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A. OPSOMMING VAN DE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN DIE ZICH DE EERSTE
MAANDEN VAN HET BOEKJAAR HEBBEN VOORGEDAAN EN HET EFFECT DAARVAN OP DE
VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN

A1. BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN HET
BOEKJAAR
Op het niveau van de Option groep (de “Groep”) vonden een aantal belangrijke gebeurtenissen plaats
die gecommuniceerd werden via de website van Option NV (de “Vennootschap”). De financiële
resultaten van de Groep werden beïnvloed door een lagere gemiddelde verkoopprijs, ten gevolge van
een hoger dan verwachte verschuiving van de vraag van datakaarten naar USB apparaten, zoals
vermeld in de financiële persberichten, uitgestuurd op 11 juli en 24 juli 2008 en welke beschikbaar zijn
op de website van de Vennootschap. Hierna volgt een overzicht van de verschillende andere
persberichten die uitgestuurd werden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2008:
Aankondigingen over klanten
- Telenor incorporeert de Unlimited Connection software van Option in Bredbånd, de mobiele
breedband dienst van de Noorse operator.
- De Russische operator VimpelCom kiest de draadloze toestellen van Option. om zijn
productportfolio van mobiele breedbandoplossingen uit te breiden.
- De draadloze G101L notebook van ECS, met Option’s ingebouwde GTM 380 module, wint de
Mobile Broadband Notebook Competition op het Mobile World Congress 2008 in Barcelona,
Spanje, gehouden op 11-14 februari 2008;
- AT&T kondigt de toevoeging van twee nieuwe LaptopConnect kaarten van Option aan –
Option GT Ultra en Option GT Ultra Express – voor gebruik in haar 3GbroadbandConnect
HSPA netwerk.
- Qualcomm kiest Option voor samenwerking rond Gobi Wireless Technology.
- Asus,
de
Taiwanese
fabrikant
van
computers,
communicatieapparatuur
en
consumentenelektronica selecteert Option’s ingebouwde module GTM 378 als haar 3Goplossing voor draadloze connectiviteit.
- Pioneer selecteert de iCON 225 draadloze USB modem om breedband connectiviteit toe te
voegen aan haar laatste auto-navigatiesysteem voor de Japanse markt.
Technologisch leiderschap
- Op het Mobile World Congress 2008 in Barcelona, Spanje, gehouden op 11-14 februari 2008
heeft de Vennootschap drie nieuwe mobiele producten voorgesteld:
o De iCON 401, een lichtgewicht draadloze HSPA USB-modem met superieure
prestaties, die een expansiepoort voor een microSD-geheugenkaart integreert;
o De GT EXPRESS 401 datakaart, ’s werelds eerste datacard in ExpressCard-formaat
die quad-band HSPA handig combineert met een volledig ingebouwd
antennesysteem dat professionele prestaties levert in een compact design:
o De GTM 382, een nieuwe generatie draadloze breedbandinbouwmodule, die
datasnelheden van 5,76 Mbps op de uplink kan leveren.
- Op 5 juni 2008 kondigde Option de GlobeTrotter Connect voor Linux aan, een software voor
connection management voor mobiele internettoestellen (Mobile Internet Devices of MID’s) op
basis van de Intel® Cetntrino® Atom™ processortechnologie.
Corporate
- In juni 2008 heeft de raad van bestuur beslist tot het bijeenroepen van een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders op 29 juli 2008 (en 26 augustus 2008, indien het
wettelijk aanwezigheidsquorum niet bereikt zou zijn op 29 juli 2008) om zich uit te spreken
over een aantal statutenwijzigingen, waaronder (1) het voorstel om het bestaande
warrantenplan “U” integraal te vervangen door een nieuw warrantenplan “V” met de uitgifte
van maximaal 2.500.000 warrants ten voordele van bestuurders, werknemers en zelfstandige
medewerkers van de Vennootschap en de groep, (2) enkele statutenwijzigingen waaronder
een wijziging van de datum van de jaarvergadering, evenals (3) over de bezoldiging en het
ontslag/de benoeming van bestuurders. De benoeming van volgende twee personen, als
nieuwe bestuurders is voorgesteld : 1) An Other Look To Efficiency SPRL, vertegenwoordigd
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door Dhr. Olivier Lefebvre, en 2) Visinnova BVBA, vertegenwoordigd door Dhr. Patrick De
Smedt. Bij benoeming zullen beiden optreden als onafhankelijke bestuurders, wat betekent
dat de Raad van Bestuur van Option wordt uitgebreid naar acht leden.
Sociaalrechtelijk
- De groep heeft haar personeelsbestand, dat verantwoordelijk is om omzet te genereren,
uitgebreid met een nieuwe Vice President Noord-Amerika en extra mankracht, een ruimere
aanwezigheid in Australië en Zuid-Azië, en tot slot een nieuwe Vice President Distributie,
waardoor er toegang verkregen kan worden tot talrijke nieuwe en groeiende markten via
distributiepartners en niet via eigen personeel.

