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1. BEDRIJFSVISIE
Altijd en overal éénvoudige toegang tot informatie.

GlobeTrotter HSDPA “7.2 Ready”
Met haar “7.2 Ready” strategie bereidde Option haar reeds
succesvolle HSDPA productlijn verder uit. De “7.2 Ready”
producten, die nu al werken op netwerken die HSDPA 1.8 Mbps
en 3.6 Mbps ondersteunen, zijn ontworpen om compatibel te zijn
met de toekomstige 7.2 Mpbs netwerken van operatoren.
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GTM478 HSDPA 7.2 inbouwmodule, speciaal ontworpen
voor integratie in PDA’s, Portable Multimedia Players en
Smartphone toepassingen.

GTM378 HDSPA 7.2
inbouwmodule, ontworpen voor
gebruik in draagbare computers
die een snelle draadloze breedband connectie bieden.
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2. ACTIVITEITENVERSLAG
2.1. FINANCIËLE KERNCIJFERS 1 2

Per 31 December,
(geauditeerd en geconsolideerd)
In duizend EUR, tenzij anders vermeld

IFRS
2005

2004

2003

2002

Opbrengsten

279 868

198 615

102 512

56 640

25 626

Brutowinst

104 614

84 412

49 502

27 724

10 568

Bruto winstmarge

2006

US GAAP

37,4%

42,5%

48,3%

48,9%

41,2%

EBITDA

53 134

46 306

26 991

9 227

(4 550)

Bedrijfsresultaat (EBIT)

42 137

38 765

22 346

6 893

(7 747)

15,1%

19,5%

21,8%

12,2%

(30,2)%

35 316

28 993

17 748

5 580

(7 071)

Balanstotaal

176 489

127 013

70 090

32 782

25 210

Werkkapitaal

77 820

56 227

32 243

9 884

205

Netto financiële schuld

(35 840)

(48 780)

(30 193)

(6 552)

3 784

Eigen vermogen

111 634

76 340

46 717

19 150

7 269

EBIT marge
Nettowinst/(verlies)

Solvabiliteitsratio
Gearing Ratio
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

63,2%

60,1%

66,7%

58,4%

28,8%

(32,1)%

(63,9)%

(64,6)%

(34,2)%

52,1%

4 944

34 844

23 397

7 368

(1 408)

33 618

16 775

8 591

3 337

2 568

Gewogen gemiddeld aantal gewone
aandelen

41 249 296

40 648 232

39 122 272

32 887 624

31 837 024

Verwaterd gewogen gemiddeld aantal
gewone aandelen

41 249 296

41 249 628

40 499 952

38 015 756

37 218 000

Aantal gewone aandelen bij afsluiting
van de periode

41 249 296

41 249 296

40 421 416

37 140 924

32 875 940

Netto investeringsuitgaven

Aandelenkoers per jaareinde (EUR)

10,30

15,69

6,61

2,14

0,35

Marktkapitalisatie (miljoen EUR)

425

647

267

79

11

Boekwaarde per aandeel (EUR)

2,71

1,88

1,19

0,58

0,23

Kasstroom per aandeel (EUR)

1,12

0,90

0,57

0,25

(0,12)

Nettowinst per aandeel (EUR)
vóór verwatering

0,86

0,71

0,45

0,17

(0,22)

Nettowinst per aandeel (EUR)
na verwatering

0,86

0,70

0,44

0,15

(0,22)

0

0

0

0

0

Dividend (in EUR)
1
2

Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille van rapporteringsdoeleinden werd deze splitsing retroactief toegepast.
Zie verklarende woordenlijst.
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2.2. ALOMTEGENWOORDIGE DRAADLOZE
BREEDBANDOPLOSSINGEN

- Consumenten in Australië gaan mobiel surfen met een snelheid
van 3,6 Mbps dankzij Option’s GlobeTrotter GT MAX “7.2 Ready”
- Cingular introduceert nieuwste GlobeTrotter GT MAX “7.2 Ready”
van Option
- Samsung Electronics en SK Telecom presenteren twee nieuwe
producten op basis van Option’s HSDPA-inbouwmodules voor
draadloze toegang tot breedbandinternet

Door nieuwe producten op de markt te brengen, zijn klantenbestand uit te breiden en zijn organisatie op wereldwijde schaal
verder te versterken, heeft Option zijn technologische leiderschap
en zijn leidende marktpositie op het gebied van draadloze
breedbandoplossingen verder verstevigd, terwijl het ook zijn rol
als marktgedreven innovator in de draadloze sector heeft
versterkt.

Technologisch leiderschap
- GlobeTrotter GT MAX, ’s werelds eerste tri-band 3G-datakaart
met ’s werelds eerste uit- en inklapbare antenne (door Option
gepatenteerd)
- GlobeTrotter HSDPA-datakaart (1,8 Mbps)
- GlobeSurfer iCON, ’s werelds eerste USB-gebaseerd draadloos
alternatief voor DSL
- GlobeSurfer HSDPA, ’s werelds eerste HSDPA-router voor
draadloze toegang tot breedbandinternet
- GlobeTrotter FUSION + HSDPA, ’s werelds eerste apparaat
dat alle cellulaire technologieën en WLAN-technologie in één
enkele datakaart combineert
- O2 demonstreert GlobeSurfer HSDPA op CeBIT 2006
- GlobeTrotter GT MAX “7.2 Ready”
- GlobeTrotter EXPRESS 7.2
- Cingular Wireless voltooit live HSDPA 3,6 Mbps datagesprek op
commercieel netwerk
- ’s Werelds eerste uittrekbare antenne voor 3G-banden (door
Option gepatenteerd)
- Option demonstreert 3,6 Mbps HSDPA-datakaart op CTIA
Wireless 2006 (Las Vegas, 5-7 april)
- GTM351E-inbouwmodule krijgt GCF-certificering
- Option realiseert als eerste HSUPA-datagesprekken op basis
van een nieuwe generatie datakaart voor draadloze toegang tot
breedbandinternet
- ’s Werelds eerste UMTS900-datagesprek vindt plaats via
Option’s HSDPA-datakaart en het mobiele netwerk van Elisa

JANUARI – DECEMBER 2006
Aankondigingen over klanten
- GlobeTrotter 3G QUAD-datakaart gekozen door Smart-Tone
(Vodafone Hong Kong)
- GTM351E-inbouwmodule voor draadloze toegang tot breedbandinternet gekozen door Acer
- GlobeSurfer 3G gekozen door TMN
- GlobeTrotter GT MAX gekozen door Cingular Wireless (VS)
- GlobeTrotter 3G / EDGE “HSDPA Ready” gekozen door Mobistar
- Option bevestigt dat Vodafone Germany kiest voor GlobeSurfer
iCON en GlobeTrotter HSDPA
- T-Mobile biedt Option’s GlobeTrotter GT MAX aan mobiele
gebruikers aan op CeBIT
- Option gaat GlobeTrotter COMBO-datakaarten leveren aan
Casio voor groot project bij Deutsche Bahn
- TIM kiest voor Options 3G / EDGE “HSDPA Ready”-datakaart
- Bouygues Télécom kiest voor Option’s GlobeTrotter FUSION+
“HSDPA Ready” om Franse mobiele klanten altijd en overal
draadloze toegang tot breedbandinternet te bieden
- Oostenrijkse mobiele gebruikers surfen aan topsnelheden
dankzij GlobeTrotter GT MAX
- PTC kiest voor GlobeTrotter GT MAX om Poolse mobiele gebruikers HSDPA / UMTS / EDGE-connectiviteit te bieden
- T-Mobile Austria lanceert GlobeSurfer iCON als nieuwe “Web
‘n’ walk”-oplossing
- Option gaat inbouwmodule voor draadloze toegang tot breedband internet leveren aan Samsung
- Proximus kiest voor Options GlobeSurfer iCON
- Option gaat drie HSDPA-producten leveren aan Orange France
- Uniwill, toonaangevend fabrikant van notebooks, kiest voor
Option’s inbouwmodules voor draadloze toegang tot breedbandinternet
- 3 Scandinavia biedt HSDPA 3.6-services aan dankzij Option’s
GlobeTrotter GT MAX

Organisatie
- Option’s CEO Jan Callewaert uitgeroepen tot “Manager van het
Jaar 2005”
- De heer Lawrence Levy, de heer David Hytha en de heer Jan
Loeber worden lid van de Raad van Bestuur van Option
- Option uitgekozen voor opname in de Kempen / SNS Social
Responsible Investment Index
- Wereldwijd hoofdkantoor verhuist naar nieuwe ruimere locatie
- Option viert “20 jaar innovatief ondernemen” en introductie van
een nieuwe corporate identity
- Option’s managementteam wordt versterkt met een nieuwe
Vice President Product Marketing, Norbert Metzner
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JANUARI – FEBRUARI 2007
Aankondigingen over klanten
- Sharp gebruikt Option’s nieuwe inbouwmodule voor draadloze
toegang tot breedbandinternet in zijn producten
- Wataniya Telecom ontketent revolutie in residentieel internetaanbod dankzij Option’s HSDPA GlobeSurfer-router voor
draadloze toegang tot breedbandinternet
- Option gaat HSDPA 3.6 Mbps-inbouwmodule voor draadloze
toegang tot breedbandinternet leveren aan Fujitsu Siemens
Computers
- Option haalt eMobile-contract binnen in Japan
Technologisch leiderschap
- Option stelt HSUPA-productaanbod voor op 3GSM World Congress in Barcelona
- Option maakt nieuwe snelle “Plug ’n Play”-prestaties bekend
en stelt een stijlvol ontworpen draadloos alternatief voor DSL
voor: GlobeSurfer iCON HSUPA
- Option breidt draadloos productaanbod uit met twee nieuwe
HSUPA-datakaarten
- Option’s breidt aanbod uit met HSUPA-inbouwmodule voor
draadloze toegang tot breedbandinternet
- Option stelt aanbod van gesegmenteerde connectiviteitssoftware voor
- Option’s draadloze breedband producten klaar voor Windows
Vista 32 en Windows Vista 64

2.3. BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER
Geachte aandeelhouders,
Option is ook in 2006 sterk blijven presteren, met een omzetgroei
van 40,9% en een recordomzet van EUR 279,9 miljoen.
De brutowinst over 2006 bedroeg EUR 104,6 miljoen, een stijging
van 23,9% in vergelijking met 2005. In een steeds sterkere
competitieve markt bedroeg de brutomarge een respectabele 37,4%
van de totale omzet over 2006.

Organisatie
- Option’s managementteam wordt versterkt met een Vice President Strategic Alliances & General Counsel, Patrick Hofkens.

De EBIT over het volledige jaar nam ook toe, van EUR 38,8 miljoen
tot EUR 42,1 miljoen, of 15,1% van de totale omzet.
De nettowinst van EUR 35,3 miljoen, een stijging van 21,8% in
vergelijking met 2005, weerspiegelt onze vaste wil om op een
rendabele wijze te groeien. Als gevolg hiervan steeg de winst per
aandeel tot EUR 0,86 per basisaandeel en tot EUR 0,86 per
verwaterd aandeel, vergeleken met EUR 0,71 per basisaandeel en
EUR 0,70 per verwaterd aandeel in 2005.
Daarmee blijven we beter doen dan vergelijkbare beursgenoteerde
bedrijven die zich net als Option vooral richten op de draadloze
breedbandmarkt. Worden de resultaten over 2006 omgerekend naar
euro, met de wisselkoers aan het eind van het jaar als basis, dan
haalde Option 66% meer omzet dan zijn naaste rivaal, bijna 100%
meer brutowinst, een brutomarge die een vijfde hoger ligt en 197%
meer winst per verwaterd aandeel.
Hoewel vertragingen in de technologische ontwikkeling maakten dat
de verkoop van datakaarten voor een aanzienlijk deel van het vierde
kwartaal naar 2007 opschoof, verkochten we toch een recordaantal
van 1,82 miljoen apparaten in 2006, een stijging met 64% in
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vergelijking met 2005. Het marktaandeel van Option steeg met drie
punten tot 35% gebaseerd op de schatting van ABI Research die de
wereldwijde markt op 5,2 miljoen stuks in 2006 becijferd heeft.

Vanuit onze core business, datakaarten voor draadloze toegang tot
breedbandinternet, zijn we gaan diversiﬁëren. Inbouwmodules voor
laptopcomputers die draadloze breedbandconnectiviteit mogelijk
maken en ﬁxed-wireless convergentieapparaten zoals USB-modems
en routers voor draadloze toegang tot breedbandinternet vormen een
non-datakaartensegment dat naar onze verwachting in de komende
jaren aanzienlijk zal groeien. Om aan de behoeften van meer diverse
gebruikers tegemoet te komen, bieden we ook een gedifferentieerde
portefeuille van softwareoplossingen aan.

Twintig jaar “Innovatief Ondernemen”
De solide prestaties van het hele bedrijf waren in 2006 maar één
reden tot vieren.
In juni vierden we onze opname in de Kempen / SNS Smaller Europe
Socially Responsible Investment Index. Het lidmaatschap hiervan is
enkel weggelegd voor bedrijven die inzake bedrijfsethiek, human
resources en milieubewustzijn de hoogste normen hanteren en in
praktijk brengen.

Internationale operatorgroepen, zoals Vodafone, T-Mobile en Orange,
en de belangrijkste spelers in een aantal van de snelst groeiende
markten ter wereld, zoals Cingular Wireless in de VS en Airtel in India,
bieden nu Option producten aan. Onze lijst met operatorklanten
groeide van 75 aan het eind van 2005 tot meer dan 90 aan het eind
van 2006. Bovendien werken ook toonaangevende fabrikanten van
personal computers en multimedia-apparaten, met name Acer,
Fujitsu Siemens Computers, Uniwill, Samsung en Sharp, met onze
inbouwmodules.

In september vierden we onze 20e verjaardag. Sinds de oprichting
van het bedrijf in 1986 is Option uitgegroeid tot de wereldwijde leider
in de specialistische maar groeiende niche van draadloze breedband.
Onze producten veranderen het leven van gebruikers doordat ze hen
in staat stellen deel te hebben aan onze visie: “altijd en overal
gemakkelijk toegang tot informatie” via mobiele netwerken.

Een jaar van verandering

Dat wij al zo lang standhouden in een branche die beheerst wordt
door grote multinationale ondernemingen, hangt samen met ons
niet-aﬂatende streven naar uitmuntendheid in engineering en met
ons vermogen om onze projecten uit te voeren, in combinatie met
een groot enthousiasme om te ondernemen en een passie voor
marktgedreven innovatie – waarden die vaker met starters worden
geassocieerd dan met bedrijven die al een twintigjarige traditie
hebben opgebouwd.

Ongeveer 150 operatoren wereldwijd hadden eind 2006 3G UMTS
gelanceerd. Daarvan hebben er 140 het voornemen om de weg van
de HSDPA-upgrade in te slaan. Bijna 100 operatoren hebben reeds
hun eerste HSDPA-aanbiedingen geïntroduceerd en leveren daarmee
een alternatief voor DSL met het gebruiksgemak en de ﬂexibiliteit van
draadloos.
De snelle technologische ontwikkelingen creëerden nieuwe
uitdagingen doordat de operatoren voor hun netwerkstrategieën
overstapten van 1,8 Mbps begin 2006 naar 3,6 Mbps in de tweede
helft van het jaar.

Aan het eind van het jaar hadden we 500 medewerkers, belangrijke
vestigingen in België, Ierland, Duitsland en Zweden (Stockholm),
verkoop- en supportkantoren in de VS, Japan en Taiwan evenals
vertegenwoordiging in Hong Kong.

De “HSDPA Ready”-strategie van Option, die gebruikers in staat stelt
te proﬁteren van de voordelen van 3G in de wetenschap dat hun
datakaart eenvoudig te upgraden is wanneer hun operator HSDPA zal
lanceren, bracht ons begin 2006 in een sterke positie.

We vierden ook de verhuis van ons wereldwijde hoofdkantoor naar
nieuwe, grotere gebouwen, die zorgen voor een werkomgeving van
wereldklasse. Onze investering in de uitbreiding van onze laboratoria
zal renderen doordat ze onze productontwikkelings- en productietestteams in staat stelt zij aan zij te werken. Hierdoor wordt de
communicatie verbeterd, de ontwikkelingscyclus versneld en de tijd
vereist voor het op de markt brengen van een product ingekort.

De markt voor 3,6 Mbps HSDPA-datakaarten begon zich naar het eind
van het jaar toe te ontwikkelen, omdat de eerste operatoren toen hun
1,8 Mbps HSDPA-netwerken begonnen te upgraden. Onze chipset
maakt gebruik van Advanced Radio Technology (ART), die gebruikers
uitstekende prestaties biedt en de netwerken operationele voordelen.
Deze chipset bouwt ook voort op het voorbeeld van “HSDPA Ready”:
onze datakaarten laten zich gemakkelijk upgraden wanneer de
operatoren hun netwerk zullen upgraden naar 7,2 Mbps HSDPA.
Vertragingen in de commerciële beschikbaarheid van de geavanceerde HSDPA-chipsets hebben de verkoop van datakaarten in het
vierde kwartaal van 2006 afgeremd, hoewel de leveringen begin
2007 terug op gang kwamen.

We hebben ook een vernieuwde corporate identity voorgesteld,
waarmee we ons bedrijf en onze producten willen differentiëren nu
we onze intrede doen in nieuwe geograﬁsche markten en nieuwe
klantensegmenten penetreren. Het nieuwe logo laat Option meer op
de voorgrond treden. Het weerspiegelt passie en de overdracht van
informatie en kennis, en roept ook associaties op met geavanceerde
technologie.
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De groei beheren

Alles bij elkaar heeft Option in 2006 acht nieuwe datakaarten
aangekondigd, waaronder onze eerste modellen die compatibel zijn
met de nieuwe, kleinere ExpressCard-uitbreidingsslots die momenteel
in de nieuwste laptops worden ingebouwd. De software voor de
datakaarten kreeg ook een update om deze compatibel te maken met
Vista, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft.

Op de algemene jaarvergadering van 2006 verwelkomden we de heer
Lawrence Levy, de heer Jan Loeber en de heer David Hytha in de Raad
van Bestuur. Hun ruime ervaring in de draadloze sector zal het
managementteam, dat zelf versterkt werd met twee nieuwe aanstellingen, helpen om het leiderschap van het bedrijf op het gebied van
productontwikkeling en engineering, operations, supply chain
management, verkoop en ﬁnanciën te behouden.

Dat de vraag naar inbouwmodules en ﬁxed-wireless apparaten
langzamer groeide dan verwacht, remde ook de verkoop af, hoewel we
een aantrekkelijke productenportefeuille konden aanbieden.

De businessdevelopment- en salesteams worden uitgebreid om een
nog doeltreffender marketingmachine te creëren, in aanvulling op de
engineeringmachine, waarop het succes van Option tot op heden
gebaseerd was. Marktanalisten zijn het erover eens dat er belangrijke
marktopportuniteiten zijn: zo voorspelt ABI Research dat de verkoop
van cellulaire modems een gemengde jaarlijkse groei van 53% zal
kennen, om 68 miljoen eenheden te bereiken in 2012.
In het licht van deze aanhoudend groeiende vraag deden we al vroeg
het nodige om productiecapaciteit te verzekeren zodat we aan de voor
2007 voorspelde vraag kunnen voldoen.
In overeenstemming met onze strategie om in de nabijheid van
sleutelmarkten te produceren werd een nieuwe toeleverancier gezocht
in China om te voldoen aan de Aziatische vraag naar onze producten.

Voor fabrikanten van personal computers wordt het integreren van
WWAN-functionaliteit (Wireless Wide Area Network) in hun laptops
steeds belangrijker. Het ontbreken van een consensus over welke
businessmodellen aantrekkelijk zijn voor de laptopfabrikant, de mobiele
operator en het distributiekanaal hindert echter op dit ogenblik de
verdere introductie.
Minder dan een jaar na de opening van ons kantoor in Tokio helpt
Option fabrikanten in Azië reeds actief bij het inbouwen van draadloze
functionaliteit in laptops en mobiele multimedia-apparaten. Uit ervaring
weten we dat het optimaal laten presteren van een inbouwapparaat
voor draadloze toegang tot breedbandinternet technische uitdagingen
met zich meebrengt die verschillen van laptop tot laptop. Ook het
verzekeren van de nodige standaard- en operatorcertiﬁcering vereist de
inzet van een toegewijd team met de nodige vakkennis en een
geduldige en systematische aanpak. Het was voor ons geen verrassing
dat het Intel-Nokia project om HSDPA in de Centrino-architectuur te
integreren na nog geen zes maanden werd opgedoekt.

Meer dan een decennium geleden waren we al op onze tijd vooruit
toen we de eerste GSM-modem ter wereld lanceerden. Onze duidelijke
visie, onze marktgedreven innovatie, onze solide uitvoering en het
talent van onze medewerkers waren de drijvende krachten achter onze
groei. Vandaag bekleden onze datakaarten een leidende positie op de
markt. Onze USB-modems, routers en geavanceerde inbouwmodules
staan aan de top in wereld van draadloze breedband oplossingen en dit
op het moment dat Option een nieuw groeipad inslaat.

Een snellere uplink: HSUPA
Naar het einde van 2006 toe gingen de operatoren zich richten op
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access). Deze aanvulling op HSDPA
verhoogt de maximale uploadsnelheid in een eerste fase tot 2 Mbps.
Door de snelheid te verhogen waarmee gebruikers via de uplink grote
databestanden naar het netwerk kunnen verzenden zal HSUPA nieuwe
zakelijke toepassingen creëren, met name in de mediasector, en ook
zijn weg vinden naar een groot aantal consumenten. Dit zal de vraag
van laptopfabrikanten naar inbouwmodules verder stimuleren.
Het HSUPA-ontwikkelingsprogramma van Option kende in 2006
een sterke vooruitgang. In februari 2007 werd op het 3GSM
World Congress in Barcelona een compleet aanbod HSUPAproducten voorgesteld, die ook HSDPA “7.2 Ready” zijn en
gebruikmaken van ART.

Jan CALLEWAERT, Voorzitter

9 maart 2007
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2.4. SOCIAAL VERSLAG

Wij verwijzen naar Toelichting 4: Personeelskosten en overige
sociale voordelen van dit jaarverslag voor bijkomende informatie
over de personeelskosten.

2.4.1. PERSONEELSBESTAND
Gezondheid en veiligheid

Alle werknemers van Option NV kunnen zich gratis laten inenten
tegen griep. In 2006 maakten in totaal 60 personen van de 221
gebruik van deze mogelijkheid.

Tewerkstelling

Op 31 december 2006 telde Option 497 voltijdse medewerkers,
bijgestaan door 19 zelfstandigen, dit in vergelijking met 341 voltijdse werknemers en 32 zelfstandigen op het einde van vorig jaar.

Opleiding & ontwikkeling

De opsplitsing naar geslacht is 58% mannen en 42% vrouwen. De
gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke werknemers bedraagt 30
jaar en deze van de mannen 33.

Option is sterk gericht op technologische innovatie en moet
bijgevolg voortdurend investeren in opleiding en persoonlijke
ontwikkeling. Personen of teams die voor Option werken kunnen
opleiding krijgen van leveranciers, partners en andere opleidingscentra in Europa.
Het volgen van opleidingen maakt deel uit van de jaarlijkse
prestatiebeoordeling van de werknemers.

De gemiddelde leeftijd van de werknemer is 32 jaar en 89% van de
werknemers zijn tussen 20 en 44 jaar.

