde vrijstelling, waarin IFRS 1 “First Time Adoption of 
International Financial Reporting Standards” voorziet, moet toepassen: boeken van 
transacties die in aandelen kunnen worden vereffend. 
 
Gelet op de aard en de omvang van ons inleidend onderzoek kunnen we vandaag onmogelijk 
al de definitieve impact op onze balanspolitiek en informatieverschaffing bepalen. We 
verwachten in ons jaarverslag van het jaar dat eindigt op 31 december 2004 een 
kwantitatieve informatie over de impact van IFRS te kunnen geven. 
 
Verklaring van de commissaris-revisor Deloitte & Partners, vertegenwoordigd door 
dhr. Leo Van Steenberge  
 
“We zijn overgegaan tot het beperkt nazicht van de geconsolideerde tussentijdse staat van de 
naamloze vennootschap Option N.V. per 30 juni 2004, met een geconsolideerd balanstotaal 
van 55.824 (000) EUR en een winst over de periode van 5.858 (000) EUR. Deze tussentijdse 
staat werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het management van de 
vennootschap. 
 
Bij dit nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die belangrijke aanpassingen van de 
geconsolideerde cijfergegevens in het halfjaarlijks verslag noodzakelijk maken. Bovendien 
zijn geen gegevens aan het licht gekomen die belangrijke aanpassingen van de verklarende 
paragrafen omtrent de kwalitatieve effecten van de transitie van US GAAP naar IFRS, zoals 
inbegrepen in de bijbehorende persverklaring, noodzakelijk maken.” 



OPTION N.V. 
US GAAP geconsolideerde balans op 30 juni 2004 en 31 december 2003 

 
 
40.3399 30 juni 2004 31 december 2003 
In 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
   

 
BEPERKT NAZICHT 

 
GEAUDITEERD 

 
Activa     
Liquide middelen en geldbeleggingen 23.870,7 9,136,6 
Handelsvorderingen 15.702,6 6,962,6 
Overige vorderingen 677,3 569,6 
Voorraden 2.751,2 2.167,5 
    
Totaal bedrijfskapitaal 43.001,7 18.836,3 
     
Uitgestelde belastingen 7.368,3 8.869,5 
     
Vaste materiële activa 2.776,3 3.192,1 
Immateriële vaste activa 2.678,0 1.884,4 
      
Totaal vaste activa 5.454,3 5.076,5 
      
Totaal activa 55.824,3 32.782,3 
    
Passiva   
    
Handelsschulden 15.891,2 6.403,2 
Bezoldigingen en sociale lasten 1.368,5 1.093,5 
Overige schulden op korte termijn 415,4 1.964,5 
Overlopende rekeningen 4.558,2 3.550,2 
    
Totale schulden op korte termijn  22.233,3  13.011,4 
    
Achtergestelde schuld op lange termijn 221,7 221.7 
Schulden op lange termijn 189,5 399.2 
     
Kapitaal 5.820,3 5.474,2 
Uitgiftepremies 42.975,1 35.149,1 
Volgestort kapitaal 8.0 8,0 
Omrekeningsverschillen -2.9 -2,9 
Overgedragen resultaat -15.620,8 -21.478,4 
Totaal eigen vermogen 33.179,8 19.150,0 
      
Totaal passief 55.824,3 32.782,3 
 
 
 
 
 
 



OPTION N.V. 
US GAAP geconsolideerde winst - en verliesrekening voor het 2de kwartaal van 2004 en 

het 2de kwartaal van 2003 en voor de periodes eindigend op 30 juni 2004-2003 
 

 In 000 EUR 
2de kwartaal 

2004 
2de kwartaal 

2003 
30 juni 2004 30 juni 2003 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 

     

 
BEPERKT 
NAZICHT 

NIET GE-
AUDITEERD 

BEPERKT 
NAZICHT 

NIET GE-
AUDITEERD 

     

     

Omzet 30.199,0 17.325,9 47.519,0 28.099,2 

        

Kostprijs verkochte goederen -15.373,2 -9.408,8 -24.783,1 -15.325,2 

       

        

Brutowinst 14.825,8 7.917,1 22.735,9 12.774,0 

Brutowinstmarge % 49,1% 45,7% 47,8% 45,5% 

        

Onderzoek & Ontwikkeling -2.940,8 -2.262,1 -5.047,6 -3.887,5 

Verkoop & Marketing -3.851,7 -1.612,7 -6.572,4 -2.660,3 

Algemeen & Administratief -1.078,8 -1.096,3 -1.971,8 -1.939,5 
     
Resultaat vóór belastingen, 
interesten, waardeverminde -
ringen en afschrijvingen 6.954,6 2.946,0 