A2. EFFECT VAN VOORMELDE BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN VAN DE EERSTE ZES
MAANDEN VAN HET BOEKJAAR OP DE VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE
OVERZICHTEN
Behalve opbrengsten die voortvloeien uit nieuwe overeenkomsten met klanten van ongeveer 3,2
miljoen EUR en een hoger dan verwachte verschuiving van de vraag van datakaarten naar USB
apparaten welke resulteerde in een lagere gemiddelde verkoopprijs en een bijkomende voorziening
voor verouderde en traag roterende voorraden van 2,7 miljoen EUR, is er geen ander materiële
financiële impact op de belangrijkste gebeurtenissen van de eerste zes maanden van het boekjaar.
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B. BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
RESTERENDE MAANDEN VAN HET BOEKJAAR

VOOR DE

Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee de Groep de
resterende zes maanden geconfronteerd zou kunnen worden:
(1) Option is afhankelijk van derden die 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.
(2) Option besteedt de productie van haar producten uit aan derden en kan bijgevolg afhankelijk zijn
van de ontwikkeling en productiecapaciteit van deze derden. Als een leverancier of producent
zijn verplichtingen jegens de vennootschap niet kan nakomen, kan dit de toekomstige resultaten
aantasten. De leveringsverplichtingen op korte termijn van de vennootschap aan haar derdenproducenten berust op de raming van de klant- en marktvraag. Als de werkelijke resultaten
afwijken van deze raming, door gebrekkige uitvoering in verband met de uitvoering op onderdelen
van de vennootschap of tengevolge van marktomstandigheden, loopt Option mogelijk een
commercieel risico.
(3) Option ontving tijdens de eerste zes maanden van 2008 bedrijfsopbrengsten uit twee
internationale groepen van ondernemingen van respectievelijk 23% en 14% in vergelijking met
23% en 13% in 2007. De Groep handelt met de individuele verbonden ondernemingen die vrij
zijn zelf hun contracten te onderhandelen en hun eigen aankooporders plaatsen. Deze
verbonden ondernemingen hebben een verschillend risicoprofiel en kunnen genieten van
verschillende voorwaarden.
(4) Concurrentie van grotere en meer gevestigde vennootschappen met meer middelen, die
bovendien in een meer kostefficiënte geografische omgeving werken, kan de vennootschap
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 vennootschap. 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 vennootschap of meer aanvaarding bereiken als
gevolg van factoren zoals een gunstiger prijsbepaling of efficiëntere verkoopkanalen. Als de
onderneming niet in staat zou zijn doeltreffend te concurreren met de prijsstrategieën,
technologische vorderingen en andere initiatieven van concurrenten, kunnen haar marktaandeel
en bedrijfsopbrengsten dalen.
(5) Het is mogelijk dat Option moeilijkheden ondervindt met het beheer van haar groei, wat haar
mogelijkheid om sleutelpersoneel te behouden en doeltreffend te concurreren, mogelijk schade
toebrengt. De groei buiten Europa wordt belangrijker (Japan, US) waardoor Option onderhevig
wordt aan onstabiele lokale markten en impact op wisselkoersverschillen.
(6) De markt evolueert snel en de levensduur van producten wordt ieder jaar korter. De verkorting
van de levenscyclus van de producten, in combinatie met de in toenemende mate competitievere
omgeving en de snel veranderende technologie, kan een invloed hebben op het toekomstige
risico met betrekking op verouderde en traag roterende voorraden. 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
vennootschap 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. Bovendien is de toekomstige groei van Option wegens de korte levenscyclus van de
producten in toenemende mate afhankelijk van het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe
producten die mogelijks nog niet commercieel getest zijn. De mogelijkheid om nieuwe producten
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te ontwerpen en te ontwikkelen is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder, maar niet
beperkt tot de volgende:
- de mogelijkheid van de vennootschap om geschoold technisch personeel aan te trekken en te
behouden;
- de beschikbaarheid van cruciale componenten van derden;
- de mogelijkheid van de vennootschap om de ontwikkeling van producten tijdig te voltooien;
- de mogelijkheid van de vennootschap om producten met een aanvaardbare prijs en van een
aanvaardbare kwaliteit te produceren.
Indien de vennootschap 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
vennootschap niet in staat is haar onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven te recupereren. Dit kan
leiden tot een daling van haar marktaandeel en haar bedrijfsopbrengsten.
(7) In 2007 en 2008 sloot de Groep financieel afgeleide instrumenten af om haar wisselrisico en
kasstromen in USD te beheren. De resultaten van deze afgeleide financiële instrumenten werden
opgenomen tegen reële waarde en geklasseerd als trading. Dit betekent dat alle volatiliteit door
wijzigingen in reële waarde worden opgenomen in de resultatenrekening. Een verdere
verzwakking van de USD ten opzichte van de EUR, zou tot een negatieve impact kunnen leiden
op het financieel resultaat van de Groep.
(8) Ingeval van economische vertraging zouden de producten van Option meer negatieve weerslag
kunnen ondervinden gelet op hun aard van niet-primaire behoefte.
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C. BELANGRIJKSTE TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN DIE IN DE EERSTE ZES
MAANDEN VAN HET BOEKJAAR HEBBEN PLAATSGEVONDEN EN HET EFFECT DAARVAN OP
DE VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN

C.1. Belangrijkste transacties met verbonden partijen die in de eerste zes maanden van het
lopende boekjaar hebben plaatsgevonden en die materiële gevolgen hebben gehad voor de
financiële positie of resultaten van de Vennootschap in deze periode
Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2008 hebben geen transacties plaatsgevonden
tussen de Vennootschap (inclusief de met haar verbonden vennootschappen) en een lid van de Raad
van Bestuur, die geleid hebben tot de toepassing van de belangenconflictenprocedure, zoals voorzien
in het Wetboek van vennootschappen (artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen).
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
deugdelijk bestuur). In lijn met de beslissing van de Raad van Bestuur van 2006 brengt de Raad van
Bestuur verslag uit over de erelonen aangerekend door het Amerikaanse advocatenkantoor Brown
Rudnick Berlack Israels LLP, gelet op het feit dat de heer Lawrence Levy, die begin 2006 tot de Raad
van Bestuur is toegetreden, één van de Senior Counsels is van dat kantoor. Zoals destijds
overeengekomen werkt de heer Levy in zijn hoedanigheid van Senior Counsel niet rechtstreeks op
dossiers met betrekking tot de Vennootschap.
Om elke dubbelzinnigheid te vermijden, besliste de Raad van Bestuur om nu ook halfjaarlijks de
erelonen die tijdens het boekjaar aan Brown Rudnick Berlack Israels LLP betaald werden, te rapporteren. Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2008 bedroegen de erelonen aangerekend door
Brown Rudnick EUR 7.000.
In het kader van de normale activiteiten hebben transacties van de Groep met verbonden partijen aan
objectieve marktvoorwaarden plaatsgevonden.

C.2. Wijzigingen in de in het laatste jaarverslag beschreven transacties met verbonden partijen
die materiële gevolgen hebben gehad voor de financiële positie of resultaten van de
Vennootschap in de eerste zes maanden van het boekjaar
Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de in het laatste jaarverslag beschreven transacties
met verbonden partijen die materiële gevolgen hebben gehad voor de financiële positie of resultaten
van de Vennootschap in de eerste zes maanden van het boekjaar 2008.

D. MANAGEMENT VERSLAG
Het Management verklaart dat, voorzover hen bekend:
de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke
standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële
toestand en van de resultaten van de Vennootschap en de in de consolidatie opgenomen
ondernemingen;
b) het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen en de
belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het
boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten,
alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende
maanden van het boekjaar.
a)
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Verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag

Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening (niet geauditeerd)

6 maanden
30/06/2008

6 maanden
30/06/2007

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

137 600
(95 971)
41 629

151 211
(100 383)
50 828

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

30.3%

33.6%

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten .........................................
Kosten van verkoop, marketing en royalty’s ...............................
Algemene en administratiekosten...............................................
Totale bedrijfskosten ...............................................................