Leeftijdspiramide

Mannen

Ontwikkeling via onderwijs en opleiding omvat beroepsontwikkeling op de werkvloer, technisch onderwijs, certificatieprogramma’s
en managementontwikkelingcursussen.

Vrouwen

>59
55-59

Het ‘Option Competence Center’ (OCC) zorgt voor interne
opleidingen en draagt bij tot de verdere verbetering van de
kwaliteit van de opleidingen, het delen en communiceren van
kennis en de ontwikkeling van competenties.
In het hoofdkantoor in België kunnen buitenlandse werknemers
genieten van lessen Nederlands.

50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24

2.4.2. MANAGEMENT
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30%

Jan Callewaert (50), Stichter en CEO.

35%

Voordat hij Option in 1986 oprichtte, deed Jan Callewaert ICTervaring op bij BULL en Telecom-ervaring bij Ericsson, waar hij zich
bezighield met systemen voor kantoorautomatisering die modems,
datanetwerken, glasvezel en videotekst integreren. Jan Callewaert
is handelsingenieur en behaalde een baccalaureaat ﬁlosoﬁe aan de
universiteit van Leuven. Jan Callewaert houdt regelmatig voordrachten over mobile computing op industrieconferenties en is een
autoriteit op het gebied van mobiele datacommunicatie. Jan
Callewaert maakt deel uit van het Executive Management Team.

Medewerkers
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Frederic Convent (44), Chief Financial Ofﬁcer.

30%

Tot in januari 2001 was Frederic Convent Vice President, CFO en
Corporate Secretary bij Xeikon. Daar stond hij aan het hoofd van
het departement boekhouding en ﬁnanciële administratie van de
Belgische hoofdzetel en de vijf buitenlandse dochterondernemingen
van deze fabrikant van digitale druksystemen. Voor hij in september
2002 in dienst trad bij Option, verstrekte hij aan een aantal
beursgenoteerde ondernemingen advies over de relatie tussen het
bedrijf en de beleggers/aandeelhouders. Voordien werkte hij
respectievelijk gedurende vijf en drie jaar als Senior Investment
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0-5

6-10
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De gemiddelde anciënniteit is bijna 5 jaar.
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Manager bij de GIMV en als Senior Auditor bij Coopers & Lybrand.
Hij studeerde rechten aan de universiteit van Leuven en behaalde
een MBA aan de Vlerick Management School te Gent. Frederic
Convent maakt deel uit van het Executive Management Team.

Patrick Hofkens (37),
General Counsel & Vice President Strategic Alliances

Patrick Hofkens studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit
van Leuven en een aanvullende opleiding in het vennootschapsrecht aan de Katholieke Universiteiten van Brussel en Leuven.
Voordien was hij Senior Legal Counsel voor de Borealis Group,
een petrochemisch bedrijf met belangen in Europa, Brazilië en de
VS, alsook advocaat bij Loyens & Loeff, een internationaal
advocatenkantoor. Hij keert terug naar Option nadat hij eerder al
van april 1998 tot december 2002 General Counsel voor het
bedrijf was. Patrick Hofkens maakt deel uit van het Executive
Management Team.

Bart Goedseels (39), Vice President Operations & Sales.

Bart Goedseels studeerde rechten aan de universiteit van Leuven
en trad in maart 2001 in dienst bij Option om de post Vice
President of Operations waar te nemen. Bart Goedseels heeft acht
jaar voor Leisureplanet (VK) gewerkt en was de voorbije twee jaar
de COO van dit bedrijf. Hij stond in voor de organisatie van en het
toezicht op de algemene structuur van deze onderneming met
projectgeoriënteerde en wereldwijd vertakte activiteiten. Bart
Goedseels maakt deel uit van het Executive Management Team.

Jan Vercruysse (48), Vice President Technology.

Jan Vercruysse studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de
universiteit van Leuven en behaalde er eveneens een diploma
Telecommunications Engineering aan de Katholieke Universiteit
Leuven. Hij was zes jaar actief als Project en R&D Manager en
bouwde het departement Engineering uit tot een echt kenniscentrum. Jan Vercruysse was werkzaam bij Sparnex als HDSL
Development Engineer en Team Manager. Bij Telindus verdiende
hij zijn sporen in het ontwerp van PCB’s en ASIC’s voor dataproducten. Jan Vercruysse begon in januari 1997 bij Option te
werken.

Douglas Ros (54), Vice President Business Development.

Douglas Ros behaalde in het Verenigd Koninkrijk een “Higher
Diploma in Electrical & Mechanical Engineering” gesponsord door
de Racal Decca Group, en trad in februari 2000 in dienst bij Option.
Daarvoor was hij Director Sales en Marketing bij World Telecom
Labs. Vroeger was hij Managing Director bij Micro-Integration
Europe en General Manager bij Thorn EMI, waar hij ruim 14 jaar
een breed scala van technische, verkoop-, ontwikkelings- en
directiefuncties vervulde. Douglas Ros maakt deel uit van het
Executive Management Team.

Andy Kinsella (41), Vice President Manufacturing.

Andy Kinsella behaalde een diploma in Electronic Engineering aan
het Cork Institute of Technology, Ierland; hij is ook houder van een
Diploma in Business Administration van het Irish Management
Institute en het Henley Management College London. De voorbije
tien jaar werkte hij als RF Design Engineer en Project Manager bij
Maxon en M/A-COM. In december 1997 trad hij in dienst bij
Option en werd hij belast met de productievestiging en logistieke
afdeling in Ierland. In de loop van 2004 werd Andy Kinsella Vice
President van de Groep.

Bernard Schaballie (47), Vice President Engineering.

Bernard Schaballie studeerde in 1982 af als burgerlijk ingenieur
elektronica aan de universiteit van Leuven. Hij begon zijn carrière
aan de universiteit van Leuven als onderzoeksassistent gespecialiseerd in digitale signaalbewerking en siliciumcompilers. Gedurende
15 jaar was hij werkzaam bij Telindus, waar hij actief was als
ontwikkelingsingenieur, teamleider en directeur O&O van een team
van 60 onderzoekers. Voordat hij in mei 2001 in dienst trad bij
Option, was hij bij Telindus verantwoordelijk voor de commerciële
ontwikkeling van eigen producten door het aangaan van samenwerkingsverbanden met de toonaangevende marktpartijen. Bernard
Schaballie maakt deel uit van het Executive Management Team.
Norbert Metzner (46) Vice President Product Marketing.

Norbert Metzner, een ingenieur telecommunicatie, was bij T-Mobile
International bevoegd voor het productbeheer en de productconcepten van mobiele toestellen binnen het productaanbod van het
bedrijf. Voordien was hij als hoofd Terminals bij Vodafone Holding in
Düsseldorf (Duitsland) verantwoordelijk voor de realisatie en de
succesvolle invoering van het businessmodel voor Vodafone live! Hij
heeft ook tien jaar voor Siemens in München (Duitsland) gewerkt,
waar hij ervaring opgedaan heeft met consumententoestellen,
mobiele telefonie en mobiele netwerken. Zijn opleiding kreeg hij
aan de Universiteit van het Bondsleger en de Luchtmacht van
Duitsland. Norbert Metzner maakt deel uit van het Executive
Management Team.
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2.5. DEUGDELIJK BESTUUR (CORPORATE GOVERNANCE)

Het mandaat van alle andere bestuurders zal beëindigen
onmiddellijk na de algemene vergadering die beslist over de
jaarrekening van het boekjaar 2008.

De Belgische Corporate Governance Code

Op 9 december 2004 publiceerde de Commissie Corporate
Governance de Belgische Corporate Governance Code. De Code is
bekend als de “Code-Lippens” en telt negen principes die te vinden
zijn op de website http://www.corporategovernancecommittee.be.

Jan Callewaert (50), Stichter en Voorzitter.

De heer Jan Callewaert is via Pepper NV de belangrijkste aandeelhouder van Option. Hij is CEO van het bedrijf, en werd op 31
maart 2003 door de Raad van Bestuur tot voorzitter verkozen. Het
gevolg daarvan is dat de heer Callewaert de functies van voorzitter en CEO combineert, wat een afwijking is van de principes die
de Belgische Corporate Governance Code (code voor bedrijfsbestuur) hanteert. De Raad van Bestuur is van oordeel dat die
combinatie in het beste belang van de Vennootschap is omdat de
visie van de heer Jan Callewaert op de sector van de draadloze
communicatie in combinatie met zijn gedrevenheid en enthousiasme om die visie als CEO in praktijk te brengen, een essentiële
factor is in het succes van het bedrijf. Bovendien, gegeven de
omvang van de Groep en haar sterke groei, zou een scheiding
van bovenvermelde bevoegdheden de complexiteit binnen de
Groep doen toenemen. De Raad van Bestuur is van oordeel dat
dergelijke bijkomende complexiteit het reactievermogen van de
Groep op steeds wijzigende interne en externe uitdagingen niet
ten goede zou komen. Alvorens Option op te richten deed de
heer Callewaert ICT-ervaring op bij Bull, als productmanager voor
het Dealer Channel. Daarna was hij Product Marketing Manager
bij Ericsson voor kantoorautomatiseringsproducten. Daar hield
hij zich bezig met de integratie van hardware en software die
modems, datanetwerken, glasvezel en videotekst combineren. De
heer Callewaert is handelsingenieur en behaalde een baccalaureaat filosofie aan de universiteit van Leuven. Hij houdt regelmatig
voordrachten over mobile computing op industrieconferenties en
is een autoriteit op het gebied van mobiele datacommunicatie. Hij
zal de Groep verder promoten door periodieke presentaties aan
industrieconcerns.

Deze Code trad in werking op 1 januari 2005. In overeenstemming met de Code publiceerde Option vanaf 1 januari 2006 een
Corporate Governance Charter op zijn website www.option.com
(zie het gedeelte “invest”), waarin zijn corporate governancestructuur en -beleid worden uiteengezet.
De Code heeft een grote mate van ingebouwde flexibiliteit en kan
dus worden aangepast aan elke onderneming, ongeacht haar
omvang, activiteiten en cultuur. De Code steunt op een ‘pas toe of
leg uit’-systeem, dat ondernemingen de mogelijkheid biedt af te
wijken van de bepalingen van de Code wanneer hun specifieke
kenmerken dit rechtvaardigen, op voorwaarde dat ze daarvoor
afdoende argumenten aandragen.
Option heeft het “pas toe of leg uit”-systeem goedgekeurd met
betrekking tot onderstaande onderwerpen. Deze worden verder
besproken in dit jaarverslag:
- de combinatie Voorzitter - CEO
- het lidmaatschap van het Auditcomité
- de combinatie Benoemingscomité – Remuneratiecomité
- het voorstel tot toekennen van warranten aan de leden van
de Raad van Bestuur
Samenstelling van de Raad van Bestuur

In de statuten is bepaald dat de Raad van Bestuur ten minste drie
en ten hoogste negen leden telt, die voor een termijn van
hoogstens zes jaar door de algemene aandeelhoudersvergadering
worden benoemd. Er moeten ten minste drie onafhankelijke
bestuurders in de Raad van Bestuur zetelen. De Raad van Bestuur
is thans samengesteld uit zeven leden, met name:

Arnoud De Meyer (53).

De heer Arnoud De Meyer is professor Management Studies aan
de Cambridge University (UK) en directeur van de Judge Business
School. Hij heeft ook een lesopdracht aan het Jesus College. Tot
augustus 2006 was hij een Akzo Nobel Fellow in Strategic Management en professor Technology Management aan het INSEAD,
waar hij ook verscheidene managementsfuncties uitgeoefend
heeft, met inbegrip van Founding Dean van de Aziatische campus
van INSEAD in Singapore. Professor De Meyer heeft vooral belangstelling voor productie- en technologiestrategie, de invoering
van nieuwe productietechnieken en het management van O&Oactiviteiten – domeinen waar hij ook heel wat over gepubliceerd
heeft. Tijdens zijn academische loopbaan trad professor De Meyer
op als consultant voor een aantal middelgrote en grote bedrijven
in Europa en Azië. Hij is een lid van de Raad van Bestuur van
Dassault Systemes S.A.

• Jan Callewaert
• Arnoud De Meyer, Onafhankelijk Bestuurder
• Triakon NV, met als vaste vertegenwoordiger Lucien De
Schamphelaere, Onafhankelijk Bestuurder
• Philip Vermeulen, Onafhankelijk Bestuurder
• Lawrence Levy
• Jan Loeber, Onafhankelijk Bestuurder
• David A. Hytha
Op de aandeelhoudersvergadering van 30 maart 2007 zal Triakon
NV, vertegenwoordigd door Lucien De Schamphelaere, Onafhankelijk Bestuurder, haar ontslag als bestuurder aanbieden.
Option wil de heer Lucien De Schamphelaere danken voor een
decennium van toewijding, ondersteuning en sturing.
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als Executive Vice President, Terminals voor T-Mobile in Europa,
verantwoordelijk voor de selectie, marketing en ontwikkeling
van alle handsets voor T-Mobile in Europa. Tijdens zijn loopbaan
nam hij verscheidene leidinggevende taken op zich in de sector
van de mobiele telecommunicatie op het gebied van handsets,
infrastructuur, diensten en systemen-op-chip oplossingen en dit
in vooraanstaande ondernemingen binnen de sector evenals in
succesvolle nieuwe risicovolle ondernemingen waaronder: Silicon
Wave (nu RFMD), LGC Wireless (ingebouwde antenne systemen),
Motorola, McCaw Cellular (nu Cingular Wireless), AT&T Network
Systems (nu Lucent) and AT&T Microelectronics (nu Agere), inclusief het oprichten van de eerste overzeese afdeling van Bell Laboratories. De heer Hytha is eveneens een partner bij Sofinnova
Partners, één van de Europese leidende bedrijven gespecialiseerd
in risicokapitaal. De Heer Hytha behaalde een diploma Master in
Business Administration aan de Columbia University in New York
en een diploma Business Administration aan het College of the
Holy Cross.

Lucien De Schamphelaere (75).

De heer Lucien De Schamphelaere is voorzitter en CEO van
Triakon NV. Tot in juli 1999 was hij voorzitter van Xeikon NV, een
bedrijf dat hij in 1988 oprichtte. Alvorens Xeikon op te richten,
bekleedde hij ruim 35 jaar diverse functies op het gebied van
procescontrole, instrumentatie en elektronische beeldverwerking
bij Agfa-Gevaert. Van 1986 tot 1993 was hij CEO van AGIF NV,
het venture capital-fonds van Agfa-Gevaert. De heer De
Schamphelaere is ook bestuurder van Imec VZW, een in België
gevestigd O&O-instituut voor halfgeleiders, en van diverse in
België gevestigde startende bedrijven die actief zijn in de
hightechsector, zoals Melexis NV.
Philip Vermeulen (50).

De heer Philip Vermeulen bekleedde diverse functies bij Chase
Manhattan Bank NV (België), Sidel Computers Centers NV en
IPPA Bank NV (België). Hij was ook Executive Senior Investment
Manager for Venture Capital bij de GIMV en later bij FLV C.V.A.
Hij is adviserend bestuurder van diverse ondernemingen die actief
zijn in de ICT-sector (informatie, communicatie en technologie).

Werking van de Raad van Bestuur

In 2006 kwam de Raad van Bestuur 13 keer samen, 5 keer in
persoon en 8 keer via een conferentiegesprek. De onderstaande
persoonlijke aanwezigheidscijfers geven een gemiddelde
aanwezigheidsgraad te zien van 95%:

Lawrence Levy (68).

De heer Lawrence Levy is Senior Counsel bij Brown Rudnick
Berlack Israels LLP, en blijft in de toekomst die functie bekleden.
Gedurende meer dan 30 jaar daarvoor was de heer Levy vennoot
bij Brown Rudnick, gespecialiseerd in bedrijfs- en effectenrecht.
Sinds 1998 heeft de heer Levy zijn tijd verdeeld tussen de kantoren van Brown Rudnick in Boston en Londen, waar hij grensoverschrijdende kwesties en transacties voor de klanten van het
kantoor behandelde. De heer Levy is ook bestuurder van Hologic,
Inc., gevestigd in Bedford, Massachusetts. De heer Levy behaalde
een B.A. aan de Yale University en een LLB aan de Harvard Law
School.

Jan Callewaert
Triakon NV
Jan Loeber
Arnoud De Meyer
Philip Vermeulen
David Hytha
Lawrence Levy

100%
100%
70%
100%
100%
100%
100%

Tussen de Groep, met inbegrip van de verbonden ondernemingen,
en de leden van de Raad van Bestuur waren er in 2006 geen
transacties of andere contractuele relaties die tot een belangenconflict konden leiden dat binnen de wettelijke bepalingen
betreffende belangenconflicten (artikelen 523 en 524 van het
Wetboek van Vennootschappen) viel.

Jan Loeber (63).

De heer Jan Loeber is lid van de Raad van Bestuur van Tele2
in Zweden, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Interxion,
BV in Nederland en voorzitter van Newfound Comm. Voordien
bekleedde de heer Loeber leidinggevende posities in een aantal
bedrijven als stichtend Managing Director van GTS Carrier
Services in Brussel, Managing Director van Bankers Trust’s Global
Telecom Merchant Banking Group, stichtend Managing Director
van Unitel (gefuseerd met Mercury one-2-one en overgenomen
door T-Mobile) in Londen en Group President van Nokia Americas.
Hij bekleedde ook andere hoge kaderposities bij ITT Europe in
Brussel en bij AT&T (Bell Laboratories) in New Jersey. De heer
Loeber behaalde zijn B.S. Fysica aan de Michigan Technological
University en zijn M.S. in Business Administration aan de George
Washington University.

Het beleid met betrekking tot transacties tussen het bedrijf en zijn
verbonden ondernemingen enerzijds en de leden van de Raad van
Bestuur of het management (of leden van hun directe familie)
anderzijds die tot het ontstaan van belangenconflicten kunnen
leiden (andere dan die in het Belgische Wetboek van Vennootschappen), is vastgelegd in het Corporate Governance Charter
(charter voor bedrijfsbeheer). Tijdens het voorbije werkingsjaar
werd er één dergelijke transactie aan de Raad van Bestuur
gemeld en daar besproken. Sinds 1997 onderhoudt het bedrijf
een professionele relatie met het Amerikaanse advocatenkantoor
Brown Rudnick Berlack Israels LLP. De heer Levy die begin 2006
tot de Raad van Bestuur van het bedrijf toetrad, is een van de
Senior Counsels van dat advocatenkantoor. In de toekomst wil het

David A. Hytha (52).

De heer David Hytha is een ervaren manager en ondernemer in
de sector van de mobiele telecommunicatie en was recentelijk
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bedrijf voor bepaalde zaken met dat advocatenkantoor blijven
werken waarbij het overeengekomen is dat de heer Levy, in zijn
hoedanigheid van Senior Counsel, niet direct betrokken zal zijn bij
werkzaamheden voor de Groep.
Om elke dubbelzinnigheid te vermijden, besliste de Raad van
Bestuur om jaarlijks de erelonen die tijdens het boekjaar aan
Brown Rudnick Berlack Israels LLP betaald werden, te rapporteren. Voor bijkomende informatie verwijzen we naar opmerking 21:
‘Transacties met verbonden partijen’ in dit jaarverslag.

Arnoud De Meyer. De rol van het Comité bestaat erin om de
strategie van het bedrijf op middellange en lange termijn te
bespreken en daarbij rekening te houden met de algemene evolutie van de markt en de ontwikkelingen in de telecomsector (en
meer in het algemeen de high tech sector). Daarnaast onderzoekt
en beoordeelt het Comité belangrijke strategische beslissingen en
adviseert het de Raad van Bestuur.
Bezoldiging van Management en Bestuurders

Voor de vergoeding van Bestuurders en Management verwijzen
we naar toelichting 21 in dit jaarverslag: Transacties met
verbonden partijen.

Auditcomité

Het Auditcomité van de Groep is samengesteld uit de drie
onafhankelijke bestuurders, de heer Philip Vermeulen en de heer
Arnoud De Meyer, en de heer Jan Callewaert. De heer Callewaert
is aandeelhouder van Option en CEO. Hij heeft een goede kennis
van de sector van de draadloze communicatie en een grondig
inzicht in de dynamiek van het bedrijf. Die kennis is belangrijk
voor het Auditcomité omdat één van de belangrijke taken van
dat comité erin bestaat te garanderen dat de financiële
verslagen van het bedrijf een waarheidsgetrouw, eerlijk en
duidelijk beeld geven van de situatie en de vooruitzichten van
het bedrijf. Omdat de heer Callewaert het best geplaatst is om
een juiste beoordeling te geven van de ontwikkeling van de
sector en van de projecten, is de Raad van Bestuur van oordeel
dat het passend is dat hij deel uitmaakt van het Auditcomité om
die ontwikkelingen te beoordelen.

Remuneratie van de Commissaris

Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die plaatsvond op 31
maart 2004, werd beslist om het mandaat van de commissaris,
Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises, vertegenwoordigd door de heer Leo Van Steenberge, te verlengen. Het mandaat
verstrijkt onmiddellijk na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering
van 30 maart 2007 die wordt bijeengeroepen om te beslissen
over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
eindigend op 31 december 2006.
De vergoeding voor de jaarlijkse statutaire audit evenals overige
werkzaamheden uitgevoerd in 2006 door Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises bedroeg EUR 201 duizend (2005:
EUR 181 duizend). Deze vergoeding was als volgt samengesteld:
een vergoeding voor de statutaire audit van EUR 100 duizend
(2005: EUR 90 duizend), vergoedingen voor belasting- en
juridisch advies van EUR 101 duizend (2005: EUR 57 duizend). In
2006 werden geen overige diensten geleverd (2005: EUR 34 duizend).

Het Auditcomité begeleidt de boekhoudkundige en de financiële
verslaggeving van de Groep. Het comité gaat na of er voldoende
interne controles aanwezig zijn en onderzoekt in samenspraak
met de commissaris van de Groep alle vraagstukken van
boekhoudkundige aard, inclusief de waardering. Het Auditcomité
brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur en is in 2006 vier
keer bijeengekomen.

Wereldwijd bedroeg de vergoeding voor diensten verstrekt in
2006 door Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises
EUR 295 duizend (2005: EUR 225 duizend). Deze was als volgt
samengesteld: een vergoeding voor de statutaire audit van het
moederbedrijf en de dochterondernemingen van EUR 169 duizend
(2005: EUR 111 duizend), vergoedingen voor belastings- en
juridisch advies van EUR 124 duizend (2005: EUR 76 duizend) en
een vergoeding voor overige diensten van EUR 2 duizend (2005:
EUR 38 duizend).

Remuneratiecomité

Het Remuneratiecomité bestaat uit twee onafhankelijke bestuurders, de heer Philip Vermeulen en de heer Arnoud De Meyer en
de heer Lawrence Levy. Het Remuneratiecomité heeft als taak
ervoor te zorgen dat de personeelsleden correct worden vergoed,
en dat de beste internationale gebruiken worden nageleefd bij het
bepalen van de beloning en prestatievergoedingen van bestuurders en management en de aanstelling van laatstgenoemden.
Gelet op de omvang van de Groep combineert het Remuneratiecomité zijn opdrachten met de functie van een Benoemingscomité. Het Remuneratiecomité is in 2006 drie keer bijeengekomen
en rapporteert haar bevindingen aan de Raad van Bestuur.
Strategisch Comité

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van december
2006 werd beslist om een Strategisch Comité op te richten. Het
Strategisch Comité bestaat uit vier bestuurders: de heer Jan
Callewaert, de heer David Hytha, de heer Jan Loeber en de heer
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2.6. SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GROEP

Corruptie preventie

In onze distributie- en leveringsakkoorden zullen we clausules
opnemen die omkooppraktijken verbieden. Binnen ons personeelsbeleid werken we maatregelen uit die we kunnen en zullen
nemen om corruptie te voorkomen.
Als beursgenoteerde onderneming komt Option de bepalingen
inzake Corporate Governance na, aangezien zij lid is van de
ETHIBEL Sustainability index.