9.144,1 4.286,7 

EBITDA / Omzet % 23,0% 17,0% 19,2% 15.3% 

       

Afschrijvingen -728,7 -553,2 -1.404,7 -1.164,3 

     

Bedrijfswinst / (Verlies) 6.225,9 2.392,8 
 

7.739,4 
 

3.122,4 
Bedrijfswinst (verlies) / 
Bedrijfsomzet % 20,6% 13,8% 

 
16,3% 

 
11.1% 

      

Koersverschillen -206,1 22,3 -255,2 74,1 

        

Uitzonderlijke opbrengsten 
(kosten) 0.5 0.0 

0,5 0,0 

        
Financiële opbrengsten 
(kosten) -105,1 -247,5 

-116,1 -527,5 

      

Resultaat vóór belastingen 5.915,2 2.167,6 
 

7.368,6 
 

2.669,0 
        

Inkomstenbelasting -1.283,5 -655,3 -1.511,0 -809,2 

        

Nettoresultaat 4.631,7 1.512,3 5.857,6 1.859, 8 

     
Gemiddeld aantal uitstaande 
aandelen 9.784.683 8,218,985 

 
9.535.648 

 
8.218.985 

Gemiddeld aantal verwaterde 
aandelen 10.173.721 9.387.014 

 
9.924.832 

 
9.387.014 

       



Nettoresultaat per aandeel in 
EUR 0.47 0.18 0.61 0,23 

Nettoresultaat per aandeel na 
dilutie in EUR 0.46 0.16 0,59 0,20 

 
 
 

OPTION N.V.  
US GAAP geconsolideerd overzicht van de kasstromen op 30 juni 2004  

en op 30 juni 2003 
In 000 EUR 30 juni 2004 30 juni 2003 
  000 EUR 000 EUR 
   

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten BEPERKT NAZICHT 
 

NIET GEAUDITEERD 
     
Netto-inkomsten (A) 5.857,6 1.859,8 
      
Aanpassingen in niet-speciën     

Waardeverminderingen en afschrijvingen 1.577,0 1.348,7
Omrekeningsverschillen 0,0 -0,1
Uitgestelde belastingen 1.501,2 800,0

Waardeverminderingen van voorraden -6.0 805,8
Waardeverminderingen van klanten 0.0 11,5

Voorzieningen voor risico’s’ en kosten 0.0 -127,7
   

Totaal aanpassingen in niet-speciën (B) 3.072,2 2.838,2 
      
Verandering in activa en passiva     

Vorderingen -8.739,9 -2.786,9
Voorraden -577,6 269,2

Andere activa -107,7 -27.2
Schulden 9.487,9 2.393,8

Bezoldigingen en sociale lasten 274,9 -712,8
Voorzieningen voor risico’s en kosten 0.0 -160,1

Overlopende rekeningen 1.008,1 2.268,4
Totaal verandering in activa en passiva (C) 1.345,7 1.244,4 
      
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 10.275,6 5.942,4 
      
Kasstromen uit investeringsactiviteiten     

Immateriële vaste activa -1.479,4 -882,5
Aankopen van bedrijfsuitrusting -475,4 -425,9

Totaal kasstromen uit 
investeringsactiviteiten (D) -1.954,8 -1.308,4 
      
Kasstromen uit financiële activiteiten   

Tegoeden van schulden op lange termijn -209,7 0.0
Schulden op korte termijn -1,549,1 -11.8

Kapitaalverhoging & bijbehorende kosten 8.172,2 0.0
Nettokapitaal uit financiële activiteiten (E) 6.413,4 -11.8 
      
Nettokasstroom (A)+(B)+(C)+(D)+(E) 14.734,1 4.622,2 
      
Netto toename / afname in kas en   



kasmiddelen 

Kas aan het begin van de periode 9,136.6 2,558.6
Kas op het einde van de periode 23.870,7 7.180,8

Verschil 14.734,1 4.622,2 
 
 
 
 
        
 

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 
ontwikkelen 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. 
 

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met: 

 

Jan Callewaert, Gedelegeerd Bestuurder of Frederic Convent, Financieel Directeur & General 

Counsel 

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. 30 juli 2004 
 
Huidige beurswaarde: EUR 185 miljoen --- aandeelprijs: EUR 18,65 

Over Option - "Wireless Technology"- EURONEXT: 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 benijdenswaardige 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 Research&Development-centrum in Leuven, een Software and Applications 
Development-centrum in Adelsried (Duitsland) en een ISO 9002 production engineering en 
logistics-afdeling in Cork, Ierland. Meer informatie vindt u op www.option.com.  