(15 543)
(19 810)
(9 790)
(45 143)

(11 782)
(14 076)
(7 781)
(33 639)

(3 514)
(2.6)%

17 189
11.4%

Afschrijvingen en waardeverminderingen

9 682

7 249

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

6.168
4.5%

24 437
16.2%

Nettowisselkoerswinsten/(-verliezen) .........................................
Interestopbrengsten/(-kosten) en overige
Financiële opbrengsten/(-kosten) ...............................................

(264)

199

(1 793)

(2)

(2 058)

197

(5 572)

17 385

2 726

(2 921)

(2 846)

14 465

41.249.296
41.249.296

41.249.296
41.249.296

(0.07)
(0.07)

0.35
0.35

Voor de periode eindigend op 30 juni
In duizend EUR, behalve cijfers per aandeel

Toelichting

3

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

Financieel resultaat ..................................................................

4

Winst / (Verlies) vóór belastingen ..........................................
Belastingsinkomsten / (uitgaven)................................................
Nettowinst / (-verlies) ...............................................................
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen
Winst (verlies) per aandeel (in EUR) ..........................................
Winst (verlies) per aandeel na verwatering (in EUR)..................
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Verkorte geconsolideerde balans (niet geauditeerd)

30 juni
2008

31 december
2007

31 059
67 517
415
32 194
131 185

36 299
55 464
2 958
39 251
133 972

18 593
25 131
13 260
312
57 298

20 139
20 462
11 334
82
52 016

188 483

185 988

69 096
481
69
2 881
72 527

59 505
1 573
75
5 976
67 129

74
665
739

74
691
765

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

6 116
43 865
332
64 904
115 217

6 116
43 865
363
67 750
118 094

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

188 483

185 988

Duizend EUR

Toelichting

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

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

6
7

8
9

Totaal activa....................................................................

PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)
Schulden op ten hoogste één jaar
Handels- en overige schulden ..........................................
Te betalen belastingen .....................................................
Langetermijn schulden die binnen één jaar vervallen.......
Voorzieningen...................................................................

10

11

Schulden op meer dan één jaar
Schulden op meer dan één jaar........................................
Uitgestelde belastingverplichtingen ..................................
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Verkorte kasstroomtabel (niet geauditeerd)

30 juni 2008

30 juni 2007

(2 846)

14 465

Afschrijvingen en waardeverminderingen
(Terugname van) waardeverminderingen op vlottende en nietvlottende activa

9 682

7 249

4 619

246

Niet gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten)

70
(434)
68

473
(534)
60

2 140

-

(2 726)
13 421

2 921
10 415

10 573

24 879

((27 420)
14 947
10 174

(16 597)
(36)
15 674

(5 908)

(959)

Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D)...................
(Betaalde) interesten (F)
Ontvangen interesten (G)
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H)

4 665
2 928

23 919
34
528
(4 092)

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

7 593

20 389

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

6
(1 691)
(660)
(10 458)
(12 802)

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

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Aflossingen van leningen
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (K) ...............

(1)
(1)

(37)
(37)

Nettotoename/(afname) van liquide middelen = (I)+(J)+(K) ........

(5 211)

7 845

Liquide middelen bij het begin van de periode
Impact wisselkoersfluctuaties
Liquide middelen op het einde van de periode
Verschil

36 299
(29)
31 059
0

36 062
(13)
43 893
0

Voor de periode eindigend op
In duizend EUR

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Nettowinst (A)

Interestopbrengsten
Interestkosten

Verlies/(winst) op de uitwaardering van financiële vaste
activa
Belastingen
Totaal (B)
Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal
(C)=(A)+(B)
Afname/(toename) van handels- en overige vorderingen
Afname/(toename) van voorraden
Afname/(toename) van handels- en overige schulden
Totaal der mutaties in bedrijfskapitaal (D)

INVESTERINGSACTIVITEITEN
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Verkorte tabel van de bewegingen in het geconsolideerde eigen vermogen (niet
geauditeerd)

Eigen vermogen
Duizend EUR

Op 1 januari 2007

Geplaatst
kapitaal

Uitgifte
premies

Op aandelen
gebaseerde
betalingsreserve

6 116

43 865

360

Valutakoers Overgedragen
verschillen
resultaat
(25)

Nettowinst
Netto
valutakoersverschillen
6 116

43 865

Op 1 januari 2008

6 116

43 865

360

360

(38)

3

Nettowinst
Netto
valutakoersverschillen
Op 30 juni 2008

61 318

111 634

14 465

14 465

(13)

Op 30 juni 2007

(13)
75 783

43 865
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360

(28)