Verklaring inzake Bedrijfsethiek

Option NV heeft oog voor haar verantwoordelijkheid om zich
ethisch te gedragen bij het nastreven van haar bedrijfsdoelstellingen. Daarom legt de Groep de volgende ethische verklaring af.
Option, met inbegrip van al haar dochterondernemingen,
aanverwante bedrijven en/of geconsolideerde holdings, neemt
volgende praktijken in acht:

Milieubeleid van de Productie en Logistieke Eenheid

De activiteiten van Option Wireless Ltd omvatten: “Creëren,
produceren en leveren van producten en oplossingen voor
draadloze communicatie”.

Investeringen

We zullen niet investeren in één van de volgende gebieden:
• Marketing, ontwikkeling of productie van nucleaire, chemische
of biologische wapens.
• Marketing, ontwikkeling of productie van oorlogswapens of
andere bewapening.
• Marketing, ontwikkeling of productie van producten waarbij
dierenhuiden of dierenproeven betrokken zijn.
• Productie van strategische onderdelen van wapensystemen
van welke aard ook.
• Marketing, ontwikkeling of productie van pornografie, de
seksindustrie, harddrugs of tabak.

De organisatie erkent haar ecologische verantwoordelijkheid ten
overstaan van haar personeel, aandeelhouders, klanten en het
algemene publiek en streeft ernaar de bedrijfsomgeving van
haar faciliteiten voortdurend te verbeteren. Daartoe verbindt de
organisatie zich ertoe ten allen tijde te beschikken over een
gedocumenteerd milieubeheersysteem (Environmental Management System) dat voldoet aan de norm: ISO 14001: 1996 en
rekening te houden met alle reglementaire en wettelijke
vereisten die relevant zijn voor haar sector, de lokale bedrijfsomgeving en de vereisten van haar klanten.

Tewerkstelling

We zullen de onderstaande activiteiten niet beoefenen:
• Gebruik van kinderen onder de wettelijke leeftijd voor tewerkstelling.
• Gebruik van verplichte arbeid of dwangarbeid.

De organisatie heeft de volgende doelstellingen:

• Zowel intern als extern communicatie verspreiden over haar
strategieën
• Ernaar streven haar ecologische prestaties voortdurend te
verbeteren
• Gebruikmaken van de input van werknemers, klanten, aandeelhouders, de regering, lokale overheden, betrokken derden
en het algemene publiek
• Bewustzijn voor en opleiding in verband met milieuaspecten
• Creëren van een betere omgeving voor allen door het beperken, recycleren en opnieuw gebruiken van afval, de optimale
inzet van middelen en door geen schadelijke stoffen in het
milieu te lozen
• Naleven van alle relevante toepasbare reglementen en wetten
• Vervuiling voorkomen
• Produceren en leveren van producten in een veilige omgeving
volgens de specifieke instructies en voorwaarden van de klant

Discriminatie

We zullen onze werknemers niet discrimineren op één van de
volgende gebieden:
• Om redenen van ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, religie, politieke overtuigingen, leeftijd of nationaliteit.
• Om redenen van zwangerschap of zwangerschapsverlof.
Inkoop

We zullen de nodige controles en procedures invoeren om te
verzekeren dat al onze leveranciers en onderaannemers:
• Ethische normen hanteren die de bovenstaande zaken niet in
het gedrang brengen.
• De nodige controles en procedures hebben ingevoerd die
verzekeren dat hun leveranciers of onderaannemers de bovenstaande zaken niet in het gedrang brengen.

Het bovenstaande beleid wordt gesteund door de directie van
Option Wireless Ltd, die de noodzakelijke middelen zal inzetten
om ervoor te zorgen dat de doelstellingen en beoogde doelen
kunnen worden verwezenlijkt. We creëren de passende
programma’s om onze doelstellingen te verwezenlijken en zullen
die onderzoeken op de Annual Management Review en de
Quarterly Objective Review Meetings.
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In 2006 besliste Option NV om de Roger Van Overstraeten
Society www.rvo-society.be te sponsoren. Die organisatie wil
kinderen voor constructiespelletjes warm maken en een passie
voor technologie in het leven roepen.

Kwaliteitscertificaat

Vigeo-resultaten

Het certificaat van registratie van het milieusysteem volgens I.S.
EN ISO 14001:2004 werd op 23 juni 2006 door de National
Standards Authority van Ierland aan Option Wireless Ltd
afgeleverd.

Het certificaat van registratie van kwaliteitssysteem aan I.S. EN
ISO 9001:2000 werd op 8 februari 2006 aan Option Wireless Ltd
afgeleverd door de National Standards Authority van Ierland.

Vigeo, de organisatie die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven beoordeelt, heeft het profiel van Option op het
vlak van bedrijfsverantwoordelijkheid opgesteld. Vigeo kwam tot
het besluit dat Option, ondanks zijn beperkte omvang in
vergelijking met andere bedrijven in de sector, een sterk besef
heeft van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als bedrijf.

Het certificaat van registratie van het kwaliteitssysteem volgens
I.S. ISO 9001/2000 werd op 19 augustus 2006 door de National
Standards Authority van Ierland aan Option Wireless Ltd
afgeleverd.
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3. FINANCIEEL OVERZICHT
Op 19 april 2006 werd door de buitengewone algemene vergadering een statutenwijziging, inclusief het splitsen van het aantal
aandelen in vier, goedgekeurd. Bijgevolg is het kapitaal van de
Vennootschap vertegenwoordigd door 41 249 296 aandelen.

- Option Wireless Hong Kong, Limited (China)
- Option Wireless Hong Kong Limited Taiwan Branch (Taiwan).
Eind 2004 werd een Amerikaanse dochteronderneming, Option
Inc., opgericht. Gegeven de immaterialiteit van deze entiteit werd zij
tot op heden niet opgenomen in de consolidatie van 2006 en 2005.

De gesplitste aandelen staan sinds maandag 24 april 2006
genoteerd op de gereglementeerde markt ‘Eurolist by Euronext
Brussels’ onder BE0003836534.

OPBRENGSTEN

De opbrengsten voor 2006 stegen met 40,9% tot EUR 279 868 duizend, vergeleken met EUR 198 615 duizend in 2005.

Gezien de aandelen Option enkel in gedematerialiseerde vorm op
effectenrekening bestaan, werden alle aandeelhouders automatisch
erkend van de hun toekomende gesplitste aandelen.

In 2006 waren 90% van alle opbrengsten afkomstig uit de verkoop
van PC datakaarten en draadloze routers. De overige verkopen
vertegenwoordigden bijgevolg 10% van de totale verkopen.

In 2006 vonden geen verdere wijzigingen plaats zodat op 31
december 2006 het aantal gewone aandelen 41 249 296 bedroeg.

GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE VERKOPEN

Eind 2006 maakte de Groep melding van de volgende aandeelhouders van betekenis:

Identiteit van de persoon, entiteit of
groep personen of entiteiten (*)

Pepper NV
(100% Jan Callewaert)

Aantal gehouden
gewone aandelen

17.10 %

34 194 792

82.90%

- KBC Asset Management NV
(Belgium)

1 885 368

4.57%

- BGL Investment Partners
(Luxemburg)

1 530 000

3.70%

2 058 512

4.99%

41 249 296

100%

- UBS AG (Switzerland)
Totaal uitstaande aandelen

BRUTO WINSTMARGE

Percentage van
gehouden ﬁnanciële instrumenten

7 054 504

Vrij verhandelbare aandelen
waarvan:

Geografisch vertegenwoordigde Europa 87% van de verkopen in
2006, vergeleken met 93% in 2005.

De brutomarge voor het volledige jaar 2006 bedroeg 37,4%, in
vergelijking met een brutomarge van 42,5% voor 2005. Met een
kostprijs van de verkochte goederen van EUR 175 254 duizend
bedroeg de brutowinst EUR 104 614 duizend tijdens 2006, een
stijging van 23,9% in vergelijking met de brutowinst van EUR
84 412 duizend in 2005.
BEDRIJFSKOSTEN

In 2006 bedroegen de bedrijfskosten, inclusief afschrijvingen en
waardeverminderingen, EUR 62 477 duizend in vergelijking met
EUR 45 647 duizend tijdens 2005.
BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT)

(*) Elke categorie van de stemgerechtigde ﬁnanciële instrumenten van de
Vennootschap voor iedere persoon, entiteit of groep van personen of
entiteiten, waarvan de Vennootschap weet dat ze ten minste, rechtstreeks of
onrechtstreeks, 3% of meer bezitten, wordt in deze lijst opgenomen..

Het bedrijfsresultaat nam in 2006 toe tot EUR 42 137 duizend of
15,1% ten opzichte van de opbrengsten, komende van EUR
38 765 duizend of 19,5% ten opzichte van de opbrengsten
gedurende 2005, wat een stijging van 8,7% betekent.

Eind 2006 waren er geen warranten meer. Alle warranten
toegekend aan personeelsleden die actief zijn in de Groep volgens
warrantenplan ‘T’, dat door de Raad van Bestuur in februari 2002
in het leven werd geroepen en in juli 2003 ten uitvoer werd gelegd,
werden in de loop van 2004 en 2005 uitgevoerd.

EBITDA

In 2006 bedroeg de EBITDA EUR 53 134 duizend (of 19,0% van de
opbrengsten), vergeleken met EUR 46 306 duizend voor 2005 (of
23,3% van de opbrengsten), een toename van 14,7%.

BESPREKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

FINANCIEEL RESULTAAT

Behoudens expliciete vermelding zijn alle cijfers conform de IFRSs

In 2006 realiseerde Option een positief financieel resultaat van
EUR 600 duizend. De wisselkoerswinst, voornamelijk ten gevolge
van een zwakkere US Dollar, bedroegen EUR 881 duizend en
Option verkreeg EUR 1 112 duizend interesten uit een risicovrije
belegging van de beschikbare liquide middelen.
Er werden voor EUR 1 253 duizend betalingskortingen gegeven
aan klanten voor contante betaling en de overige financiële
kosten, ten bedrage van EUR 140 duizend vloeiden voornamelijk
voort uit leasingovereenkomsten en bankkosten.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de volgende dochterondernemingen:
- Option Wireless Ltd, Cork (Ierland)
- Option Germany GmbH, Adelsried (Duitsland)
- Option Wireless, Sweden AB, Stockholm (Zweden)
- Option Japan KK (Japan)
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EUR 9 994 duizend in ontwikkelingsprojecten en
EUR 17 416 duizend voornamelijk in bijkomende licenties.
De schulden op ten hoogste één jaar zijn dit jaar gestegen tot EUR
53 125 duizend, vergeleken met EUR 49 626 duizend ultimo 2005.
Deze toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan toegenomen
handels- en overige schulden (+EUR 2 117 duizend) in combinatie
met een toegenomen belastingverplichting (+EUR 1 594 duizend).

NETTOWINST EN NETTOWINST PER AANDEEL

Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille
van rapporteringdoeleinden werd deze splitsing retroactief
toegepast. Dit leidde tot de volgende resultaten:
De nettowinst 2006 bedroeg EUR 35 316 duizend of EUR 0,86
per uitstaand aandeel (of EUR 0,86 per aandeel na verwatering)
in vergelijking met een nettowinst van EUR 28 993 duizend of
EUR 0,71 per uitstaand aandeel (of EUR 0,70 per aandeel na
verwatering) in 2005, een stijging van de nettowinst van 21,8%.

De Groep genereerde een uitgestelde belastingverplichting
voornamelijk door het activeren van commerciële ontwikkelingsprojecten in toepassing van IFRS. In 2006 nam deze verplichting af met
EUR 569 duizend bijna volledig gerelateerd aan geactiveerde
ontwikkelingsprojecten.
Op een balanstotaal van EUR 176 489 duizend bedroeg het totaal
eigen vermogen EUR 111 634 duizend. Ultimo 2006 kwam de
solvabiliteitsratio van de Groep bijgevolg uit op 63,2%, in vergelijking
met 60,1% per einde 2005.

BALANS

Het balanstotaal bedroeg EUR 176 489 duizend per einde
boekjaar vergeleken met EUR 127 013 duizend vorig jaar.
De liquide middelen daalden dit jaar van EUR 49 288 duizend
naar EUR 36 062 duizend aan het eind van 2006.
De handels- en overige vorderingen zijn gestegen van
EUR 37 050 duizend naar EUR 54 201 duizend aan het einde
2006. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de
handelsvorderingen die toegenomen zijn van EUR 35 703 duizend
tot EUR 52 400 duizend.
De portofio van handelsvorderingen is gezond. De meeste
verkopen in niet-OESO landen werden gedekt door kredietbrieven
(letters of credit) of door een kredietverzekering, aangeboden
door Delcredere. Delcredere is een zelfstandig orgaan dat, onder
garantie van de Belgische overheid, de taak heeft de internationale economische relaties met de niet-OESO landen te verbeteren
door het risico verbonden aan de export naar, de import van en
de investeringen in de betrokken landen te verzekeren.

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten in 2006 bedroeg EUR 4 944
duizend, vergeleken met EUR 34 844 duizend het jaar voordien. Deze
afname volgt uit een hogere nettowinst in 2006 in combinatie met
een afname van de netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten.
BESTEMMING VAN HET NIET-GECONSOLIDEERDE RESULTAAT

De enkelvoudige jaarrekening van Option NV (Belgische
boekhoudnormen) geeft over 2006 een nettowinst van EUR
22 832 duizend, wat een verbetering is vergeleken met de
nettowinst van EUR 18 696 duizend in 2005.
Het voornemen om op termijn een dividend uit te keren zal
afhangen van de netto niet-geconsolideerde resultaten van Option
NV, van de financiële toestand van de Vennootschap, van de
aangelegde wettelijke reserves en van andere factoren die door
de Raad van Bestuur of de jaarlijkse vergadering van belang
worden geacht.

De voorraden zijn gestegen van EUR 19 495 duizend aan het eind
van vorig jaar naar EUR 40 572 duizend aan het eind van 2006.
Deze stijging is toe te schrijven aan de groei in voorraad
componenten en goederen in bewerking die toe te schrijven was
aan een vertraging in de productie tijdens het vierde kwartaal.
Tevens werd voldoende voorraad afgewerkte producten klaargezet voor levering in het begin van het eerste kwartaal van 2007.
52,9% van de voorraad aan het eind van het kwartaal had
betrekking op componenten, 38,7% betrof goederen in bewerking, terwijl het niveau van voorraden gereed product ultimo
2006 zeer laag bleef en goed was voor slechts 8,4% van de
totale voorraad. In 2005 bedroegen deze percentages respectievelijk 51,2% voor componenten; 42,5% voor goederen in
bewerking en 6,3% voor voorraden gereed product.

De Raad van Bestuur stelt voor de niet-geconsolideerde
nettowinst van EUR 22 832 duizend over 2006 toe te voegen aan
de uit het vorige jaar overgedragen winst.

Resultaatverwerking - Verkort schema (Conform de Belgische boekhoudnormen)
31 December,
in duizend EUR

Overgedragen winst/
(overgedragen verlies) van het
vorige boekjaar

De nettoboekwaarde van immateriële en materiële vaste activa kwam
uit op EUR 42 097 duizend aan het eind van 2006, vergeleken met
EUR 19 446 duizend per 31 december 2005. In 2006 heeft de Groep
hoofdzakelijk geïnvesteerd in aanvullende test- en meetapparatuur,
ontwikkelingsprojecten en licenties. In 2006 werd EUR 6 440 duizend geïnvesteerd in materiële vaste activa, voornamelijk testapparatuur, en EUR 27 410 duizend in immateriële vaste activa, waarvan

2005

2 345

(15 739)

Te bestemmen winst/(te verwerken verlies) van het boekjaar

22 832

18 696

Te bestemmen winstsaldo/(te
verwerken verliessaldo)

25 177

2 345

-

612

Wettelijke reserve
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2006

GlobeSurfer i CON HSUPA
Dit elegant en stijlvol ontworpen USB apparaat is een aantrekkelijk
product voor consumenten en zakelijke gebruikers die éénvoudige,
overal bruikbare en plug ’n play connectiviteit zoeken. De i CON heeft
een ingebouwde draaibare USB connector waardoor deze ideaal
gepositioneerd kan worden. De i CON HSUPA weegt 40 gram.

4.

F I N A N C I E E L V E R S L A G - I F RS

4. FINANCIEEL VERSLAG - IFRS
4.1. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
4.1.1. Geconsolideerde Resultatenrekening

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
Duizend EUR (behalve cijfers per aandeel)
Toelichting

Opbrengsten

2

Kostprijs verkochte goederen
Brutowinst

2006

2005 1

279 868

198 615

(175 254)

(114 203)

104 614

84 412

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

3-4

(18 302)

(15 522)

Verkoop-, marketing- en royaltykosten

3-4

(32 794)

(24 180)

Algemene- en administratiekosten

3-4

(11 381)

(5 945)

(62 477)

(45 647)

42 137

38 765

Totale bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële kosten

5

(1 790)

(3 111)

Financiële opbrengsten

5

2 390

787

600

(2 324)

42 737

36 441

(7 421)

(7 448)

35 316

28 993

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen

41 249 296

40 648 232

Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen

41 249 296

41 249 628

Financieel resultaat
Winst voor belastingen
Belastingen

6

Nettowinst

Winst per aandeel vóór verwatering

17

0,86

0,71

Winst per aandeel na verwatering

17

0,86

0,70

1

Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille van rapporteringsdoeleinden werd deze splitsing retroactief toegepast.
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4.1.2. Geconsolideerde Balans

Voor het boekjaar afgesloten op 31 December
Duizend EUR
Toelichting

2006

2005

ACTIVA
Liquide middelen

7

36 062

49 288

Handels- en overige vorderingen

8

54 201

37 050

110

20

Belastingsvorderingen
Voorraden

9

Totaal der vlottende activa

40 572

19 495

130 945

105 853

Materiële vaste activa

10

12 099

8 415

Immateriële vaste activa

11

29 998

11 031

Uitgestelde belastingvorderingen

12

3 303

1 714

Overige vorderingen

8

Totaal der niet-vlottende activa
Totaal Activa

144

-

45 544

21 160

176 489

127 013

49 137

47 020

3 914

2 320

Passiva (eigen en vreemd vermogen)
Handels- en overige schulden

13

Schulden op meer dan één jaar
Lange termijn schulden die binnen één jaar vervallen

15

Totaal schulden op ten hoogste één jaar

74

286

53 125

49 626

Handels- en overige schulden

13

11 326

-

Schulden op meer dan één jaar

15

148

222

Uitgestelde belastingsverplichtingen

12

256

825

11 730

1 047

Totaal schulden op meer dan één jaar
Geplaatst kapitaal

16

6 116

6 116

Uitgiftepremies

16

43 865

43 865

Reserves

16

335

357

Overgedragen resultaat

16

61 318

26 002

Totaal eigen vermogen

111 634

76 340

Totaal schulden en eigen vermogen

176 489

127 013
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4.1.3. Geconsolideerd Kasstroomoverzicht

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
Duizend EUR
2006

2005

Nettowinst (A)

35 316

28 993

Afschrijvingen en waardeverminderingen

10 987

7 540

BEDRIJFSACTIVITEITEN

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Waardeverminderingen van voorraden
Waardeverminderingen op handelsdebiteuren
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten)
Interest (opbrengsten)

10

2

145

636

200

1

(202)

(4)

(1 112)

(786)

Interest kosten

97

157

Verlies/(winst) op de verkoop van materiële vaste activa

(5)

-

-

115

Kosten m.b.t. in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde,
op aandelen gebaseerde betalingen
Belastingen

7 421

7 209

Totaal (B)

17 541

14 870

BEDRIJFSKASSTROOM VÓÓR WIJZIGING IN BEDRIJFSKAPITAAL
(C) = (A)+(B)

52 857

43 863

Afname/(toename) van handels- en overige vorderingen

(16 996)

(21 007)

Afname/(toename) van voorraden

(21 077)

(13 935)

Afname/(toename) van handels- en overige schulden
Totaal der mutaties in activa en passiva (D)
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (E) = (C)+(D)

(2 296)

26 935

(40 369)

(8 007)

12 488

35 856

(Betaalde) interesten (F)

(21)

(18)

Ontvangen interesten (G)

377

344

(7 900)

(1 338)

4 944

34 844

5

-

(Betaalde)/ontvangen belastingen (H)
KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (I) = (E)+(F)+(G)+(H)
INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële vaste activa
Verwerving van materiële vaste activa
Verwerving van materiële vast activa door bedrijfscombinaties
Verwerving van immateriële vaste activa
Verwerving van immateriële vast activa door bedrijfscombinaties

227

-

(6 440)

(7 597)

-

(106)

(1 660)

(1 108)

-

(1 894)

Uitgaven voor productontwikkeling

(10 011)

(6 070)

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (J)

(17 879)

(16 775)

FINANCIËRINGSACTIVITEITEN
Ontvangen uit hoofde van kapitaalverhoging en gerelateerde kosten
Terugbetaling schulden financiële leasing
KASSTROOM UIT FINANCIËRINGSACTIVITEITEN (K)
Netto toename/(afname) van liquide middelen = (I)+(J)+(K)
Liquide middelen bij het begin van het boekjaar
Impact wisselkoersfluctuaties
Liquide middelen op het einde van het boekjaar
Verschil

26

-

518

(286)

(911)

(286)

(393)

(13 221)

17 676

49 288

31 612

(5)

-

36 062

49 288

(13 221)

17 676
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4.1.4. Mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen

Duizend EUR

Geplaatst
kapitaal

Op 1 januari 2005

Op aandelen
gebaseerde
betalingen

Uitgifte
premies

Overgedragen
resultaat

Totaal

-

(2 991)

46 717

Netto-valutakoersverschillen

5 994

43 469

245

Nettowinst

-

-

-

-

28 993

28 993

Netto valutakoersverschillen

-

-

-

(3)

-

(3)

122

396

-

-

-

518

-

-

115

-

-

115

6 116

43 865

360

(3)

26 002

76 340

Nettowinst

-

-

-

-

35 316

35 316

Netto valutakoersverschillen

-

-

-

(22)

-

(22)

6 116

43 865

360

(25)

61 318

111 634

Kapitaalsverhoging
Op aandelen gebaseerde betalingen
Op 31 december 2005

Op 31 december 2006
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4.2. TOELICHTINGEN BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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TOELICHTING 1: VOORNAAMSTE BOEKHOUDPRINCIPES

- IFRS 7 Financiële Instrumenten: Toelichtingen (van toepassing
vanaf het boekjaar beginnend of volgend op 1 januari 2007)
- IFRS 8 Operationele segmenten (van toepassing vanaf het
boekjaar beginnend of volgend op 1 januari 2009)
- IAS 1 Presentatie van de jaarrekening – Correctie –Toelichting mbt het eigen vermogen (van toepassing vanaf het
boekjaar beginnend of volgend op 1 januari 2007)
- IFRIC 7 Toepassing van de herformuleringmethodiek volgens
IAS29: Financiële rapportering in economieën met hyperinflatie (van toepassing vanaf het boekjaar beginnend of
volgend op 1 maart 2006)
- IFRIC 8 Afbakening van IFRS 2 (van toepassing vanaf het
boekjaar beginnend of volgend op 1 mei 2006)
- IFRIC 9 Herbepaling van ingebouwde derivaten (van toepassing vanaf het boekjaar beginnend of volgend op 1 juni 2006)
- IFRIC 10 Tussentijdse financiële rapportering en bijzondere
waardeverminderingen (van toepassing vanaf het boekjaar
beginnend of volgend op 1 november 2006)
- IFRIC 11 Vergoeding door middel van aandelen (van toepassing
vanaf het boekjaar beginnend of volgend op 1 maart 2007)
- IFRIC 12 Concessiecontracten (van toepassing vanaf het
boekjaar beginnend of volgend op 1 januari 2008)

• OMSCHRIJVING VAN DE GROEP EN ORGANISATIE

Option NV (de Vennootschap) is actief in de sector van
telecommunicatie en is gespecialiseerd in het ontwerp, de
ontwikkeling, de productie, de installatie, de aan- en verkoop
van draadloze datacommunicatie toepassingen zoals datakaarten, USB-apparaten, draadloze routers en (geïntegreerde)
modules. De Vennootschap werd opgericht op 3 juli 1986 en
stond initieel, sinds november 1997, genoteerd op de Europese
contantmarkt (“Easdaq” later “NASDAQ Europe”) en is sinds
2003 genoteerd op Eurolist van Euronext Brussel (Ticker:
OPTI).
Option NV is een Belgische Naamloze Vennootschap (NV) die
een openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft
met hoofdzetel in Leuven (Gaston Geenslaan 14, 3001
Leuven). Option NV is vertegenwoordigd in verschillende
continenten. De belangrijkste vestigingen zijn enerzijds de
hoofdzetel in Leuven en anderzijds de productie, engineering
en logistieke vestiging in Cork (Ierland). De volledige lijst van
ondernemingen die deel uitmaken van de Groep is terug te
vinden in Toelichting 23 bij dit jaarverslag: ‘Ondernemingen
behorend tot Option’.