126 086

67 750

118 094

(2 846)

(2 846)

(31)
6 116

Totaal

(31)
64 904

115 216
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Beperkte toelichting
overzichten

bij

de

verkorte

tussentijdse

financiële

Toelichting 1. Algemene informatie
Option (EURONEXT Brussels OPTI, OTC: OPNVY), is dé vernieuwer op het gebied van draadloze
communicatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van
draadloze verbindingstools met 3G HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, en WLAN technologie. Option
heeft een stevige reputatie opgebouwd met de creatie van verbluffende, nieuwe producten die de
prestaties en mogelijkheden van draadloze communicatie ingrijpend verbeteren. De maatschappelijke
zetel van Option is gevestigd in België (Leuven). Het bedrijf heeft R&D in België (Leuven) en Duitsland
(Düsseldorf en Adelsried), en een vestiging met ISO 9001 certificaat voor productie, engineering en
logistiek in Ierland (Cork). Option heeft ook kantoren in Europa, VS, Azië, Japan en Australië.
De aangehechte verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten (de “Tussentijdse
Financiële Overzichten”) zijn niet geauditeerd. Naar het oordeel van het management bevatten deze
Tussentijdse Financiële Overzichten alle aanpassingen die vereist zijn om een getrouw beeld te geven
van de financiële positie en de operationele resultaten voor de interimperiode. De Tussentijdse
Financiële Overzichten dienen samen met de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening per 31
december 2007 gelezen te worden. Resultaten met betrekking tot de zesmaandenperiode die per 30
juni 2008 is geëindigd, vormen niet noodzakelijkerwijze een indicatie van toekomstige resultaten.
Toelichting 2. Grondslag voor de opstelling van de verkorte financiële
overzichten – Boekhoudprincipes.
De boekhoudprincipes, gebruikt voor het opstellen van de verkorte financiële overzichten zijn in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) en in overeenstemming
met IAS 34 (standaarden en interpretaties) “tussentijdse financiële verslagen”.
De boekhoudprincipes en waarderingsregels die in de Tussentijdse Financiële Overzichten worden
gevolgd, zijn dezelfde als deze die werden gebruikt in de geconsolideerde financiële overzichten,
eindigend op 31 december 2007.
Toelichting 3. Bijkomende informatie betreffende bedrijfskosten volgens aard.
Afschrijvingen en waardeverminderingen zijn opgenomen in volgende lijnen van de
resultatenrekening:
Duizend EUR
Voor de periode eindigend op 30 juni

Kostprijs verkochte goederen
Onderzoeks- en
ontwikkelingskosten
Kosten van verkoop, marketing
en royalty’s
Algemene administratiekosten
Totaal

Afschrijvingen op materiële vaste
activa
2008
2007

Waardeverminderingen op
immateriële vaste activa
2008
2007

Totaal
2008

2007

158

185

158

-

-

184

2 825

1 481

6 110

4 969

8 935

39

23

49

230

88

253

414

326

60

62

475

388

3 463

1 988

6 219

5 261

9 682

7 249

Deze toename is vooral het gevolg van de uitbreiding van de slagkracht op het gebied van onderzoek
en ontwikkeling, waarbij de Groep de investeringen heeft verhoogd van 8,4 miljoen Euro in het eerste
halfjaar van 2007 naar 10,5 miljoen Euro in het eerste halfjaar van 2008, wat resulteerde in hogere
afschrijvingen.
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Personeelskosten en overige sociale voordelen zijn opgenomen in de volgende rubrieken van de
resultatenrekening:
Duizend EUR
Voor de periode eindigend op 30 juni

2008

2007

Kostprijs verkochte goederen

2 529

4 655

7 663

4 412

3 591

2 162

3 580

1 345

17 363

12 574

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
Kosten van verkoop, marketing en royalty’s
Algemene administratiekosten
Totaal

In juni 2007 heeft de Groep een team van ingenieurs en laboratoriumfaciliteiten overgenomen van
BenQ Mobile GmbH & Co. Deze kosten, hoofdzakelijk loonkosten, zijn weergegeven in de
bedrijfskosten van het eerste halfjaar van 2008, wat niet het geval was in de vergelijkbare periode van
2007.
De toename van het aantal door de Groep tewerkgestelde personen vertegenwoordigde een
verhoging van 12% in vergelijking met dezelfde periode in 2007.
Toelichting 4. Financieel resultaat
Het financieel resultaat voor het eerste halfjaar, dit in vergelijking met dezelfde periode in 2007, kan
als volgt worden weergegeven:
Duizend EUR
Voor de periode eindigend op 30 juni