De Groep verwacht dat het toepassen van deze standaarden en
interpretaties in de toekomst geen relevante impact zal hebben
op de jaarrekening van de Groep in de periode van eerste
toepassing, met uitzondering van een bijkomende toelichting
met betrekking tot het kapitaal voor de periodes volgend op 1
januari 2007.

De geconsolideerde jaarrekening van de Groep voor het
boekjaar afgesloten op 31 december 2006 omvat Option NV en
haar dochterondernemingen (waarnaar samen wordt verwezen
met “Option”, of “de Groep”). Op de Raad van Bestuur van
9 maart 2007 werd de vrijgave van het jaarrapport goedgekeurd en aan Jan Callewaert werd volmacht gegeven voor
ondertekening.

• GEBRUIK VAN RAMINGEN

Om deze jaarrekening op te stellen moet het Management
ramingen en veronderstellingen maken die invloed hebben op
de bedragen die in de jaarrekening en in de bijbehorende
toelichtingen worden gepubliceerd, met name over de
terugverdienmogelijkheid van vaste activa, uitgestelde
belastingen, immateriële vaste activa, garantieverplichtingen
en andere waarschijnlijke verplichtingen op de afsluitingsdatum van de jaarrekening en het gepubliceerde bedrag van
baten en lasten tijdens de verslaggevingsperiode. De Groep
gebruikt deze ramingen voor de gewone bedrijfsuitoefening om
garantieverplichtingen, verouderde en surplusvoorraden en
andere reserves te waarderen. De uiteindelijke resultaten
kunnen afwijken van de gemaakte inschattingen.

• CONFORMITEITSVERKLARING

De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS),
zoals gepubliceerd door het International Accounting Standards
Board (IASB) en goedgekeurd door de Europese Gemeenschap.
• PRESENTATIEBASIS

De jaarrekening wordt voorgesteld in EUR, afgerond naar de
dichtstbijzijnde duizendtallen.
De geconsolideerde jaarrekening wordt voorbereid op en voor
de periode die wordt afgesloten op 31 december 2006.
De jaarrekening is opgesteld op basis van het principe van de
historische kostprijs, met uitzondering van de elementen die
onder IFRS een andere behandeling vereisen. Dergelijke
afwijkingen worden verder in de “voornaamste boekhoudprincipes” besproken.

De inschattingen en onderliggende veronderstellingen worden
continu herzien. Herzieningen van de boekhoudkundige
inschattingen worden opgenomen in de periode waarin de
herziening plaatsvindt in zoverre de herziening alleen die
periode betreft, of in de periode van de herziening en in
toekomstige periodes als de herziening zowel de huidige als
toekomstige periodes betreft.
Beoordelingen gemaakt door het Management bij de toepas-

Op het ogenblik van de goedkeuring van deze financiële staten
waren volgende standaarden reeds bekendgemaakt maar nog
niet van toepassing:
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sing van IFRS die een belangrijk effect hebben op de
jaarrekening alsook inschattingen waarbij het risico bestaat dat
zij in het komende jaar materieel moeten worden aangepast,
worden in de relevante toelichtingen hierna nader omschreven.

functionele munt de Japanse yen is; en
− de Hong Kong en de Taiwanese dochterondernemingen
waarvoor de functionele munten respectievelijk de
Hong Kong dollar en de Nieuwe Taiwanese dollar zijn.
- Transacties in vreemde valuta
Wisseltransacties, de transacties anders dan in euro,
worden geboekt tegen de wisselkoersen die gelden op
de datum van de transacties. Monetaire activa en
passiva uitgedrukt in vreemde valuta worden omgezet
tegen de koers op de balansdatum. Winsten en verliezen
afkomstig uit de vereffening van wisseltransacties en uit
de omrekening van monetaire activa en passiva
uitgedrukt in vreemde valuta worden erkend in de
resultatenrekening. Niet-monetaire activa en passiva
uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend tegen
de wisselkoers die geldt op de transactiedatum.

• CONSOLIDATIEPRINCIPES

De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekening van de
moederonderneming en van alle dochterondernemingen die
door de moederonderneming gecontroleerd worden. Controle
bestaat wanneer de moedervennootschap de bevoegdheid
heeft om het financiële en operationele beleid te bepalen en de
voordelen uit de activiteiten van de entiteiten verwerft. De
controle wordt verondersteld te bestaan wanneer de moederonderneming, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 50%
van de stemmen verbonden aan het aandelenkapitaal van een
onderneming in handen heeft. Het bestaan van potentieel
uitoefenbare stemrechten wordt mee in beschouwing genomen
bij de beoordeling van het bestaan van de controle.

- Omrekening van de resultaten en financiële positie van
de buitenlandse activiteiten
Activa en passiva van buitenlandse activiteiten worden
omgezet in euro tegen de wisselkoersen die gelden op
de balansdatum. Inkomsten en uitgaven worden
omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoersen voor
de periode, tenzij de wisselkoersen aanzienlijk
schommelen. De componenten van het eigen vermogen
worden aan historische koers omgezet. De wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de euro-omzetting van
het eigen vermogen aan de koers op rapporteringsdatum, worden in ‘netto-valutakoersverschillen’ onder de
rubriek ‘Eigen vermogen’ geboekt.

De dochterondernemingen worden geconsolideerd vanaf de
datum waarop de controle verworven wordt en de consolidatie
kent een einde op de datum waarop de controle verdwijnt.
Alle transacties tussen groepsondernemingen, balansen
evenals niet gerealiseerde winsten worden bij consolidatie
geëlimineerd. Niet gerealiseerde verliezen worden ook
geëlimineerd op dezelfde manier als niet gerealiseerde winsten
tenzij een bijzondere waardevermindering van toepassing is op
de activa die onderwerp zijn van de transactie. De boekhoudprincipes van dochterondernemingen worden in lijn gebracht
met deze van de moederonderneming teneinde consistentie in
de rapportering te verzekeren.

2) TOEREKENING EN VERANTWOORDING VAN OPBRENGSTEN

Op het einde van 2004 werd een dochteronderneming
opgericht in de Verenigde Staten, Option Inc. Gegeven de
immaterialiteit maakt deze vennootschap geen deel uit van de
consolidatiekring van 2006 en 2005.

De Groep genereert hoofdzakelijk opbrengsten uit de
verkoop van haar producten en technologie, de verkoop van
software, alsook uit het in licentie geven van haar technologie. Deze verkoop wordt erkend als opbrengsten indien:
(1) er afdoend bewijs bestaat van een overeenkomst met
de klant;
(2) eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden;
(3) het door de klant verschuldigde bedrag onveranderlijk
en vaststelbaar is;
(4) de inning van de schuld redelijk zeker is op het
ogenblik van verzending;
(5) de Groep geen verdere significante toekomstige
verplichtingen heeft of ingeval van verdere significante
verplichtingen zullen de opbrensten gespreid worden
over de verwachte duur van de verkoopsovereenkomst.
Ingeval van een samengestelde verkoop, zullen de
opbrengsten toegerekend worden conform de ‘fair
value’ aan de afzonderlijke prestaties in lijn met de
boekhoudpricipes van toepassing op de individuele
elementen. Indien de fair value voor één of meerdere

DE VOORNAAMSTE BOEKHOUDPRINCIPES KUNNEN ALS VOLGT
WORDEN SAMENGEVAT:
1) VREEMDE VALUTA

- Functionele en rapportering valuta
De financiële rapportering van de individuele entiteiten
die tot de Groep behoren, gebeurt in de lokale
munteenheid (functionele munteenheid). De geconsolideerde financiële rapportering wordt weergegeven in
euro, de functionele en rapporteringsmunteenheid van
de Vennootschap. Alle ondernemingen binnen de Groep
hebben de euro als functionele munt, behalve:
− de Zweedse dochteronderneming waarvoor de
functionele munt de Zweedse kroon is;
− de Japanse dochteronderneming waarvoor de
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elementen niet bepaald kan worden, dan zullen de
opbrengsten gespreid worden over de verwachte duur
van de verkoopsovereenkomst.

Verschuldigde belastingen omvatten de verwachte
belastingverplichting op het belastbaar inkomen van het jaar.
De belastbare basis verschilt van het resultaat voor belastingen in de ﬁnanciële rapporten omdat bepaalde elementen in
andere boekjaren belast of vrijgesteld worden en andere
elementen verworpen worden of aftrekbaar zijn. ‘Enacted’
(waarbij de letter van de wet wordt toegepast) of ‘substantially
enacted’ (waarbij de geest van de wet wordt toegepast, d.w.z.
bepaalde aspecten) belastingtarieven evenals correcties met
betrekking tot voorgaande boekjaren worden gebruikt om de
verschuldigde belastingen te bepalen.

Op het ogenblik van de transactie beoordeelt de Groep of
het door de klant verschuldigde bedrag onveranderlijk en
vaststelbaar is en of de inning van de vordering redelijk
zeker is. De Groep beoordeelt of het verschuldigde bedrag
onveranderlijk en vaststelbaar is gebaseerd op de
voorwaarden vermeld in de overeenkomst met de klant,
inclusief maar niet beperkt tot, de betalingsvoorwaarden
vermeld in de overeenkomst. De Groep beoordeelt de
inning van de vordering op basis van verschillende
factoren, inclusief het historisch betalingsgedrag en de
kredietwaardigheid van de klant. Indien de Groep van
oordeel is dat de inning van een verschuldigd bedrag niet
redelijk zeker is, worden de opbrengsten uitgesteld tot op
het moment waarop de inning redelijk zeker wordt.

Uitgestelde belastingen zijn voorzien, gebruik makend van
de passivamethode, voor alle tijdelijke verschillen die zich
voordoen tussen de aanslagvoeten van activa en passiva en
hun nettoboekwaarde ten behoeve van ﬁnanciële verslaggeving. ‘Enacted’ (waarbij de letter van de wet wordt
toegepast) of ‘substantially enacted’ (waarbij de geest van
de wet wordt toegepast, d.w.z. bepaalde aspecten)
belastingtarieven worden gebruikt om de uitgestelde
belastingen te bepalen.

Klanten zijn onder meer Value-Added Resellers (VAR’s),
Original Equipment Manufacturers (OEM’s), serviceproviders van draadloze communicatie, internationale operatoren en eindgebruikers. Uitgestelde opbrengsten worden
geboekt wanneer de Groep vooruitbetalingen ontvangt
vooraleer aan de bovenstaande maatstaven voor toerekening en verantwoording van opbrengsten is voldaan.

Uitgestelde belastingvorderingen worden in het algemeen
erkend voor alle tijdelijke belastingsverschillen. Uitgestelde
belastingsvorderingen worden enkel opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat er voldoende toekomstige
belastbare winsten zullen zijn om het belastingsvoordeel te
kunnen genieten. Ze worden afgeboekt wanneer het niet
langer waarschijnlijk is dat het gerelateerde belastingvoordeel nog zal gerealiseerd worden.

Financiële kortingen die de marktrente overstijgen, worden
in mindering gebracht van de opbrengsten.
3) ROYALTY’S OP BASIS VAN DE VERKOOP VAN PRODUCTEN

In het kader van licentieovereenkomsten heeft de Groep
zich ertoe verbonden royalty’s te betalen voor het gebruik
van bepaalde essentiële gepatenteerde technologieën in
draadloze datacommunicatie. De Groep gaat ervan uit dat
royaltyverplichtingen bepaald kunnen worden overeenkomstig de met deze octrooihouders bedongen voorwaarden.
Indien de overeenkomsten met de octrooihouders niet zijn
afgerond, maakt het Management gebruik van de huidige
beste raming van de verplichting. Wanneer de overeenkomsten zijn afgerond, wordt de raming tot het passende
beloop aangepast. Royaltyverplichtingen worden weergegeven onder kosten voor verkoop, marketing en royalty.

5) VOORRADEN

De voorraden grondstoffen (materialen, hoofdzakelijk
elektronische componenten) en goederen in bewerking
worden geboekt tegen de kostprijs (FIFO-methode) of,
indien deze lager is, tegen de realisatiewaarde.
De voorraden gereed product worden geboekt tegen de
laagste van de kostprijs of de netto realiseerbare waarde.
De kostprijs omvat directe materialen en indien van
toepassing, directe arbeidskosten en de overheadkosten
die zijn gemaakt om de voorraden naar hun huidige locatie
en in hun huidige toestand te brengen. De kostprijs wordt
berekend door middel van de methode van het gewogen
gemiddelde.

4) BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op de winst of het verlies voor het boekjaar
omvatten verschuldigde en uitgestelde belastingen. De
belastingen worden geboekt in de resultatenrekening tenzij
ze betrekking hebben op transacties die direct in het eigen
vermogen werden opgenomen. In dat geval worden de
belastingen eveneens direct ten laste van het eigen
vermogen geboekt.

De netto realiseerbare waarde is de verkoopprijs min de kosten
om het product af te werken en om de verkoop te realiseren.
De Groep erkent voorraad in consignatie in haar balans
wanneer er een aanzienlijke overdracht van de risico’s en
de eigendomsrechten heeft plaatsgevonden. De gerelateerde verplichtingen zijn terug te vinden onder de
handelsschulden.
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De Groep waardeert doorlopend de voorraden verouderde
artikelen of langzaam roterende artikelen (met een geringe
omlooptijd), en legt waar nodig voorzieningen aan.

volgens de door de Groep uiteengezette regels. Indien er geen
zekerheid bestaat of de Groep eigenaar zal worden van het
actief op het einde van de huurovereenkomst, gebeurt de
afschrijving over de kortste van de huurtermijn en de
gebruiksduur van het activa.

6) MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa van de Groep omvatten
specifieke productieapparatuur en worden gewaardeerd
tegen aanschaffingsprijs min de gecumuleerde afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen. Kosten zullen
deel uitmaken van activa of zullen als een afzonderlijk
activa behandeld worden in die mate dat de verbonden
toekomstige economische voordelen aan de Groep
toekomen en indien de gerelateerde kosten op een
ondubbelzinnige wijze kunnen bepaald worden. Kosten met
betrekking tot onderhoud en reparatie worden ten laste
genomen van de resultatenrekening op het ogenblik
waarop ze zich voordoen. Het resultaat dat gerealiseerd
wordt bij buitengebruikstelling van een activa zal op het
ogenblik van buitengebruikstelling in de resultatenrekening
verwerkt worden als overige opbrengsten of kosten.

- Operationele leasing
Leasing waarbij een aanzienlijk deel van de risico’s en de
opbrengsten van eigendom effectief door de verhuurder
worden behouden worden beschouwd als operationele
leasing. Betalingen gedaan voor operationele leasing
worden lineair over de duur van de overeenkomst ten laste
van de resultatenrekening genomen.
8) IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

2 tot 10 jaar
5 jaar
3 tot 9 jaar

(A) ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN GERELATEERDE
OVERHEIDSSUBSIDIES
Uitgaven voor onderzoek worden als uitgave opgenomen
wanneer ze worden opgelopen. De Groep gebruikt de
boekhoudkundige kostenverminderingsmethode voor
onderzoekssubsidies waarbij het voordeel van de subsidie
wordt erkend als een vermindering van de kostprijs van de
aanverwante uitgaven wanneer is voldaan aan bepaalde
criteria die zijn bedongen in de voorwaarden van die
financieringsovereenkomsten, en voor zover het management naar redelijkheid over de nodige garanties beschikt
dat de toelagen zullen worden ontvangen.

Activa in aanbouw worden geboekt aan aanschaffingsprijs.
De activa worden slechts afgeschreven vanaf het ogenblik
waarop ze klaar zijn voor hun bestemd gebruik. Op dat
ogenblik worden de activa naar de relevante rubrieken
binnen de materiële vaste activa verplaatst.

Kosten van ontwikkelingsprojecten (voor het ontwerpen en
testen van nieuwe of verbeterde producten) worden
opgenomen als immateriële activa krachtens IAS 38
Immateriële Activa, indien is voldaan aan de volgende criteria
en de Groep de volgende zaken kan aantonen:

De activa worden lineair afgeschreven over de geschatte
economische levensduur, met name:
Machines en computer uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Inrichtingen

- de technische haalbaarheid van het voltooien van het
immaterieel actief zodat het beschikbaar zal zijn voor
gebruik of verkoop;
- het voornemen van de Groep het immaterieel actief te
voltooien en het te gebruiken of te verkopen;
- de mogelijkheid voor de Groep het immaterieel actief te
gebruiken of te verkopen;
- op welke wijze het immaterieel actief toekomstige
economische voordelen zal genereren (bijv. het bestaan
van een markt of, indien het intern zal worden gebruikt,
het nut van het immaterieel actief);
- de beschikbaarheid van geschikte technische, financiële
en andere middelen om de ontwikkeling te voltooien en
het immaterieel actief te gebruiken of te verkopen;
- de mogelijkheid voor de Groep op betrouwbare wijze de
uitgaven te meten die toe te rekenen zijn aan het
immaterieel actief tijdens de ontwikkeling ervan.

7) LEASING

Huuroperaties kunnen worden opgesplitst in twee soorten huur:
- Financiële leasing
Leasing waarbij de Groep een aanzienlijk deel van de risico’s
en de opbrengsten van eigendom op zich neemt worden in de
categorie ‘ﬁnanciële leasing’ ondergebracht. Zij worden
gemeten tegen het laagste bedrag van de reële waarde en de
geraamde huidige waarde van de minimale huurbetalingen bij
het begin van de huur, te verminderen met de gecumuleerde
afschrijvingen en verliezen door waardevermindering.
Elke leasingbetaling wordt toegekend aan het passief en aan
de ﬁnancieringskosten teneinde te komen tot een constante
periodieke rentevoet over het uitstaande ﬁnancieringssaldo.
De overeenstemmende leasingverplichtingen, zonder
ﬁnancieringskosten, zijn opgenomen onder de schulden die
op minder dan één jaar of op meer dan één jaar vervallen. Het
rente-element wordt geboekt ten laste van de resultatenrekening over de leasingtermijn. Activa onder ﬁnanciële leasing
worden afgeschreven over de gebruiksduur van de activa

De geactiveerde ontwikkelingsprojecten worden lineair
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afgeschreven over een periode van 2 jaar. De afschrijvingen
van de geactiveerde ontwikkelingskosten in de resultatenrekening worden geboekt onder de rubriek “Onderzoeks- en
Ontwikkelingskosten”.

hebben. Deze terugname kan de eigenlijke boekwaarde voor
bijzondere waardevermindering niet overschrijden. Het
terugdraaien van de bijzondere waardevermindering heeft
een onmiddellijk effect op het resultaat tenzij dit als een
herwaarderingsmeerwaarde behandeld wordt.

Andere ontwikkelingsuitgaven worden als uitgave opgenomen wanneer ze worden opgelopen. Onderzoek- en
ontwikkelingskosten die in het vorige boekjaar werden
opgenomen als kost, kunnen in een volgende periode niet
worden opgenomen als een actief. Ontwikkelingskosten met
een vaste gebruiksduur die werden geactiveerd, worden
afgeschreven vanaf het begin van de commerciële verzending van het gecertiﬁceerde product op een rechtlijnige basis
over de periode van zijn verwachte winst, die niet meer dan
twee jaar bedraagt.

10) GARANTIE

De Groep verleent garantie op haar producten vanaf de
datum van verzending en/of verkoopdatum aan de eindklant.
De garantietermijn is in overeenstemming met de geldende
wetgeving en varieert van 12 tot 24 maanden, afhankelijk
van de plaats waar de klant zich bevindt. Het beleid van de
Groep bestaat erin de geraamde kosten van garantieverlening te boeken op het ogenblik dat de verkoop wordt
opgetekend.

Het activeren van ontwikkelingskosten zoals hierboven
gedetailleerd beschreven creëert een tijdelijk verschil in de
belastbare basis. Bijgevolg werd in verband hiermee een
uitgestelde belastingverplichting geboekt.

Op verkopen via de e-shop van de Groep, en op verkopen
buiten de Europese Unie is de garantietermijn beperkt tot ten
hoogste één jaar.
11) PERSONEELSVERLONINGEN
Pensioenverplichtingen

(B) OVERIGE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Eén van de overige immateriële vaste activa, de licenties,
worden gewaardeerd aan historische aanschafﬁngswaarde
en werden door de Groep aangeworven voor haar producten
of voor de exploitatie van de Groep. Verder bestaan de
immateriële vaste activa uit software onder andere
aangehouden voor planningsdoeleinden (MRP) of consolidatie. De afschrijvingen gebeuren lineair in lijn met de
verwachte economische levensduur die varieert tussen 1,5
en 5 jaar.

De Groep heeft een aantal pensioenplannen voor haar
personeelsleden op basis van vastgelegde bijdragen
(“deﬁned contribution”). De activa worden beheerd in
afzonderlijke fondsen of groepsverzekeringen. De bijdragen
worden ten laste van de resultatenrekening genomen op het
ogenblik van betalingen.
Op aandelen gebaseerde vergoedingen

De Groep maakt gebruik van op aandelen gebaseerde
compensatieplannen waarbij warranten toegekend worden
aan werknemers, zelfstandigen en bestuurders. De reële
waarde van de diensten van werknemers die in ruil voor de
warranten ontvangen worden, wordt in de resultatenrekening
genomen met een overeenkomstige toename van het eigen
vermogen.

9) BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

Voor de boekwaarde van de ﬁnanciële activa, materiële vaste
activa en immateriële activa wordt ingeval van bijzondere
gebeurtenissen geoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze
activa aan een bijzondere waardevermindering onderhevig
zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realisatiewaarde van het actief te worden geschat.
Indien een individueel actief geen kasstromen genereert op
zelfstandige basis, zal de Groep een inschatting maken van
de realisatiewaarde van de kasstromen genererende eenheid
waartoe het actief behoort. Voor de immateriële vaste activa
zal onmiddellijk een bijzondere waardevermindering geboekt
worden zodra niet meer aan de vereiste criteria (zie
boekhoudprincipes 8A) voldaan wordt.

De waarde die ten laste van de resultatenrekening dient
genomen te worden wordt bepaald overeenkomstig de reële
waarde van de warranten, die berekend wordt op basis van
het Black Scholes model, rekening houdend met voorwaarden van toepassing op (het toekennen van) van warranten.
Op elke balansdatum, herziet de Groep haar ramingen van
het aantal warranten die vermoedelijk uitoefenbaar zullen
worden tenzij de verbeuring van warranten plaatsvindt
wegens het niet bereiken van de drempelwaarden. Eventuele
correcties zullen uitgevoerd worden in de resultatenrekening
en in het eigen vermogen over de resterende looptijd van de
warranten. De direct toe te schrijven transactiekosten worden
in mindering gebracht van het aandelenkapitaal (nominale
waarde) en de uitgiftepremie op het ogenblik waarop de
warranten worden uitgeoefend.

Bijzondere waardeverminderingen worden erkend in de
resultatenrekening.
Bijzondere waardeverminderingen kunnen teruggedraaid
worden indien er zich een wijziging voordoet bij de elementen
die de bijzondere waardevermindering tot stand gebracht
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termijndeposito’s bij handelsbanken met een hoge kredietwaardigheidscore ‘credit rating’.

12) SEGMENT RAPPORTERING

Een segment is een autonoom deel van de Groep dat
speciﬁeke producten of diensten levert (bedrijfssegment), of
met het leveren van producten of de diensten binnen een
bepaalde economisch omgeving bezig is (geograﬁsch
segment), dat aan risico’s onderhevig is en opbrengsten
genereert die van andere segmenten te onderscheiden zijn.
De resultaten van het segment omvatten de opbrengsten en
kosten die direct toe te schrijven aan het segment en het
relevante gedeelte van de opbrengsten en kosten die op een
redelijke wijze aan het segment kunnen worden toegewezen.
De activa en de passiva van het segment bestaan uit die
operationele activa en passiva die direct toe te schrijven
zijn aan het segment of op een redelijke wijze kunnen
worden toegewezen. Deze balanselementen van het
segment omvatten geen elementen met betrekking tot
inkomstenbelasting.

Handels- en overige schulden

Handels- en overige schulden worden gewaardeerd tegen
afgeschreven kostprijs.
Eigen-vermogensinstrumenten

Deze worden gewaardeerd aan realisatiewaarde waarbij de
bijkomende kosten in mindering gebracht worden.
Afgeleide ﬁnanciële instrumenten

De Groep zal enkel afgeleide ﬁnanciële instrumenten afsluiten
om de onderliggende risico’s in te dekken. De afgeleide
ﬁnanciële instrumenten worden bij het afsluiten van de
overeenkomst gewaardeerd aan hun fair value en hierop
volgend aan fair value herrekend.
De Groep voorziet geen speculatieve transacties noch de
uitgifte voor handelsdoeleinden van afgeleide ﬁnanciële
instrumenten.

13) FINANCIËLE INSTRUMENTEN

De ﬁnanciële activa en de ﬁnanciële passiva worden opgenomen in de balans van de Groep zodra de Groep de contractuele
bepalingen van het instrument onderschrijft.

14) WINST PER AANDEEL

De winst per gewoon aandeel wordt berekend op basis van
het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen
uitstaand tijdens de periode.

Handelsvorderingen en overige vorderingen

Handelsvorderingen en overige vorderingen zijn in de balans
opgenomen aan nominale waarde (normaliter het gefactureerde bedrag), verminderd met een waardevermindering voor
dubieuze debiteuren. Dergelijke waardevermindering wordt
opgenomen in de resultaten rekening als het waarschijnlijk is
dat de Groep de vordering niet zal kunnen innen.

De winst per verwaterd aandeel wordt berekend op basis
van het gewogen gemiddelde aantal verwaterde aandelen
uitstaand tijdens de periode.
TOELICHTING 2: BEDRIJFSSEGMENTEN EN GEOGRAFISCHE
SPREIDING

De Groep verleent kredieten aan klanten in het kader van de
gewone bedrijfsuitoefening. Doorgaans eist de Groep geen
onderpand of andere zakelijke zekerheid ter indekking van de
verschuldigde bedragen. Het Management beoordeelt
doorlopend de kredietwaardigheid van haar klanten. Alle
handelsvorderingen zijn volledig inbaar, behalve de dubieuze
vorderingen waarvoor een voorziening ten belopen van 100%
in de boeken is opgenomen.

Segmentinformatie wordt voorgesteld in verband met de activiteiten
en geograﬁsche segmenten van de Groep. De Groep volgt haar
activiteiten op projectbasis op waarbij een project een verzameling
van producten met gelijksoortige technologieën vertegenwoordigt.
Sinds 2004 is Option geëvolueerd naar een Groep met slechts één
overblijvend operationeel segment, namelijk de verkoop van
apparatuur. Hoewel Option een uitgebreid productengamma heeft, is
de Groep ervan overtuigd dat ze toebehoren tot eenzelfde operationeel segment vermits de producten gelijkaardige economische
eigenschappen hebben en ze eveneens gelijkaardig zijn in de
volgende gebieden:
- de aard van het product
- de aard van het productieproces
- het type of soort klant voor deze producten
- de distributiemethoden voor deze producten
- de aard van de regelgevende omgeving voor deze producten

Zelfs indien één bepaald merk of een wereldwijde mobiele
operator een aanzienlijk percentage van de handelsvorderingen van de Groep zou vertegenwoordigen, dan nog is het zo
dat de Groep transacties sluit met de individuele verbonden
telecom operatoren, die vrij zijn om hun eigen contracten te
onderhandelen en hun eigen aankooporders te plaatsen. Deze
verbonden operatoren hebben een verschillend risicoproﬁel en
kunnen genieten van verschillende voorwaarden.
Liquide middelen

Als liquide middelen zijn te beschouwen de gemakkelijk
realiseerbare beleggingen met een looptijd van ten hoogste
drie maanden. Liquide middelen bestaan hoofdzakelijk uit
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In 2006, genereerde de Groep 90% van de opbrengsten uit de verkoop van PC datakaarten en draadloze routers en 10% uit overige verkopen.
In 2006 ontstonden nieuwe segmenten (modules en USB apparaten) naast de bestaande PC-datakaarten en deze zullen de drempel voor
segmentrapportering in 2007 waarschijnlijk overschrijden.
Oorsprong van opbrengsten
per 31 december

2006

2005

Datakaarten en draadloze routers

90%

100%

Andere

10%

0%

De meeste verkopen vinden plaats onder wereldwijde of internationale merken van mobiele operatoren en worden gefactureerd aan
hun lokale of nationale netwerkoperatoren of aan de partners van deze netwerkoperatoren. Dit resulteert in een risicospreiding van een
grote portefeuille met gezonde en verschillende debiteuren.
87% van de bedrijfsopbrengsten van de Groep worden behaald binnen Europa, vergeleken met 93% in 2005. Gegeven het beperkt
aantal klanten, worden de verkopen opgevolgd op een wereldwijd niveau in plaats van op een regionaal niveau.
Oorsprong van opbrengsten
per 31 december

2006

2005

Europa

87%

93%

Overige

13%

7%

TOELICHTING 3: BIJKOMENDE INFORMATIE BETREFFENDE BEDRIJFSKOSTEN VOLGENS AARD
Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen zijn opgenomen in volgende lijnen van de resultatenrekening:

Duizend EUR

Kostprijs verkochte goederen
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
Verkoop-, marketing- en royaltykosten
Algemene en administratiekosten
Totaal

Afschrijvingen
op materiële vaste activa

Waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen
op immateriële vaste activa
2006

2005

Totaal

2006

2005

2006

2005

236

308

-

-

236

308

2 121

1 960

7 600

4 945

9 721

6 905

30

25

441

18

471

43

456

185

113

101

569

286

2 843

2 478

8 154

5 064

10 997

7 542

De onderzoekskosten bedroegen EUR 346 duizend (2005: EUR 332 duizend).
Personeelskosten en overige sociale voordelen zijn opgenomen in de volgende rubrieken van de resultatenrekening:

Duizend EUR

2006

2005

Kostprijs verkochte goederen

3 853

1 814

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

2 970

3 621

Verkoop-, marketing en royaltykosten

3 349

2 010

Algemene en administratiekosten

3 765

2 627

13 937

10 072

Totaal

We verwijzen naar Toelichting 4: Personeelskosten en overige sociale voordelen in dit jaarrapport voor verdere informatie.
In de bedrijfsopbrengsten is in tegenstelling tot 2006 (2005: EUR 35 duizend) geen subsidie terug te vinden van het Vlaamse instituut
voor innovatie, I.W.T..
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TOELICHTING 4: PERSONEELSKOSTEN
EN OVERIGE SOCIALE VOORDELEN

TOELICHTING 6: BELASTINGEN

Duizend EUR
Duizend EUR

Lonen en wedden

2006

2005

10 294

7 097

3 126

2 106

Verplichte sociale zekerheidsbijdragen
Overige personeelskosten

25

709

492

160

13 937

10 072

a) Totaal aantal ingeschreven
personeelsleden ultimo boekjaar

497

341

b) Gemiddeld personeelsbestand
in voltijdse equivalenten

486

326

- Arbeiders

190

138

- Bedienden

287

181

9

7

Bijdrage in pensioenfondsen

- Management

2006

2005

Winst vóór belastingen

42 737

36 441

Courante (uitgaven) belastingen
op het resultaat

(9 390)

(3 568)

1 969

(3 880)

(7 421)

(7 448)

17,4%

20,4%

42 737

36 441

-

45

Uitgestelde inkomstenbelastingen/
(uitgaven)
Totaal uitgaven voor
inkomstenbelasting
Gemiddelde effectief belastingtarief
AANSLUITING EFFECTIEF
BELASTINGTARIEF

Vanaf 2003 draagt de Vennootschap en de meeste van haar
dochterondernemingen bij tot plaatselijke pensioenfondsen, die
worden beheerd door verzekeringsmaatschappijen met uitstekende reputatie. Het betreft programma’s met vaste bijdragen
waarbij de bijdrage (de zogenaamde “defined contribution” plannen) waarbij de bijdrage gedeeltelijk vast is en gedeeltelijk wordt
gekoppeld aan de bedrijfswinst. De bijdrage aan pensioenfondsen
bedroeg EUR 492 duizend (2005: EUR 160 duizend).

Winst vóór belastingen
Aanpassingen op de belastbare
basis
Niet-aftrekbare afschrijving
van immateriële activa
Verworpen uitgaven
Niet-belastbare inkomsten

TOELICHTING 5: FINANCIËLE KOSTEN
Geaggregeerd gewogen
belastingtarief

Duizend EUR
2006

Interestopbrengsten

(276)
544

54 563

36 754

21,0%

22,7%

(11 441)

(8 329)

-

790

3 229

-

2005

1 112

786

Interestkosten

(97)

(157)

Netto wisselkoerswinsten/(verliezen)

881

(2 243)

(1 296)

(710)

600

(2 324)

Overige, inclusief kortingen
op betalingen aan klanten
en bankkosten

(433)
12 259

Belastingen aan geaggregeerd
gewogen percentage
Overschot/(tekort) voorziening
vorige boekjaren
Dubbel belastingsverdrag op ontvangen
dividenden
Notionele intresten

601

-

Investeringsaftrek voor ontwikkeling

337

185

(147)

(94)

(7 421)

(7 448)

Andere aanpassingen

De totale wisselkoerswinsten bedroegen EUR 881 duizend of
0,31% van de totale opbrengsten van 2006, voornamelijk als
gevolg van aankopen in US Dollar.

Totaal uitgaven voor belasting

De kortingen toegestaan aan klanten ten gevolge van contante
betalingen bedroegen EUR 1 253 duizend in 2006 (2005:
EUR 713 duizend).

Het gewogen gemiddelde belastingstarief wordt berekend door het
statutaire belastingstarief van elk land (hoofdzakelijk België en
Ierland en in mindere mate Duitsland en Zweden) op de winst vóór
belasting van elke entiteit toe te passen en de resulterende totale
belasting te wegen aan de winst vóór belasting van de Groep.
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TOELICHTING 7: LIQUIDE MIDDELEN

Duizend EUR

Financiële instellingen
Geld

2006

2005

36 047

49 276

15

12

36 062

49 288

2006

2005

52 611

35 802

TOELICHTING 8: HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN
HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN
Duizend EUR

Handelsvorderingen
Waardevermindering voor dubieuze vorderingen
Subtotaal
Terugvorderbare BTW
Overige vorderingen
Subtotaal
Totaal

(211)

(99)

52 400

35 703

745

548

1 056

799

1 801

1 347

54 201

37 050

De overige vorderingen bestaan voornamelijk uit voorafbetalingen en toe te rekenen opbrengsten.
HANDELS-EN OVERIGE VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN
Duizend EUR
2006

2005

Kaswaarborgen

144

-

Totaal

144

-

De kaswaarborgen zijn voornamelijk huurwaarborgen.

TOELICHTING 9: VOORRADEN
Duizend EUR
2006

%

Grondstoffen

21 455

52,9%

9 976

51,2%

Goederen in bewerking

15 692

38,7%

8 295

42,5%

3 425

8,4%

1 224

6,3%

Voorraden gereed product

40 572

2005

19 495

37

%

Grondstoffen zijn voornamelijk chip sets en componenten. Goederen in bewerking zijn geassembleerde gedrukte schakelingen (PCB’s
or printed circuit boards) en de voorraad afgewerkt product betreft goederen klaar voor verzending naar de eindklant.
Tijdens 2006 namen de voorraden toe van de EUR 19 495 duizend tot EUR 40 572 duizend. Deze stijging wordt verklaard door stijgende voorraden grondstoffen en half afgewerkt product wegens in vertraging in de productie tijdens het vierde kwartaal van 2006 en
eveneens het bouwen van gereed product voor levering aan klanten tijdens het begin van de eerste kwartaal van 2007.
De voorziening op voorraden bedroegen EUR 1 347 duizend per einde 2006 (2005: EUR 1 361 duizend).
Er zijn geen voorraden als borg gegeven aan schuldeisers.

TOELICHTING 10: MATERIËLE VASTE ACTIVA
Duizend EUR
Machines en
computeruitrusting

Meubilair en
rollend materieel

Inrichtingen

17 663

615

320

5

(2)

2 267
-

Activa
in aanbouw

Totaal 2006

Totaal 2005

-

18 598

10 927

-

-

3

-

976

495

2 702

6 440

7 597

-

-

-

-

106

(41)

(24)

-

-

(65)

(32)

19 894

1 565

815

2 702

24 976

18 598

Saldo op het einde
van het vorige boekjaar

(9 553)

(354)

(276)

-

(10 183)

(7 737)

Afschrijvingen

(2 559)

(185)

(99)

-

(2 843)

(2 478)

AANSCHAFFINGSWAARDE
Saldo op het einde van het vorige
boekjaar
Netto valutakoersverschillen
Verwervingen
Verwervingen
door bedrijfscombinaties
Verkopen en buitengebruikstellingen
Saldo op het einde van het boekjaar
AFSCHRIJVINGEN

Verkopen en buitengebruiksstellingen
Overdracht naar
andere activacategorieën
Overige bewegingen
Saldo op het einde van het boekjaar

41

24

-

-

65

32

107

(26)

-

-

81

-

-

3

-

-

3

-

(11 964)

(538)

(375)

-

(12 877)

(10 183)

Netto boekwaarde
op 1 januari

8 110

261

44

-

8 415

3 190

op 31 december

7 930

1 027

440

2 702

12 099

8 415
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GELEASDE ACTIVA
Materiële vaste activa verworven door financiële leasing zijn als volgt samengesteld:
Duizend EUR

Machines en uitrusting
Gecumuleerde afschrijvingen

2006

2005

3 145

3 145

(3 145)

(2 843)

0

302

Netto boekwaarde

De financiële leasing heeft voornamelijk betrekking op testapparatuur welke door Option aangekocht werden op het einde van de
leasingovereenkomst en die nog steeds in gebruik zijn.
TOELICHTING 11: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Duizend EUR
Geactiveerde
ontwikkelingskosten

Concessies,
octrooien, licenties

Software

Totaal 2006

Totaal 2005

22 150

13 102

AANSCHAFFINGSWAARDE
Saldo op het einde van het vorige boekjaar

16 697

4 125

1 328

Netto valutakoersverschillen

21

-

-

21

-

Verwervingen

18

17 104

294

17 416

1 108

-

-

-

-

1 894

9 994

-

-

9 994

6 070

-

-

(260)

(260)

(24)

(260)

-

260

0

-

Verwervingen door bedrijfscombinaties
Uitgaven voor productontwikkeling
Verkopen en buitengebruikstellingen
Overdracht naar andere activacategorieën
Overige bewegingen
Saldo op het einde van het boekjaar

91

-

-

91

-

26 561

21 229

1 622

49 412

22 150

(1 203)

(975)

(11 119)

(6 079)

AFSCHRIJVINGEN EN BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN
Saldo op het einde van het vorige boekjaar
Netto valutakoersverschillen
Afschrijvingen
Afschrijvingen van gekapitaliseerde eigen
ontwikkelingsprojecten
Bijzondere waardeverminderingen
Verkopen en buitengebruiksstellingen
Overdracht naar andere activacategorieën
Overige bewegingen
Saldo op het einde van het boekjaar

(8 941)
(2)

-

-

(2)

-

(11)

(1 451)

(295)

(1 757)

(997)

(6 387)

-

-

(6 387)

(4 065)

(10)

-

-

(10)

(2)

-

-

32

32

24
(2)

32

(71)

(42)

(81)

(90)

-

-

(90)

-

(15 409)

( 2 725)

(1 280)

(19 414)

(11 119)

7 756

2 922

353

11 031

7 023

11 152

18 504

342

29 998

11 031

Netto boekwaarde
op 1 januari
op 31 december

In 2006 bedroegen de bijzondere waardeverminderingen voor de ontwikkelingsprojecten EUR 10 duizend (2005: EUR 2 duizend).
De Groep bekwam in 2006 een licentie tot bepaalde intellectuele eigendomsrechten. Aan het eind van 2006 vonden veranderingen
plaats in de markt die een invloed kunnen hebben op de voorwaarden van de licentie of op de financiële impact van deze licentie op de
balans van de Groep. De Groep onderzoekt dit momenteel en zal rapporteren over potentiële toekomstige veranderingen wanneer en
als deze zich voordoen. Op dat moment zullen dergelijke veranderingen verwerkt worden in de financiële rapportering.
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TOELICHTING 12: UITGESTELDE BELASTINGEN
GEBOEKTE UITGESTELDE BELASTINGSVORDERINGEN EN -SCHULDEN
Duizend EUR
Activa
2006

Passiva

Netto

2005

2006

2005

2006

2005

138

93

-

-

138

93

Immateriële vaste activa

-

-

(136)

(756)

(136)

(756)

Voorraden

-

-

(75)

(24)

(75)

(24)

3 165

1 621

(45)

(45)

3 120

1 576

-

-

-

-

-

-

3 303

1 714

(256)

(825)

3 047

889

-

-

-

-

-

-

3 303

1 714

(256)

(825)

3 047

889

Materiële vaste activa

Overige elementen
Belastingwaarde van
overgedragen fiscale verliezen
Bruto uitgestelde
belastingvordering/(verplichting)

Saldering per belastbare entiteit
Netto uitgestelde
belastingvordering/(verplichting)

Op het einde van 2006 bedroegen de totale overgedragen aftrekbare belastingsverliezen van de individuele groepsondernemingen
EUR 330 duizend (2005: EUR 0 duizend) ten gevolge van opstartkosten.

TOELICHTING 13: HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
Duizend EUR

Handelsschulden

2006

2005

41 288

43 728

Schulden met betrekking tot salarissen en belastingen

1 591

2 170

Overige schulden en overlopende rekeningen

6 258

1 122

49 137

47 020

Per einde 2006 bedroeg de voorziening voor garantieverplichtingen EUR 110 duizend (2005: EUR 282 duizend). Deze voorziening valt
onder de overige schulden en overlopende rekeningen.
SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
Duizend EUR
2006

Overige schulden

2005

11 326

-

11 326

-

De schulden op meer dan één jaar worden verklaard door de licentie die de Groep heeft afgesloten met betrekking tot bepaalde
intellectuele eigendomsrechten.
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TOELICHTING 14: OPERATIONELE LEASING

TOELICHTING 15: SCHULDEN EN KREDIETFACILITEITEN

LEASING ALS LEASINGNEMER
Huurgelden van niet verbreekbare operationele leasingcontracten
zijn als volgt betaalbaar:

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR
Schulden op meer dan één jaar zijn als volgt samengesteld:
Duizend EUR

Duizend EUR
2006

2005

147

222

2005

Minder dan één jaar

2 030

955

Tussen één en vijf jaar

4 986

3 547

Meer dan vijf jaar

-

-

7 016

4 502

In 2003 kreeg de Groep van het I.W.T. (Instituut voor de
aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in
Vlaanderen) een achtergestelde lening van EUR 222 duizend ter
ondersteuning van het innoverende werk van Option op het
gebied van draadloze LAN’s en van de vlotte overgang naar de
GPRS PC datakaarten. Deze lening moet vanaf maart 2007
worden afgelost in 12 kwartaaltermijnen van EUR 18,5 duizend
met een interest van 7,95%.

De Groep huurt een aantal kantoren, rollend materiaal en
machines via operationele leasing. De leasing loopt gewoonlijk
over een initiële periode van vijf tot tien jaar, met een optie om de
leasing na die datum te hernieuwen. De aflossingen worden
jaarlijks geïndexeerd. Geen enkele van de leasingcontracten
omvat bijkomende huurverplichtingen.

TERMIJNEN EN TERUGBETALINGSCHEMA

In 2006 werd EUR 1 646 duizend geboekt als een kost in de
resultatenrekening met betrekking to operationele leasing (2005:
EUR 823 duizend).

2007

2008

2009

IWT lening-hoofdbedrag

74

74

74

0

IWT lening-interesten

34

29

23

0

108

103

97

0

IWT lening-totaal

LEASING ALS LEASINGGEVER
De Groep geeft een deel van haar eigendommen in huur onder
operationele leasing. Huurgelden van niet-verbreekbare operationele leasing contracten, zijn als volgt invorderbaar:

2010+

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
Schulden op ten hoogste één jaar bestonden uit de volgende
zaken:
Duizend EUR

Duizend EUR
2006

2005

Minder dan één jaar

77

77

Tussen één en vijf jaar

84

161

-

-

161

238

Meer dan vijf jaar

2006

Achtergestelde lening

2006

Achtergestelde I.W.T. lening die
binnen één jaar vervalt
Financiële leases die
binnen één jaar vervallen

2005

74

0

0

286

Alle schulden volgend uit operationele leasingverplichtingen
vervielen in 2006.

In 2006 werd EUR 77 duizend (2005: EUR 77 duizend) opgenomen in de resultatenrekening als huuropbrengsten.

In het verleden werden borgtochten gesteld bij Fortis Bank:
Duizend EUR

Borgtocht, vervalt op
14 november 2010
Borgtocht, vervallen op
20 mei 2006
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2006

2005

1 977

1 977

-

682

TOELICHTING 16: EIGEN VERMOGEN
We verwijzen naar de geconsolideerde rekeningen voor de bewegingen op het eigen vermogen (Mutatie van het geconsolideerde eigen
vermogen).
KAPITAALSTRUCTUUR

Aandelen

1 januari 2005

Warranten T

40 421 416

828 680

827 880

(827 880)

-

(800)

31 december 2005

41 249 296

-

31 december 2006

41 249 296

-

23 september 2005
Verbeurd

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 6 116 duizend verdeeld over 41 249 296 gewone aandelen. De aandelen hebben geen nominale
waarde en zijn volledig volgestort.
Op 19 april 2006 werd door de buitengewone algemene vergadering een statutenwijziging, inclusief het splitsen van de het aantal
aandelen in vier, goedgekeurd. Alle informatie per aandeel in dit jaarverslag is retroactief bijgewerkt teneinde de splitsing te weerspiegelen voor alle gepresenteerde periodes.
VALUTAKOERSVERSCHILLEN

De valutakoersverschillen omvatten alle wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de omzetting van financiële staten van buitenlandse
activiteiten.

TOELICHTING 17: WINST PER AANDEEL
De onderstaande tabel vergelijkt de winst per aandeel voor verwatering met de winst per aandeel na verwatering voor elk van de laatste twee jaar:
Winst per gewoon aandeel

Netto winst (in duizend EUR)

2006

2005 1

35 316

28 993

41 249 296

40 648 232

Gewogen gemiddelde uitstaande gewone aandelen:
Vóór verwatering
Effect van warranten

-

601 396

41 249 296

41 249 628

Nettowinst per aandeel vóór verwatering

0,86

0,71

Nettowinst per aandeel na verwatering

0,86

0,70

Na verwatering
Per aandeel (in EUR)

1

Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille van rapporteringsdoeleinden werd deze splitsing retroactief toegepast.

Op 23 september 2005 werden 827 880 nieuwe aandelen uitgegeven. Bijgevolg stegen het kapitaal en de uitgiftepremies met
respectievelijk EUR 122 duizend en EUR 396 duizend.
Op 19 april 2006 werd door de buitengewone algemene vergadering een statutenwijziging, inclusief het splitsen van het aantal
aandelen in vier, goedgekeurd. Bijgevolg is kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigd door 41 249 296 aandelen.
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TOELICHTING 18: OP AANDELEN GEBASEERDE BETALINGEN
Volgens de Raad van Bestuur is het van belang om een financieel klimaat tot stand te brengen dat de werknemers motiveert en ertoe
aanzet deel te hebben aan de groei van Option, en mee te werken aan het verbeteren van de financiële resultaten van de Groep. De
Raad van Bestuur wil deze doelstelling verwezenlijken door het personeel de mogelijkheid te bieden te participeren in het kapitaal van
de Vennootschap.
OP AANDELEN GEBASEERDE BELATINGSRESERVE

Conform IFRS 2 paste Option de nieuwe boekhoudvereisten voor op aandelen gebaseerde betalingen toe op alle warranten toegekend
ná 7 november 2002 die nog niet definitief waren verworven op 1 januari 2005.
BELONINGSREGELINGEN DOOR MIDDEL VAN TOEKENNING VAN EIGEN-VERMOGENSINSTRUMENTEN

Warranten ‘T’
Op 6 februari 2002 heeft de Raad van Bestuur heeft ingestemd met de uitgifte van 1 760 000 warranten ‘T’.
Op de vergadering van 3 juli 2003 heeft de Raad van Bestuur 1 583 000 warranten toegekend aan begunstigden die actief zijn in de
Option groep volgens warrantplan ‘T’. 1 543 800 warranten werden aanvaard. Voor 1 423 800 warranten werd de uitoefenprijs
vastgelegd op EUR 0,55 per aandeel, voor de overblijvende 120 000 warranten toegekend aan en aanvaard door Mondo, een
management vennootschap in eigendom van de gedelegeerd bestuurder, werd de uitoefenprijs vastgelegd op EUR 1,08 per aandeel.
Elke warrant geeft de houder recht op één aandeel. 50% van de warranten konden worden uitgeoefend één jaar na toekenning. De
overige 50% konden één jaar later worden uitgeoefend. Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst om andere redenen dan
overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid was de uitvoering van de warrant onderhevig aan de volgende regeling: na de eerste
verjaardag van de datum van aanbod maar voor de tweede verjaardag van de datum van aanbod verviel van rechtswege 20 procent
van de door de warranthouder gehouden warranten en was 80 procent van de warranten uitoefenbaar voor een termijn van 6 maanden
te rekenen vanaf de beëindigingdatum. De niet-uitgeoefende warranten vervielen van rechtswege.
Op 31 december 2005, na de tweede uitoefening in september 2005 van de aan de werknemers en het management van de Groep
toegekende warranten, waren er geen warranten ‘T’ uitstaand.
Overzicht van de bewegingen m.b.t. de warranten gedurende de laatste jaren:

Warranten
Werknemers

1 januari 2005
Uitgeoefend
Verbeurd
31 december 2005

Warranten
Mondo

Totaal
Warranten T

Uitoefenprijs
Warranten
Werknemers

Uitoefenprijs
Warranten Mondo

Gewogen
gemiddelde
uitoefenprijs

708 680

120 000

828 680

0,55

1,08

0,63

(707 880)

(120 000)

(827 880)

0,55

1,08

0,63

(800)

-

(800)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Volgende parameters werden gebruikt in het Black-Scholes model bij toekenning van de warranten:

Verwachte volatiliteit

39,09%

Verwachte levensduur

5

Verwachte dividenden

0,00%

Risicovrije rente

2,12%

In 2006 was er geen aan het warrantenplan gerelateerde betalingstransactie (2005: EUR 115 duizend).

TOELICHTING 19: AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt als indekking tegen fluctuaties van wisselkoersen en interestlasten. Deze instrumenten zijn onderhevig aan het risico van wijzigende markttarieven volgende op de aanschaf. Deze wijzigingen worden doorgaans
gecompenseerd door tegenovergestelde gevolgen voor het ingedekte element.
KREDIETRISICO OP OPENSTAANDE VORDERINGEN
Kredietanalyses worden uitgevoerd voor alle klanten die een bepaalde kredietbehoefte overschrijden. Het kredietrisico wordt continu
opgevolgd.
Slechts één klant vertegenwoordigt met 11,3% meer dan 10% van de handelsvorderingen per einde boekjaar 2006. In 2005
vertegenwoordigde één klant 15% van de handelsvorderingen en één 11,4% van de openstaande handelsvorderingen van de Groep.
Dezelfde analyse is representatief voor de inkomsten gerealiseerd tijdens het volledige jaar.
INTERESTRISICO
De Groep is niet onderhevig aan een significant interestrisico.
WISSELKOERSRISICO
De Groep is onderhevig aan een significant wisselkoersrisico aangezien het merendeel van de aankopen gebeurt in US Dollar. Teneinde
dit risico te limiteren tracht de Groep om de in en uitgaande kasstromen in valuta, andere dan de Euro, met elkaar in lijn te brengen.
In 2006 sloot de Groep termijncontracten af teneinde haar wisselrisico ten opzichte van de US Dollar te beheren. De resultaten van
deze termijnovereenkomsten werden verwerkt als wisselkoerswinsten in de financiële resultaten.

TOELICHTING 20: ONZEKERHEDEN
De Groep is niet verwikkeld in enige rechtszaken, gerechtelijke of arbitrageprocedures van betekenis.
Ten gevolge van licentieovereenkomsten dient de Groep royalty’s voor het gebruik van essentiële octrooien - intellectuele eigendomsrechten (IER) - in 2,5G- en 3G-draadloze producten te betalen. In de loop van het jaar is de Groep geleidelijk aan licentieovereenkomsten aangegaan met de houders van basisoctrooien, wat de onzekerheid in verband met dergelijke niet-uitgeoefende aanspraken in
hoge mate heeft weggewerkt. Net als in het vorige boekjaar heeft de Groep op basis van een goede inschatting van de verplichtingen
de nodige voorzieningen blijven opbouwen. Naar het oordeel van de Groep zijn voor deze essentiële octrooien genoegzaam voorzieningen aangelegd per 31 december 2006. Het Management is van mening dat het bedrag van de uiteindelijke verplichting ten aanzien
van deze vorderingen de geconsolideerde financiële positie van de Groep niet wezenlijk zal aantasten.
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TOELICHTING 21: TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Sinds 1997 heeft de Groep een professionele relatie met het Amerikaanse advocatenkantoor Brown Rudnick Berlack Israels LLP. De
heer Lawrence Levy die sinds begin 2006 in de Raad van Bestuur zetelt is één van de Senior Counsels binnen het advocatenkantoor.
Naar de toekomst toe zou de Groep de samenwerking met het advocatenkantoor willen blijven verder zetten. De heer Lawrence Levy
zal in zijn hoedanigheid van Senior Counsel van Brown Rudnick Berlack Israels LLP niet rechtstreeks werken op dossiers van de
Onderneming.
De honoraria betaald aan Brown Rudnick Berlack Israels LLP in 2006 bedroegen EUR 26 duizend.
De transacties die de Groep afsloot met verbonden partijen gebeurden aan normale marktvoorwaarden.
VERGOEDING VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

In 2006 bedroeg de totale vergoeding voor de Raad van Bestuur EUR 266,8 duizend.
Aantal deelnames aan
Raden van Bestuur
Naam

Ontmoeting

Telefonisch

Aantal deelnames
aan Auditcomités 1

Aantal deelnames aan
Remuneratie-Comités 1

Totale vergoeding
(in duizend EUR)

Jan Callewaert

5/5

8/8

4/4

n.v.t.

39,6

Arnoud De Meyer

5/5

8/8

4/4

3/3

39,6

Triakon NV met als vaste vertegenwoordiger Lucien De Schamphelaere

5/5

8/8

n.v.t.

n.v.t.

39,6

Philip Vermeulen

5/5

8/8

4/4

3/3

39,6

Lawrence Levy

5/5

8/8

n.v.t.

1/3

39,6

Jan Loeber

5/5

4/8

n.v.t.

n.v.t.

38,6

David Hytha

4/4

7/7

n.v.t.

n.v.t.

30,2

1
2

2

Tot 2005 werd een deelname aan het Auditcomité niet afzonderlijk vergoed.
Exclusief een vergoeding van EUR 248 duizend aan de management vennootschap van Dhr. Callewaert voor de verleende management diensten.

Eén van de leden van de Raad van Bestuur van Option NV is eveneens lid van de Raad van Bestuur van Option Wireless Ltd. (Ierland)
en ontving hiervoor een vergoeding van EUR 8 duizend.
VERGOEDING VAN HET MANAGEMENT

De gedelegeerde bestuurder is de eigenaar van een management vennootschap die diensten verleent aan de Groep. De vergoeding
voor deze diensten bedraagt EUR 248 duizend per jaar en was ongewijzigd ten opzichte van 2005.
Op het einde van 2006 bedroeg de openstaande vordering op Pepper NV (100% Jan Callewaert) EUR 51 duizend en bleef ongewijzigd
ten opzichte van het einde van 2005. Jan Callewaert bezit via Pepper NV. 17,10% van de aandelen van de Groep.
In 2006 bedroeg de bruto bezoldiging uitgekeerd aan de acht Vice Presidents (2005: 6 Vice Presidents) EUR 788 duizend
(2005: EUR 687 duizend). In dit bedrag zit een voorziening voor een variabele vergoeding van EUR 16 duizend (2005: EUR 13 duizend)
vervat die betrekking heeft op de geleverde prestaties in 2006. Eveneens deeluitmakend van deze vergoeding is er voor de leden van
het directiecomité EUR 67 duizend (2005: EUR 64 duizend) toegekend aan een extralegaal pensioenfonds.
In 2006 ontvingen de Vice Presidents en de gedelegeerd bestuurder geen vergoeding door middel van warrants (2005: EUR 64 duizend).
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TOELICHTING 22: GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Februari 2007 heeft de Raad van Bestuur een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen om te beslissen over een mogelijk
nieuw warrantenplan (hierna het ‘Warrantenplan U’). Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 1 Maart 2007 werd het
aanwezigheidsquorum niet bereikt en zo werd een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen op de vrijdag 30 Maart
2007. Op deze vergadering zullen de aandeelhouders over het warrantenplan U kunnen beslissen zelfs als het aanwezigheidsquorum
niet zou bereikt worden.
De details van het voorgestelde warrantenplan U kunnen in de rapporten van de Raad van Bestuur worden gevonden die overeenkomstig artikel 583 en artikel 596 juncto 598 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen werden opgesteld. Deze rapporten zijn
beschikbaar op de website van de Vennootschap vanaf 13 van Februari 2007. Een aantal van de belangrijkste elementen van het
voorgestelde ‘Warrantenplan U’ kan als volgt worden samengevat:
- Een maximum van 2.200.000 warranten wordt uitgegeven, resulterend in een maximum verwatering voor de aandeelhouders van 5.06%
- Uitoefenprijs: de gemiddelde koers van het aandeel tijdens de 30 dagen voorafgaand aan het toekennen van de warranten of de
slotkoers op de beursdag voorafgaand aan het toekennen van de warranten, met de beperking dat voor de leden van de Raad van
Bestuur en zelfstandigen de oefenprijs van de warranten niet lager kan zijn dan de gemiddelde koers 30 dagen voorafgaand aan de
uitgifte van het warrantenplan U door de Buitengewone Algemene Vergadering
- Uitoefenperiode: de warranten moeten binnen een periode van 5 jaar worden uitgeoefend nadat zij zijn toegekend
- Begunstigden: de warranten worden toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur, de werknemers en de zelfstandigen van het
bedrijf. Voor de leden van de Raad van Bestuur en de zelfstandigen wordt een lijst aan de bovengenoemde rapporten van de Raad
van Bestuur toegevoegd en in de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering. Deze lijst vermeldt de potentiële begunstigden bij naam alsook het maximum aantal warranten dat ieder van hen kan ontvangen. Voorts, voor de toekomstige leden van de
Raad van Bestuur en zelfstandigen die vóór 31 December 2007 werden aangeworven, wordt voorgesteld dat zij maximum 50.000
warranten kunnen ontvangen. Tot slot, voor de werknemers, wordt voorgesteld dat de Raad van Bestuur de bevoegdheid wordt
verleend om het aantal verleende warranten te bepalen.
- termijn van het warrantenplan: 5 jaar. De warranten die niet binnen termijn van het ‘warrantenplan U’ worden toegekend zullen
automatisch verbeuren
- Verwerving: - 25% van de warranten één jaar nadat zij zijn toegekend, - 50% van de warranten twee jaar nadat zij zijn toegekend;
- 75% van de warranten drie jaar nadat zij zijn toegekend; - 100% van de warranten vier jaar nadat zij zijn toegekend. In het geval
dat de begunstigden het contract met de Groep beëindigen, verbeuren de warranten. In het geval dat het contract wegens fout van
de begunstigde wordt beëindigd door de Groep verbeuren de warranten. Ingeval een wijziging in de controle van de warranten, kan
de Raad van Bestuur beslissen de uitoefening van de warranten te versnellen.
Verdere informatie over het verwateringeffect en de bepalingen van het voorgestelde warrantenplan U kunnen in de verslagen van de
hierboven vermelde Raad van Bestuur worden gevonden.
Hoewel de Code Lippens aanbeveelt om de niet-uitvoerende bestuurders geen prestatiegebonden remuneratie toe te kennen zoals
aandelengerelateerde incentiveprogramma’s op lange termijn, stelt de Raad van Bestuur een warrantenplan voor waarbij warranten
worden toegekend aan alle bestuurders van de Vennootschap. De Raad van Bestuur is van oordeel dat het toekennen van warranten
aan bestuurders de Vennootschap in staat stelt om bestuurders aan te stellen met een sterke internationale reputatie en om zich te
verzekeren van de blijvende betrokkenheid van de bestuurders en tegelijkertijd de financiële lasten voor de Vennootschap te beperken.
De Raad van Bestuur is overtuigd dat de integriteit en ervaring van de bestuurders de beste waarborg is voor een goede inschatting en
het nemen van goede beslissingen. Tot slot; het warrantenplan is gespreid over een periode van vijf jaar, waardoor de risico’s voor
korte temijn geïnspireerde beslissingen beperkt zijn.
De toekenning van warranten aan de bestuurders brengt geen echte kost met zich mee voor de Vennootschap, en de toekenning aan
en uitoefening door de bestuurders van de warranten, kan enkel een zeer kleine verwateringseffect hebben van 0,84%. Bovendien is
het toekennen van warranten in overeenstemming met de normale gang van zaken in de internationale en uiterst competitive high tech
en telecom sector.
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TOELICHTING 23: ONDERNEMINGEN BEHOREND TOT OPTION
LIJST VAN ONDERNEMINGEN, GECONSOLIDEERD DOOR DE METHODE VAN VOLLEDIGE CONSOLIDATIE
NAAM VAN DE DOCHTERONDERNEMING

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

% OF AANDELEN IN HET KAPITAAL

Gaston Geenslaan 14
3001 Leuven, België

Consoliderende maatschappij

Kilbarry Industrial Park
Dublin Hill, Cork, Ierland

100 %

Streitheimer Strasse 22
D-86477 Adelsried, Duitsland

100 %

Sturegatan 2
172 31 Sundbyberg Stockholm, Zweden

100 %

5-1, Shinbashi 5-chome
Minato-ku
Tokyo 105-0004, Japan

100 %

OPTION WIRELESS HONG KONG LIMITED

77/F, Two International Finance Centre
8 Finance Street
Central, Hong Kong,
China

100 %

OPTION WIRELESS HONG KONG LIMITED
TAIWAN BRANCH

4F Theta Building 10,
Lane 300, Ne-Hu Road, Sec 1,
Tapei City, Taiwan

100 %

BELGIË
OPTION NV
IERLAND
OPTION WIRELESS Ltd, Cork
DUITSLAND
OPTION GERMANY GmbH
ZWEDEN
OPTION WIRELESS SWEDEN AB
JAPAN
OPTION WIRELESS JAPAN KK

CHINA

NIET-GECONSOLIDEERDE ONDERNEMING
OPTION

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

VERENIGDE STATEN
OPTION Inc.

1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801, US

TOELICHTING 24: VERGOEDINGEN AAN DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN
De totale vergoeding voor 2006 bedroeg:
Duizend EUR
2006

2005

Statutaire audit en diensten voor jaarverslagen (Option NV)

100

90

Belastingadviezen

124

76

Overige diensten

47

2

38

226

204

GlobeTrotter GT MAX HSUPA
Deze datakaart heeft 3 unieke eigenschappen: de gepatenteerde
antenne die je kan uitschuiven voor gebruik en terug inschuiven
zodat de kaart in de computer kan blijven zitten; Advanced
Receiver Technology (ART) waardoor de voordelen van zowel
Receive Diversity als Receive Equalisation in het product
gebracht worden, en de Zero-CD installatie technologie waardoor
het product een echt plug ’n play oplossing wordt.

5.

V E R S L A G VA N D E R A A D VA N B E S T U UR
A A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B E T R E F F E N DE
D E E N K E LV O U D I G E E N G E C O N S O L I D E E R DE
J A A R R E K E N I N G VA N O P T I O N NV

5. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING
BETREFFENDE DE ENKELVOUDIGE EN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN OPTION NV
Dames en heren,
Beste aandeelhouders,

Terwijl de handelsvorderingen stegen van EUR 4 miljoen naar
EUR 44,1 miljoen, voornamelijk ten gevolge van vorderingen op
Option Wireless Ltd. (Cork – Ierland).

We hebben het genoegen U ons verslag te presenteren betreffende
de statutaire enkelvoudige jaarrekening van Option NV (de ‘Vennootschap’) voor het boekjaar eindigend op 31 december 2006.

De liquide middelen daalden tijdens het boekjaar van EUR 39,3
miljoen naar EUR 28,8 miljoen op het einde van 2006.

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële staten van
de moederonderneming Option NV en al haar dochterondernemingen op het einde van de rapporteringperiode. Transacties
tussen de groepsleden werden geëlimineerd in de consolidatie
(Option Wireless Ltd. - Cork, Ierland, Option Germany GmbH –
Adelsried, Duitsland and Option Wireless, Sweden AB (Stockholm), Option Wireless Hong Kong Limited (China) and Option
Wireless Hong Kong Limited Taiwan Branch (Taiwan)) (samen
“Option” of de “Groep”).

De korte termijnschulden stegen van EUR 7,2 miljoen naar
EUR 22,5 miljoen. Deze stijging volgt voornamelijk uit een
toename van EUR 6,8 miljoen van de handelsschulden en een
stijging van EUR 9,0 miljoen van de schulden met betrekking tot
groepsondernemingen.

OVERZICHT VAN DE RESULTATEN EN DE
RESULTATENVERDELING VAN DE GROEP

Op 31 december 2006 stelde Option NV 190 voltijdse equivalenten te werk in vergelijking met 134 voltijdse equivalenten op het
einde van 2005.

Op een balanstotaal van EUR 100,0 miljoen bedroeg het totaal
eigen vermogen EUR 76,8 miljoen. Ultimo 2006 kwam de
solvabiliteitsratio van de Vennootschap bijgevolg uit op 76,7%.

ENKELVOUDIGE JAARREKENING VAN OPTION NV
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

De bedrijfsopbrengsten voor het volledige jaar bedroegen
EUR 54,2 miljoen (voornamelijk samengesteld uit een omzet van
EUR 6,5 miljoen, geactiveerde ontwikkelingskosten van EUR 6,8
miljoen en overige intra-groeps opbrengsten van EUR 40,9
miljoen), d.w.z. een stijging op jaarbasis van 16,0% in vergelijking met de bedrijfsopbrengsten van EUR 46,8 miljoen in 2005
(voornamelijk samengesteld uit een omzet van EUR 4,4 miljoen,
geactiveerde ontwikkelingskosten van EUR 4,0 miljoen en overige
intra-groeps opbrengsten van EUR 37,8 miljoen).

De enkelvoudige statutaire jaarrekening van Option NV (volgens
Belgische boekhoudregels) toont voor het boekjaar 2006 een
nettowinst van EUR 22,8 miljoen, een verbetering ten opzichte de
nettowinst van EUR 18,7 miljoen gerealiseerd in 2005.
De intentie om op termijn dividenden uit te keren zal afhangen
van de netto resultaten van de enkelvoudige statutaire jaarrekening van Option NV, de aan te leggen wettelijke reserves en
eventuele andere argumenten waarmee de Raad van Bestuur en
de Algemene Vergadering rekening wensen te houden.

De operationele kosten stegen van EUR 26,1 miljoen naar
EUR 36,4 miljoen resulterend in een operationele winst of EBIT
van EUR 17,9 miljoen in vergelijking met een EBIT van EUR 20,6
miljoen in 2005 wat een daling van 13,4% betekent.

De Raad van Bestuur stelt voor om de nettowinst van EUR 22,8
miljoen toe te voegen aan het overgedragen resultaat van de
Vennootschap.

De winst voor belastingen steeg van EUR 21,0 miljoen naar
EUR 28,2 miljoen en de nettowinst steeg van EUR 18,7 miljoen
naar EUR 22,8 miljoen, een stijging van 22,1%.

RESULTAATVERWERKING – VERKORT SCHEMA
(CONFORM DE BELGISCHE BOEKHOUDNORMEN)

De immateriële vaste activa stegen met EUR 5,4 miljoen naar
EUR 9,9 miljoen voornamelijk wegens de activering van
ontwikkelingskosten en door de verwerving van een aantal
licenties.

31 december, in 000 EUR
2006

2005

2 345

(15 739)

Te bestemmen winst/
(te verwerken verlies) van het boekjaar

22 832

18 696

Te bestemmen winstsaldo/
(te verwerken verliessaldo)

25 177

2 345

-

612

Overgedragen winst/(overgedragen
verlies) van het vorige boekjaar

De materiële vaste activa stegen met EUR 8,0 miljoen naar
EUR 11,6 miljoen voornamelijk wegens de aankoop van test- en
meetapparatuur voor EUR 6,0 miljoen.
De voorraden stegen van EUR 2,1 miljoen naar EUR 2,4 miljoen.
Deze stijging is voor EUR 0,3 miljoen toe te schrijven aan een
stijgende voorraad componenten.

Wettelijke reserve
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breedbandverbindingen. In de loop van 2006 zijn de meeste
operatoren HSDPA gaan gebruiken en hebben ze eveneens de
snelheid van hun netwerk opgevoerd van de aanvankelijke 1,8 Mbps
HSDPA tot 3,6 Mbps HSDPA in de tweede helft van het jaar.

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN

Voor een gedetailleerd overzicht betreffende de geconsolideerde
resultatenrekening en de balans, inclusief de toelichtingen
conform IFRS (International Financial Reporting Standards)
verwijzen we naar het Financieel verslag opgenomen in deze
brochure. De meest markante gebeurtenissen kunnen als volgt
worden samengevat:

Naar het eind van 2006 toe hebben de operatoren zich meer
geconcentreerd op de uplink en op de snelheid waarmee
gebruikers bestanden kunnen opladen van hun laptop naar het
mobiele netwerk. HSUPA, High Speed Uplink Packet Access, vult
HSDPA aan en stelt in een eerste stadium oplaadsnelheden tot
2 Mbps in het vooruitzicht. Doordat het de snelheid opvoert
waarmee gebruikers via de uplink grote databestanden naar het
netwerk kunnen verzenden, zal HSUPA van groot nut zijn voor een
brede waaier van zakelijke toepassingen, met name in de
mediasector, en is het ook aantrekkelijk voor een groot aantal
toepassingen voor consumenten. De eerste golf van commerciële
HSUPA-lanceringen wordt verwacht in 2007.

De bedrijfsopbrengsten voor het volledige jaar 2006 bedroegen
EUR 279,9 miljoen, 40,9% hoger dan de bedrijfsopbrengsten van
EUR 198,6 miljoen van het voorgaande boekjaar.
De brutomarge voor het volledige jaar 2006 bedroeg 37,4% van
de bedrijfsopbrengsten, in vergelijking met een brutomarge van
42,5% in 2005. Een kostprijs van verkochte goederen van
EUR 175,3 miljoen resulteerde in een brutowinst van EUR 104,6
miljoen, een stijging van 23,9% in vergelijking met de brutowinst
van 84,4% in 2005.

Twee andere ontwikkelingen die in 2006 een impact hadden op
de markt en in de komende jaren nog aan belang zullen winnen,
waren de verdere introductie van de laptopcomputers met een
smaller uitbreidingsslot voor de nieuwe ExpressCard en de
commerciële lancering van USB-apparaten voor draadloze
breedbandtoepassingen.

De nettowinst steeg met 21,8%, van EUR 29,0 miljoen in 2005
naar EUR 35,3 miljoen in 2006. De winst per aandeel vóór
verwatering bedroeg EUR 0,86, d.w.z. een stijging van 21,8%
vergeleken met EUR 0,71 in 2005. De winst per aandeel na
verwatering steeg van EUR 0,70 in 2005 naar EUR 0,86 in 2006.

Producenten van personal computers onderkennen de groeiende
aanvaarding van draadloze breedband; als gevolg daarvan
hechten ze meer en meer belang aan het inbouwen van WWANfunctionaliteit (Wireless Wide Area Network) in hun laptops.

De kasstroom gegenereerd uit bedrijfsactiviteiten in 2006
bedroeg EUR 4.9 miljoen, vergeleken met EUR 34.8 miljoen het
jaar tevoren.
Het marktaandeel van Option steeg naar 35% in vergelijking met
32% in 2005. De cijfers zijn gebaseerd op de wereldwijde
marktinschatting van ABI Research van 5,2 miljoen verkochte
eenheden.

Het is echter een technisch bijzonder complexe aangelegenheid
om uit een radioapparaat dat in een laptop is ingebouwd de
vereiste prestaties te halen en vervolgens te zorgen voor de
nodige conformiteits- en operatorcertificering. Dit vereist een
nauwe en volgehouden samenwerking tussen laptopfabrikanten
en specialisten in draadloze communicatie. Hoe gespecialiseerd
de business omgeving wel is, bleek uit het opdoeken van het
Intel-Nokia-project om HSDPA met bepaalde Centrino producten
te integreren, nog geen zes maanden nadat het van start was
gegaan.

Op 31 december 2006 stelde de Groep 497 voltijdse equivalenten tewerk aangevuld door 19 consultants. Dit in vergelijking met
341 voltijdse equivalenten en 32 consultants per einde 2005.

ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
EN DE POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP EN DE GROEP

Ondanks het feit dat er al een aantal laptops gelanceerd zijn die
draadloze netwerktoegang ondersteunen, blijft de door laptopfabrikanten of mobiele operatoren gewenste of verwachte
commerciële doorbraak voor embedded pc-modules voorlopig uit.

MARKTOVERZICHT

De draadloze breedbandsector kende in 2006 een nieuwe
doorbraak doordat 3G UMTS mobiele operatoren over de hele
wereld hun netwerken begonnen te upgraden met het oog op het
aanbieden van High Speed Downlink Packet Access (HSDPA).
Dankzij deze technologie kunnen gebruikers sneller documenten,
spreadsheets, beelden of multimediabestanden via een 3Gnetwerk downloaden, en kunnen draadloze operatoren prestaties
aanbieden die vergelijkbaar zijn met die van vaste DSL-

OPTION BINNEN DEZE MARKTOMGEVING

In deze marktomgeving heeft Option een inkomensgroei
gerealiseerd van 40,9%, tot 279,9 miljoen euro, en een
nettowinst van 35,3 miljoen euro. In 2006 heeft de Groep een
recordaantal van 1,82 miljoen apparaten verkocht.
Option bracht in 2006 acht nieuwe producten op de markt en
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behield zo zijn commerciële en technologische leiderschap in
draadloze datakaarten, terwijl het zijn rol als vernieuwer
versterkte met USB-apparaten, draadloze routers en geïntegreerde draadloze modules.

verkrijgen van de GCF-certificering is een vereiste om zaken te
kunnen doen met multinationale operatorgroepen.
In de tweede helft van het jaar was de ontwikkelingsinspanning
erop gericht om de embedded modules van Option ook geschikt
te maken voor HSUPA.

De productenportefeuille werd uitgebreid met de introductie van
de GlobeTrotter EXPRESS. Voorts opende Option de markt voor
USB-apparaten voor draadloze breedbandtoepassingen met de
lancering begin 2006 van de GlobeSurfer i CON. De verwachting
is dat de markt voor USB-apparaten sterk zal groeien, doordat de
vraag vanwege zakelijke gebruikers, de traditionele markt voor
draadloze breedbandoplossingen, zal worden vermeerderd met
een belangrijk en nog grotendeels onontgonnen consumentensegment.

Inbouwmodules zijn niet langer alleen in laptops terug te vinden.
In samenwerking met de Japanse fabrikant van consumentenelektronica Sharp heeft Option een module ontwikkeld met boardto-board connector die zal worden ingebouwd in een nieuw,
compact draadloos-enabled always-on multimedia-apparaat dat
een alternatief zal gaan vormen voor de laptop.
De belangrijkste technologische ontwikkelingen en ontwikkelingsprioriteiten van de Groep worden in wat volgt kort toegelicht.

Verreweg de meeste Option-producten worden verkocht via een
distributiekanaal van verschillende operatoren. Option heeft dit
kanaal in Europa, de VS, het Midden-Oosten en Azië verder
uitgebreid. Tegen het eind van het jaar bieden meer dan 90
bedrijven over de hele wereld hun klanten Option-toestellen aan.
Bij deze bedrijven zijn onder meer de Vodafone Groep, de
T-Mobile Groep, de Orange Groep, Cingular Wireless in de
Verenigde Staten en Airtel in Indië. Naast de groeiende penetratie
in ons kerngebied – in de meeste Europese markten bedienen we
nu twee of meer operatoren – begint de beslissing om te
investeren in verkoop- en ondersteuningskantoren in de VS,
Japan en Taiwan te renderen.

DRAADLOZE BREEDBANDTECHNOLOGIEËN

• HSDPA
Option maakte zijn “HSDPA-Ready”-strategie publiek in september 2005. HSDPA-Ready stelt gebruikers in staat van de
voordelen van 3G safe te profiteren in de wetenschap dat hun
datakaart met een eenvoudige upgrade geschikt kan worden
gemaakt voor HSDPA zodra hun operator dat aanbiedt. Als
gevolg hiervan kon Option 2006 beginnen met een portefeuille
aan HSDPA-apparaten.

Cingular Wireless is een bijzonder belangrijke klant geworden
voor Option, nu deze leidende VS-operator zijn Broadband
Connect-netwerk uitbreidt over alle belangrijke grootstedelijke
gebieden in Amerika.

De eerste HSDPA-Ready-producten waren gebaseerd op
draadloze breedbandchipsets die transmissiesnelheden tot
1,8 Mbps konden ondersteunen. Voor de overstap naar hogere
transmissiesnelheden (3,6 Mbps) stelde Option een verbeterde
technologie ter beschikking onder de naam “Receive Diversity”.
Deze technologie vereist een speciﬁeke chipset, die nog niet
commercieel beschikbaar was toen andere 3,6 Mbps chipsets
dat wel waren. Ondanks de beperkte verkopen op de korte
termijn, zijn de vooruitzichten op de langere termijn positief
aangezien de operatoren de verdiensten van deze technologie
erkennen.

In Azië spelen onze datakaarten en geïntergreerde modules een
centrale rol in de lancering van data-apparaten door eMobile
Japan, terwijl Uniwill, de leidende fabrikant van ultra-draagbare
notebooks in Taiwan, nieuwe producten ontwikkelt waarin
draadloze modules van Option worden ingebouwd.
Zoals eerder aangehaald is in 2006 de markt voor ingebouwde
pc-modules gegroeid, hoewel de door laptopfabrikanten en
mobiele operatoren gewenste of verwachte doorbraak vooralsnog
uitblijft. Om klaar te zijn voor de potentiële groei van deze markt
is Option doorgegaan met haar ontwikkelingsinspanningen en
heeft het in 2006 in deze sector aanzienlijke vooruitgang
geboekt.

• HSUPA
In oktober 2006 nam Option deel aan de eerste livedemonstratie
van HSUPA. De prototypes van de HSUPA-datakaarten, die
Option samen met Qualcomm op de Nortel onderzoekscampus
in het Franse Chateaufort had ontwikkeld, haalden een draadloze
uplink transmissiesnelheid van 1,3 Mbps en een draadloze
downlink van 2,7 Mbps op het toepassingsniveau.

In april verwierf de Groep de eerste GCF-certificering ter wereld
voor een draadloze HSDPA-module, de GTM351E. GCF, het Global
Certification Forum, is een partnership tussen netwerkoperatoren
en terminalfabrikanten dat een onafhankelijk programma heeft
opgezet voor het garanderen van de wereldwijde interoperabiliteit
van 2,5G en 3G HSDPA / UMTS mobiele draadloze terminals. Het

Het succes van de ontwikkelingsinspanning in 2006 heeft van
HSUPA een centraal onderdeel gemaakt van de Option-portefeuille vanaf 2007.
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• UMTS 900
3G UMTS 900 is een ontwikkeling die een belangrijke impact
kan hebben op de mogelijkheden geboden door draadloze
breedband. Dit initiatief richt zich op het beschikbaar maken van
3G UMTS in de 900 MHz-frequentieband, die momenteel door
honderden GSM-operatoren over de hele wereld wordt gebruikt.
Het gebruik van deze lagere frequentie – het 3G UMTS-spectrum
maakt momenteel meestal gebruik van de 2100 MHz-band
– zou het bereik van 3G-netwerken aanzienlijk vergroten, met
name in landelijke gebieden, en de dekking binnenshuis in
steden verbeteren. HSDPA en HSUPA zouden dan in de hele
3G UMTS 900-infrastructuur kunnen worden aangeboden.

Ook de raad van bestuur werd versterkt, met de verkiezing van de
heer David Hytha, de heer Jan Loeber en de heer Lawrence Levy
op de Algemene Vergadering in 2006.
OPERATIES

Nieuwe klanten en nieuwe geograﬁsche markten hebben ertoe
bijgedragen dat het productievolume met 63% toenam, tot het
recordaantal van 1,82 miljoen verkochte eenheden in 2006.
De belangrijkste doelstellingen van de afdeling Operations blijven
tijdige levering, kostenreductie, het maken van kwalitatief
hoogwaardige producten, een grote klantgerichtheid en een
transparante communicatie met de klant.

Option verwerft momenteel reeds ervaring in dit nieuwe domein.
Zo heeft het 900 MHz-datakaarten geleverd aan de Finse operator Elisa, die in november 2006 de eerste UMTS 900-tests heeft
gedaan.

Er is ook verder geïnvesteerd in het SAP-informatiesystemen voor
de controle en het beheer van workﬂows in heel Option en bij de
toeleveranciers. Deze nieuwe systemen zorgen ervoor dat de klant
een beter zicht krijgt op de orderstatus.

ORGANISATIE

Option vierde in september 2006 zijn ”20 jaar vernieuwend
ondernemerschap”. Sinds haar oprichting in 1986 groeide het
bedrijf uit van een starter tot een groep met een wereldwijde
aanwezigheid en een personeelsbestand van bijna 500 medewerkers, verspreid over vestigingen in België, Ierland, Duitsland,
Zweden (Stockholm), Japan (Tokio), Atlanta in de VS en Taipeh in
Taiwan. Het personeelsbestand van Option groeide in 2006 met
156 voltijdse equivalenten, voor het grootste deel bestaande uit
ingenieurs en technische specialisten voor de productontwikkeling.

Nu marktanalisten een verdere expansie van de draadloze
breedband markt verwachten, heeft Option zich van voldoende
productiecapaciteit verzekerd en de logistieke organisatie
bijgestuurd om in 2007 de verwachte hogere volumes te
verwerken.

In juni verhuisde het bedrijf zijn wereldwijde hoofdkantoor naar
grotere gebouwen in het nieuwe Arenberg Wetenschapspark aan
de rand van Leuven (België), op nauwelijks 20 minuten van de
Europese hoofdstad Brussel en van Brussels International Airport.

Nu de vraag buiten Europa toeneemt, hanteert Option een strategie
van produceren in de nabijheid van de respectievelijke markten,
met inachtname van het veiligstellen van schaalvoordelen. Het
groeiende belang van Taiwan en Japan als centra voor de productie
van laptops en multimedia-apparaten heeft Option ertoe aangezet
lokale capaciteit voor de productie van modules te verzekeren in
een Jabil-eenheid in Wuxi, in de Volksrepubliek China.

Jabil in het Italiaanse Bergamo blijft Options belangrijkste
toeleverancier. Celestica in Kladno (Tsjechië) zorgt voor bijkomende
capaciteit in Europa.

In het nieuwe hoofdkantoor zijn de bedrijfsleiding en de afdelingen
ﬁnanciën, juridische zaken, human resources, marketing, business
development, operations & sales, technologie en engineering
ondergebracht. Het nieuwe hoofdkantoor weerspiegelt daarmee de
aanhoudende expansie van Option en de vaste wil van het bedrijf
om mee te groeien met de vraag van de markt. Het hoofdkantoor
huisvest ook een uitgebreid certiﬁceringsteam, dat operatoren moet
ondersteunen bij het certiﬁceringsproces zodat ze sneller op de
markt kunnen gaan. Het recruteringsbeleid van Option is er nu
actief op gericht om het bedrijf tot een afspiegeling te maken van
de culturen van de markten waar het zijn producten verkoopt.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Op groepsniveau vonden een aantal belangrijke gebeurtenissen
plaats die gecommuniceerd werden via de website. Hierna volgt
een overzicht van de verschillende persberichten die uitgestuurd
werden tijdens de eerste twee maanden van het financiële jaar
2007:
Aankondigingen over klanten
- Sharp gebruikt Option’s nieuwe inbouwmodule voor draadloze
toegang tot breedbandinternet in zijn producten
- Wataniya Telecom ontketent revolutie in residentieel internetaanbod dankzij Option’s HSDPA GlobeSurfer-router voor
draadloze toegang tot breedbandinternet
- Option gaat HSDPA 3.6 Mbps-inbouwmodule voor draadloze

Een aanstelling in het executive management is representatief voor
de inspanningen van Option om de groep beter af te stemmen op
de kansen die groeiende markt te bieden heeft. Norbet Metzner, tot
voor kort Vice President Terminal Management bij T-Mobile
International, werd benoemd tot Vice President Product Marketing.
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toegang tot breedbandinternet leveren aan Fujitsu Siemens
Computers
- Option haalt eMobile-contract binnen in Japan

en productiecapaciteit van deze derden. Als een leverancier
of producent zijn verplichtingen jegens de Groep niet kan
nakomen, kan dit de toekomstige resultaten aantasten. De
leveringsverplichtingen op korte termijn van de Groep aan
haar derden-producenten berust op de raming van de klanten marktvraag. Als de werkelijke resultaten afwijken van deze
raming, in verband met de uitvoering op onderdelen van de
Groep of tengevolge van marktomstandigheden, loopt Option
mogelijk een commercieel risico.

Technologisch leiderschap
- Option stelt HSUPA-productaanbod voor op 3GSM World
Congress in Barcelona
- Option maakt nieuwe snelle “Plug ’n Play”-prestaties bekend
en stelt een stijlvol ontworpen draadloos alternatief voor DSL
voor: GlobeSurfer i CON HSUPA
- Option breidt draadloos productaanbod uit met twee nieuwe
HSUPA-datakaarten
- Option’s breidt aanbod uit met HSUPA-inbouwmodule voor
draadloze toegang tot breedbandinternet
- Option stelt aanbod van gesegmenteerde connectiviteitssoftware voor
- Option’s draadloze breedband producten klaar voor Windows
Vista 32 en Vista 64

(3) Option ontving in 2006 bedrijfsopbrengsten uit twee internationale groepen van ondernemingen van respectievelijk
34% en 20% in vergelijking met 51% en 16% in 2005. De
Groep handelt met de individuele zusterondernemingen die
vrij zijn zelf hun contracten te onderhandelen en hun eigen
aankooporders plaatsen. Deze zusterondernemingen hebben een verschillend risicoprofiel en kunnen genieten van
verschillende voorwaarden.

Organisatie
- Option’s managementteam wordt versterkt met een Vice
President Strategic Alliances & General Counsel, Patrick Hofkens

(4) Concurrentie van grotere en meer gevestigde vennootschappen met meer middelen kan de Groep verhinderen haar
marktaandeel te vergroten of te behouden en kan leiden tot
prijsdalingen en lagere bedrijfsopbrengsten.
De concurrentie in de draadloze industrie is zeer hard en
de technologische veranderingen gaan er zeer snel. De
concurrentie wordt mogelijk nog intenser. Meer gevestigde
en grotere bedrijven die over meer financiële, technische en
marketingmiddelen beschikken, kunnen producten beginnen
te verkopen die mogelijk concurreren met producten van de
Groep. Het is mogelijk dat bestaande of toekomstige concurrenten sneller kunnen reageren op technologische ontwikkelingen en veranderingen, of onafhankelijk technologieën en
producten ontwikkelen en patenteren die superieur zijn aan
die van de Groep of meer aanvaarding bereiken als gevolg
van factoren zoals een gunstiger prijsbepaling of efficiëntere
verkoopkanalen. Als de Groep niet in staat zou zijn doeltreffend te concurreren met de prijsstrategieën, technologische
vorderingen en andere initiatieven van concurrenten, kunnen
haar marktaandeel en bedrijfsopbrengsten dalen.

Kapitaal en aandeelhoudershap
- Het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering
om te beslissen over een voorgesteld nieuw warrantenplan en
de uitgifte van maximaal 2.200.000 warranten.
Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 1 Maart, 2007
werd het aanwezigheidsquorum niet bereikt en zo werd een
nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen op
vrijdag 30 maart 2007. Voor verder details aangaande het warrantenplan verwijzen we naar toelichting 22 in het Financieel Verslag.
GEBEURTENISSEN DIE EEN INVLOED KUNNEN UITOEFENEN OP DE
VERDERE ONTWIKKELING VAN DE GROEP:

overzicht van risico’s en onzekerheden
In overeenstemming met Artikel 96 van het Wetboek van
Vennootschappen moet het jaarverslag van de Raad van Bestuur
de belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee de Groep
geconfronteerd wordt omschrijven. Hoewel de meeste van deze
risico’s en onzekerheden bepaald worden door de markt waarin
Option actief is, wensen wij onderstaande risico’s en onzekerheden specifiek te vermelden:

(5) Het is mogelijk dat Option moeilijkheden heeft met het
beheer van haar groei, wat haar mogelijkheid om sleutelpersoneel te behouden en doeltreffend te concurreren, mogelijk
schade toebrengt.

(1) Option is afhankelijk van derden om draadloze datacommunicatiediensten aan te bieden. Als deze diensten niet worden
ingezet zoals verwacht zouden consumenten niet in staat zijn
de innovatieve producten van Option te gebruiken en zouden
de bedrijfsopbrengsten kunnen dalen.

(6) De markt evolueert snel. Als Option, in een omgeving van kortere
levenscycli van producten, niet in staat zou zijn nieuwe innovatieve producten te ontwerpen en te ontwikkelen die voldoende
commerciële aanvaarding opleveren, is de Groep mogelijk niet in
staat haar onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven te recupereren
en is zij mogelijk niet in staat haar marktaandeel te behouden en
kunnen de bedrijfsopbrengsten dalen.

(2) Option besteedt de productie van haar producten uit aan
derden en kan bijgevolg afhankelijk zijn van de ontwikkeling

54

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige en Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV | Option Jaarverslag 2006

De Groep is afhankelijk van het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe producten die mogelijk niet commercieel
getest zijn om veel van de toekomstige groei van de Groep te
bereiken. De mogelijkheid om nieuwe producten te ontwerpen en te ontwikkelen is afhankelijk van een aantal factoren,
waaronder, maar niet beperkt tot de volgende:
- de mogelijkheid van de Groep om geschoold technisch
personeel aan te trekken en te behouden;
- de beschikbaarheid van cruciale componenten van derden;
- de mogelijkheid van de Groep om de ontwikkeling van
producten tijdig te voltooien;
- de mogelijkheid van de Groep om producten met een
aanvaardbare prijs en van een aanvaardbare kwaliteit te
produceren.
Indien de Groep of haar leveranciers op één van deze
gebieden mislukt, of indien deze producten er niet in slagen
door de markt te worden aanvaard, kan dit betekenen dat de
Groep niet in staat is haar onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven te recupereren. Dit kan leiden tot een daling van haar
marktaandeel en haar bedrijfsopbrengsten.

De Groep heeft geen belangrijke kredietfaciliteiten of leningen.
Option verwacht dat de huidige kaspositie haar voldoende
financiële middelen verschaft om de groei in de nabije toekomst
te ondersteunen.
BELANGENCONFLICTEN

In 2006, waren er geen belangenconflicten zolas beschreven in
de artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen.
Voor een overzicht van transacties met verbonden partijen
verwijzen we naar toelichting 21 in het jaarverslag.
VERGOEDINGEN UITGEKEERD AAN DE REVISOREN

Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die plaatsvond op
31 maart 2004, werd beslist om het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer
Leo Van Steenberge, te verlengen. Het mandaat verstrijkt
onmiddellijk na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van
30 maart 2007 die wordt bijeengeroepen om te beslissen over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op
31 december 2006.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOFACTOREN

Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt als indekking
tegen fluctuaties van wisselkoersen en interestlasten. Deze
instrumenten zijn onderhevig aan het risico van wijzigende
markttarieven volgend op de aanschaf. Deze wijzigingen worden
doorgaans gecompenseerd door tegenovergestelde gevolgen voor
het ingedekt element.

De vergoeding voor de jaarlijkse statutaire audit evenals overige
werkzaamheden uitgevoerd in 2006 door Deloitte Bedrijfsrevisoren bedroeg EUR 201 duizend. Deze vergoeding was als volgt
samengesteld: een vergoeding voor de statutaire audit van
EUR 100 duizend, vergoedingen voor belasting- en juridisch
advies van EUR 101 duizend en in 2006 werden geen overige
diensten geleverd.

Kredietanalyses worden uitgevoerd voor alle klanten die een
bepaalde kredietbehoefte overschrijden. Het kredietrisico wordt
continu opgevolgd.

Wereldwijd bedroeg de vergoeding voor diensten verstrekt in
2006 door Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d’Entreprises
EUR 295 duizend. Deze was als volgt samengesteld: een
vergoeding voor de statutaire audit van het moederbedrijf en de
dochterondernemingen van EUR 169 duizend, vergoedingen voor
belasting- en juridisch advies van EUR 124 duizend en de
vergoeding voor overige diensten bedroeg EUR 2 duizend.

De Groep is niet onderhevig aan een significant interestrisico.
De Groep is onderhevig aan een significant wisselkoersrisico
aangezien het merendeel van de aankopen gebeurt in US Dollar.
Teneinde dit risico te limiteren tracht de Groep om de in en
uitgaande kasstromen in valuta, andere dan de Euro, met elkaar
in lijn te brengen.
In 2006 sloot de Groep termijncontracten af teneinde haar
wisselrisico ten opzichte van de US Dollar te controleren. De
resultaten van deze termijnovereenkomsten werden verwerkt als
wisselkoerswinsten in de financiële resultaten.

Leuven, 9 maart 2007

De Raad van Bestuur.

Zoals boven vermeld, is de draadloze data industrie onderhevig
aan groeiende concurrentie en snelle technologische vooruitgang.
De komst van meer gevestigde en grotere ondernemingen,
evenals de snelle technologische vooruitgang, kan prijserosie tot
gevolg hebben en kan de marges en winstgevendheid van Option
beïnvloeden.
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GlobeTrotter FUSION+ HSDPA
’s Werelds eerste datakaart die zowel HSDPA/UMTS/EDGE én
Wi-Fi toegang bundelt in 1 datakaart.

6.

V E R K L A R I N G VA N D E C O M M I S S A R IS

6. VERKLARING VAN DE COMMISSARIS

Verslag van de Commissaris over de Geconsolideerde Jaarrekening Afgesloten op 31 December 2006 Gericht tot
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Aan de aandeelhouders
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris dat ons werd
toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermelding.
Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van OPTION NV (“de Vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen
“de groep”), opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met de in
België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans op
31 december 2006, de geconsolideerde winst-en verliesrekening, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen vermogen, het geconsolideerde
kasstroomoverzicht en een overzicht van de belangrijkste gehanteerde grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving en toelichtingen. Het geconsolideerde
balanstotaal bedraagt 176.489 (000) EUR en de geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 35.316 (000) EUR.
Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat onder
meer: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de
geconsolideerde jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten, bevat, het kiezen en toepassen van
geschikte grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving, en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben
onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het
Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling welke een
inschatting omvat van het risico dat de geconsolideerde jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten. Bij het
maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de groep met betrekking tot het opstellen en de getrouwe
weergave van de geconsolideerde jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een
oordeel over de effectiviteit van de interne controle van de groep te geven. Wij hebben tevens de gegrondheid van de grondslagen voor ﬁnanciële
verslaggeving, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door de Vennootschap, alsook de voorstelling van de geconsolideerde
jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte, hebben wij van de raad van bestuur en van de verantwoordelijken van de Vennootschap de voor onze
controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een
redelijke basis vormt voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel, geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de ﬁnanciële toestand van de groep per 31 december 2006, en van
haar resultaat en kasstromen voor het boekjaar eindigend op die datum, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
aanvaard binnen de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
Bijkomende vermelding
Het opstellen en de inhoud van het geconsolideerde jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet van aard is om de draagwijdte van onze
verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:
• Het geconsolideerde jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons
echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de groep wordt geconfronteerd, alsook van haar
positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat
de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
Diegem, 12 maart 2007
De commissaris
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Leo Van Steenberge
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7. ENKELVOUDIGE JAARREKENING OPTION NV EN TOELICHTING (VERKORTE VERSIE)

De volgende documenten zijn uittreksels uit de enkelvoudige jaarrekening van Option NV, opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen in overeenstemming met artikel 105 van het Wetboek van Vennootschappen.
Alleen de geconsolideerde jaarrekening zoals die uiteengezet is in de vorige pagina’s geeft een waarheidsgetrouw beeld van de
financiële positie en prestaties van de Option Groep.
De bedrijfsrevisor heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud ondertekend met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening
van Option NV en bevestigt dat de niet-geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 een
waarheidsgetrouw beeld geeft van de financiële positie en resultaten van Option NV, in overeenstemming met alle juridische en
regelgevende bepalingen.

7.1. ENKELVOUDIGE BALANS – VERKORT SCHEMA (CONFORM DE BELGISCHE BOEKHOUDNORMEN)
ACTIVA

Duizend EUR
2006

Vaste activa

2005

24 132

16 072

Immateriële vaste activa

9 869

5 438

Materiële vaste activa

11 632

8 031

Financiële vaste activa

2 631

2 603

Vlottende activa

75 898

45 747

Voorraden en bestellingen in uitvoering

2 419

2 091

Vorderingen op ten hoogste één jaar

44 059

4 006

Liquide middelen

28 849

39 285

Overlopende rekeningen

571

Totaal der activa

100 030

365
61 819

PASSIVA

Duizend EUR
2006

Kapitaal en reserves

76 752

Kapitaal

6 116

Uitgiftepremies

44 847

Wettelijke reserve

612

2005

53 920
6 116
44 847
612

Overgedragen winst/(verlies)

25 177

2 345

Schulden

23 278

7 899

Achtergestelde lening

148

Schulden op meer dan één jaar

0

Schulden op ten hoogste één jaar

22 454

Overlopende rekeningen

676

Totaal der passiva

100 030

60

222
0
7 237
440
61 819
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7.2. ENKELVOUDIGE WINST-EN-VERLIESREKENING – VERKORT SCHEMA (CONFORM DE BELGISCHE BOEKHOUDNORMEN)
WINST-EN-VERLIESREKENING (VERKORT SCHEMA)

Duizend EUR
2006

I.

Bedrijfsopbrengsten

54 287

46 783

Bedrijfsopbrengsten

6 504

4 360

Waardevermeerdering (-vermindering) van de voorraden
gereed product, goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering

I.

2005

(8)

579

Geactiveerde ontwikkelingsprojecten

6 843

4 028

Andere bedrijfsinkomsten (voornamelijk transacties tussen
dochterondernemingen)

40 948

37 816

Bedrijfskosten

(36 416)

(26 137)

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

4 727

4 910

Diensten en diverse goederen

15 531

9 453

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

10 445

7 900

Afschrijvingen en andere waardeverminderingen op
oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

5 530

3 682

Waardevermeerderingen en –verminderingen op voorraden,
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen

145

159

Voorzieningen

0

0

Andere bedrijfskosten

38

33

III. Bedrijfswinst/(bedrijfsverlies)

17 871

IV. Financiële opbrengsten

11 076

V. Financiële kosten

(774)

20 646
682
(340)

VI. Winst/(verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

28 173

20 988

X. Belastingen op het resultaat

(5 341)

(2 292)

IX. Winst/(verlies) van het boekjaar vóór belasting

22 832

18 696

XIII. Te bestemmen winst/(te verwerken verlies) van het boekjaar

22 832

18 696

RESULTAATVERWERKING – VERKORT SCHEMA (CONFORM DE BELGISCHE BOEKHOUDNORMEN)

Duizend EUR
2006

2005

Te bestemmen winstsaldo/(te verwerken verliessaldo)

25 177

Te bestemmen winst/(te verwerken verlies) van het boekjaar

22 832

18 696

Overgedragen winst/(overgedragen verlies) van het vorige boekjaar

2 345

(15 739)

Wettelijke reserve

0

61

2 345

(612)

7.3. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE WAARDERINGSREGELS - ENKELVOUDIGE JAARREKENING (VERKORT SCHEMA)
BELGISCHE BOEKHOUDNORMEN
Oprichtingskosten
Oprichtingskosten worden geboekt ten laste van de opbrengsten, met uitzondering van de geactiveerde kosten.
Immateriële vaste activa
Octrooien (patenten), licenties en software worden lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage van 20% tot 50%.
Machines en uitrusting
Laboratoriumapparatuur, test- en meetapparatuur en computerapparatuur worden lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage
van 20% tot 50%. Gehuurde test- en meetapparatuur wordt lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage tussen 10% en 50%.
Onderzoek en ontwikkeling
Sinds 1 januari 2005 worden de uitgaven voor onderzoek als uitgave opgenomen wanneer ze worden opgelopen.
Kosten van ontwikkelingsprojecten (voor het ontwerpen en testen van nieuwe of verbeterde producten) worden alleen opgenomen als
immateriële activa als voldaan is aan alle onderstaande voorwaarden:
- Er wordt een actief ontwikkeld dat kan worden geïdentificeerd;
- het is waarschijnlijk dat het ontwikkelde actief toekomstige economische voordelen zal genereren; en
- de ontwikkelingsuitgaven van het actief kunnen op betrouwbare wijze worden gemeten.
Andere ontwikkelingsuitgaven worden als uitgave opgenomen wanneer ze worden opgelopen. Ontwikkelingskosten die in het verleden
werden opgenomen als uitgave, worden in een volgende periode niet opgenomen als activa. Ontwikkelingskosten met een vaste
gebruiksduur die werden geactiveerd, worden afgeschreven vanaf het begin van de commerciële productie van het product op een
rechtlijnige basis over de periode van zijn verwachte winst, die niet meer dan twee jaar bedraagt.
Rollend materieel
Rollend materieel wordt lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage van 20%.
Kantoormeubilair
Kantoormeubilair en kantoormaterieel worden lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage van 10% tot 33,3%. Gehuurd
kantoormaterieel wordt lineair afgeschreven tegen een afschrijvingspercentage tussen 20% en 50%.
Financiële vaste activa
Tijdens het boekjaar werden geen herwaarderingen op de geldbeleggingen toegepast.
Voorraden
De voorraden (handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product) worden gewaardeerd tegen aanschafﬁngswaarde bepaald op basis van de FIFO-methode of, indien deze lager is, op basis van de marktwaarde (realisatiewaarde).
Producten
De producten worden gewaardeerd tegen kostprijs, voor zover rechtstreeks toerekenbaar.
Bestellingen in uitvoering
Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen productiekosten.
Schulden
Schulden op meer dan één jaar, niet-rentedragende schulden of schulden tegen een ongewoon lage rente zijn niet in de passiva
opgenomen.
Vreemde valuta
Schulden, passiva en verplichtingen luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers per 31 december 2006.
Transacties worden omgerekend tegen dagkoers.
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In de jaarrekening zijn de volgende koersverschillen gepubliceerd:
- positieve koersresultaten in vak IV. Financiële opbrengsten van de winst-en-verliesrekening;
- negatieve koersresultaten in vak V. Financiële kosten van de winst-en-verliesrekening.

7.4. TOELICHTING - NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (VERKORT SCHEMA) - BELGISCHE BOEKHOUDNORMEN
DEELNEMINGEN
De volgende deelnemingen in dochterondernemingen zijn geboekt met vermelding van het aantal geregistreerde rechten en het
deelnemingspercentage:

Per 31 december

Option Germany – Adelsried (Duitsland)
Option Wireless– Cork (Ierland)
Option Wireless Hong Kong Limited – (China)

Maatschappelijke rechten
gehouden door de Vennootschap
(volgens aantal)

% gehouden
door de Vennootschap

% gehouden door
dochterondernemingen

1

100%

0%

2 000 000

100%

0%

10 000

100%

0%

STAAT VAN HET KAPITAAL

Staat van het kapitaal

Bedragen (in EUR)

Aantal aandelen1

Per einde van het vorige boekjaar

6 116 067

41 249 296

Per einde van het boekjaar

6 116 067

41 249 296

Geplaatst Kapitaal
Per 31 december

Samenstelling van het kapitaal
Per 31 december

Soorten aandelen
• Aandelen op naam en aan toonder

41 249 296

• Op naam

-

• Aan toonder

41 249 296

Toegestaan Kapitaal

Op 31 december 2005 bedroeg het toegestane kapitaal (niet-uitgegeven) EUR 6 116 duizend.
1

Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille van rapporteringsdoeleinden werd deze splitsing retroactief toegepast.
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GlobeSurfer i CON 7.2
Dit product is de opvolger van Option’s eerste en populaire USB
product – de GlobeSurfer i CON. De GlobeSurfer i CON 7.2
ondersteunt HSDPA 7.2 Mbps, en is het meest éénvoudige en best
geschikte product voor toegang tot draadloze breedband netwerken.
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8. INVESTOR RELATIONS EN FINANCIËLE AGENDA

8.1. HET AANDEEL VAN OPTION OP EURONEXT

8.2. EVOLUTIE VAN HET AANDEEL OP EURONEXT
TUSSEN 2003 EN 2006

De aandelen van Option stonden oorspronkelijk genoteerd in USD
op NASDAQ Europe (Voormalig EASDAQ) na de beursgang van 26
november 1997. Vanaf 5 Augustus 2003 werden de aandelen
genoteerd op de primaire markt van Brussel. Momenteel worden
de aandelen verhandeld op de continuemarkt onder de ticker OPTI.

2006

Aantal aandelen
Aandelenkoers per
jaareinde

Sinds september van 2003 maakt Option deel uit van de
NextEconomy kwaliteitsindex. Voordien was Option reeds houder
van het CSR Ethibel kwaliteitslabel.

Marktkapitalisatie
(miljoen)
Hoogste prijs

Onderstaande grafiek toont het koersverloop van het aandeel
tussen 2003 en 2006 op Euronext.

41 249 296

41 249 296

10.30

15.69

425

647

24.33

15.71

(23 februari 2006)

(30 december 2006)

Laagste prijs

9.09

5.60

(6 oktober 2006)

(24 januari 2005)

82.90 %

81.79 %

Free float

Met het oog op een verhoogde liquiditeit van het aandeel en een
verhoogde visibiliteit voor de Amerikaanse investeerders heeft
Option beslist om een ‘Level 1 American Depository Receipts
(“ADR”) program’ te implementeren. Een F-6 registratieverklaring
werd neergelegd bij de ‘Securities and Exchange Commission’.

2005 1

Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille van rapporteringsdoeleinden werd deze splitsing retroactief toegepast.
1

In 2006 werden op Euronext in totaal 104 125 689 aandelen
verhandeld op 255 beursdagen wat een gemiddelde van 408 336
aandelen per dag betekent.

Het level 1 ADR programma kan als volgt worden samengevat:
• ADRs zijn Amerikaanse aandelen uitgegeven door een depositaire
bank die niet Amerikaanse aandelen vertegenwoordigen. Speciﬁek
werd The Bank of New York als depositaire bank gekozen.
• Een ADR geeft aan investeerders een stemrecht en een recht
op dividend in lijn met de overeenkomst gesloten tussen The
Bank of New York, Option en de toekomstige ADR houders.
• Een ADR verleent Amerikaanse investeerders toegang tot
Option aandelen die in de Verenigde Staten vrij verhandelbaar
zijn op de ‘over-the-counter’ markt. De ADR ticker is OPNVY.

8.3. FINANCIËLE AGENDA
Option zal in 2007 zijn kwartaalgegevens bekendmaken op de
volgende data – voor beurs:
Resultaten eerste kwartaal
Resultaten tweede kwartaal
Resultaten derde kwartaal

Donderdag 26 april 2007
Donderdag 26 juli 2007
Donderdag 25 oktober 2007

EVOLUTIE VAN DE AANDELENKOERS VAN OPTION 2003-2006
Algemene aandeelhoudersvergadering 2007
Vrijdag 30 maart 2007 om 10.00 uur

EUR
30

Algemene aandeelhoudersvergadering 2008
Maandag 31 maart 2008 om 10.00 uur

20

Voor nadere bijzonderheden over de informatie in deze jaarrekening of voor inlichtingen over Option NV en over documenten
ingediend teneinde te voldoen aan de transparantieverplichtingen
van de Vennootschap betreffende de kennisgeving van deelneming van aandelen, gelieve contact op te nemen met:

10
0
2003

2004

2005

2006

Frederic Convent
Chief Financial Officer
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

Op 24 april 2006 werden de aandelen in vier gesplitst. Omwille van
rapporteringsdoeleinden werd deze splitsing retroactief toegepast.
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9. BEDRIJFSWIJZER, STAND PER EINDE 2006

Naam
Rechtsvorm
Adres

Option NV
Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht
Gaston Geenslaan 14,
B-3001 LEUVEN

Telefoon

+32(0)16 31 74 11

Fax

+32(0)16 31 74 90

E-mail
Website
Nummer handelsregister Leuven
BTW
Oprichtingsdatum
Duur
Commissaris-revisor
Afsluitingsdatum boekjaar
Maatschappelijk kapitaal
Aantal aandelen
Jaarlijkse vergadering

investor @ option.com
www.option.com
0 429 375 448
BE 429 375 448
3 juli 1986
Voor onbepaalde tijd
Deloitte-Auditors
vertegenwoordigd door Leo Van Steenberge
31 december
EUR 6 116 067,21
41 249 296
Laatste werkdag van maart

Beursnotering

Euronext-continumarkt-ticker OPTI

Depositobank

Fortis

Lid van index

Next Economy
Next 150
Bel Mid
VLAM 21

Overige labels

Ethibel

Europe 500

SRI Kempen
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TAAL VAN DIT JAARVERSLAG
Option is krachtens de Belgische wetgeving verplicht haar jaarverslag in het Nederlands op te stellen. Option heeft ook een Engelse
vertaling van dit jaarverslag gemaakt. Bij tegenstrijdigheid tussen de Engelse en Nederlandse versie van dit jaarverslag, is de
Nederlandse brontekst bindend.
BESCHIKBAARHEID VAN HET JAARVERSLAG
Dit jaarverslag kan gratis worden aangevraagd bij:
Option NV
T.a.v. Investor Relations
Gaston Geenslaan 14
3001 Leuven, België
Tel.: +32(0)16 317 411
Fax: +32(0)16 31 74 90
e-mail: investor@option.com
Dit jaarverslag is ook in elektronische vorm beschikbaar. Deze elektronische versie geldt uitsluitend ter informatie en kan worden
gedownload via het internet op de website van Option (www.option.com). Uitsluitend de gedrukte versie van het jaarverslag, gepubliceerd in België overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, is wettelijk bindend. Option aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor de volledigheid of juistheid van het jaarverslag dat via het internet beschikbaar is. Andere informatie op de website van Option of
op enige andere website, maakt geen deel uit van dit jaarverslag.
TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit jaarverslag bevat toekomstgerichte uitspraken, daaronder zonder beperking inbegrepen uitspraken met de woorden “is van
oordeel”, “verwacht”, “is van plan”, “is voornemens”, “streeft ernaar”, “naar verwachting”, “naar schatting”, “zal”, “wil”, en soortgelijke
uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken reflecteren bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die tot
gevolg kunnen hebben dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of verwezenlijkingen van Option, of bedrijfsresultaten wezenlijk verschillen van de toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgesproken of geïmpliceerd in deze toekomstgerichte uitspraken. Gezien deze onzekerheden wordt de lezer afgeraden overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte uitspraken. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn uitsluitend gemaakt op datum van dit jaarverslag. Option wijst uitdrukkelijk elke verplichting
af om deze toekomstgerichte uitspraken in dit jaarverslag bij te werken rekening houdend met een wijziging van de desbetreffende
verwachtingen of een verandering van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze uitspraak berust, tenzij een
dergelijke uitspraak is voorgeschreven in de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.
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Option’s software filosofie is gebaseerd op het bouwen van
oplossingen die daadwerkelijke voordelen opleveren voor de
gebruikers en de operatoren. Voor de gebruikers moeten een
heldere en intuïtieve interface de complexiteit van netwerken
en technologieën verbergen en simpelweg éénvoudig
toegang verlenen tot informatie. Op maat gemaakte software
interfaces, specifieke talen, profielen en service features
laten operatoren toe om hun producten en diensten verder te
differentiëren.
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V E R K L A R E N D E W O O R D E N L I J ST

BOEKWAARDE PER AANDEEL

EBIT
(Earnings Before Intrest and Taxes)

EBITDA
(Earnings Before Intrest, Taxes,
Depreciation and Amortization)

GEARING RATIO

GEWOGEN GEMIDDELD AANTAL GEWONE AANDELEN

Het totale eigen vermogen gedeeld door het aantal gewogen
gemiddeld aantal gewone aandelen.
Winst voor aftrek van rente en belastingen.
Bedrijfsresultaat.

EBIT plus afschrijvingen en waardeverminderingen.

Netto financiële schuld gedeeld door eigen vermogen.

Aantal aandelen uitstaand bij het begin van de periode, aangepast
voor het aantal geannuleerde, wederingekochte of uitgegeven
aandelen gedurende de periode vermenigvuldigd met een
tijdscorrigerende factor.

KASSTROOM PER AANDEEL

Nettowinst plus niet kaskosten (o.a. afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen) gedeeld door het aantal gewogen
gemiddeld aantal gewone aandelen.

NETTO INVESTERINGSUITGAVEN

Aankopen van materiële en immateriële vaste activa, verminderd
met de opbrengst van verkopen.

NETTO FINANCIËLE SCHULD

SOLVABILITEITSRATIO

WERKKAPITAAL

WINST PER AANDEEL

Kort- en langlopende financiële schulden verminderd met de
beschikbare liquide middelen.

Eigen vermogen gedeeld door totale activa.

Vlottende activa min vlottende passiva.

Nettowinst gedeeld door het gewogen gemiddeld aantal
gewone aandelen.
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