2008

2007

Intrestopbrengsten
Intrestkosten

434
(68)

534
(117)

Netto wisselkoerswinsten / (verliezen)

(264)

199

(2 140)

(419)
-

(20)

-

(2 058)

197

Kortingen op betalingen van klanten
Wijziging in marktwaarde van afgeleide financiële instrumenten
Overige financiële opbrengsten / (kosten)
Netto financieel resultaat

Vanaf 2008 werden kortingen op betalingen van klanten in mindering gebracht van de opbrengsten,
wat in 2007 niet het geval was. De kortingen op betalingen van klanten voor het eerste halfjaar van
2008 vertegenwoordigden een bedrag van 330 duizend EUR (2007: 419 duizend EUR).
Gedurende het eerste halfjaar van 2008 heeft de Groep een negatief financieel resultaat behaald,
voornamelijk te wijten aan de waardering van afgeleide financiële instrumenten aan marktwaarde, wat
resulteerde in een verlies van -2,1 miljoen Euro. In het laatste kwartaal van 2007 sloot de Groep een
financieel afgeleid instrument af onder de vorm van een put-optie, een call-optie en een
termijncontract. In het tweede kwartaal van 2008 sloot de Groep een afgeleid financieel instrument af
ter indekking van de helft van de put-optie en de call-optie alsook andere financiële instrumenten om
haar wisselrisico op kasstromen in USD te beheren.
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Aard

Volume

Munt

Wijziging in reële
marktwaarde voor
de eerste 6
maanden van 2008

Reële marktwaarde
vanaf 30 juni
2008

Vervaldata

Duizend EUR

Duizend EUR

Termijncontract

10 milj

USD

256

356

29 december 2008

Purchased put € / call USD

20 milj

USD

(483)

80

29 december 2008

Sold call € / put USD

40 milj

USD

(2 163)

(3 300)

29 december 2008

Sold call € / put USD

10 milj

USD

(40)

(40)

29 december 2008

Purchased call € / put USD

15 milj

USD

1 322

1 322

29 december 2008

Purchased put € / call USD

10 milj

USD

35

35

29 december 2008

Sold call € / put USD

20 milj

USD

(746)

(746)

29 december 2008

Sold call € / put USD

20 milj

USD

(469)

(469)

29 december 2009

Purchased put € / call USD

10 milj

USD

148

148

29 december 2009

(2 140)

(2 614)

Netto Maktwaarde

Toelichting 5. Belastingen
De belastingsinkomsten (uitgaven) omvatten:
Duizend EUR
Voor de periode eindigend op 30 juni

2008

2007

Verschuldigde / (Terug te vorderen) belastingen op het resultaat
Uitgestelde inkomstenbelastingen / (uitgaven)

108
2 618

(3 690)
769

Totale belastingsinkomsten / (uitgaven)

2 726

(2 921)

Het negatieve resultaat, opgenomen over het eerste halfjaar 2008, veroorzaakte een belastingsverlies
in de Vennootschap en leidde tot een positief belastingsresultaat voor de Groep.
Toelichting 6. Handels- en overige vorderingen
Duizend EUR

2008

2007

Handelsvorderingen
Waardevermindering voor dubieuze vorderingen
Subtotaal

67 389
(3 370)
64 019

58 315
(4 935)
53 380

Afgeleide financiële instrumenten – positieve reële waarde
Terugvorderbare BTW
Overige vorderingen
Subtotaal

1 941
1 013
544
3 498
67 517

473
903
708
1 801
55 464

Toelichting 7. Voorraden
De voorraden daalden met 7 miljoen Euro in vergelijking met 31 december 2007, wat het resultaat was
van een bijkomende voorziening op voorraden van 2,7 miljoen Euro welke noodzakelijk was gezien
een beduidend hoger dan verwachte verschuiving van de vraag van data kaarten naar USB
apparaten, alsook een strikter voorraadbeleid welke geleid heeft tot lagere voorraadposities. Op het
einde van 2007 bedroeg de totale voorziening op voorraden 8,3 miljoen EUR.
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Toelichting 8. Immateriële vaste activa
De toename van de immateriële vaste activa is voornamelijk toe te wijzen aan de toename van de
ontwikkelingskosten, welke werden geactiveerd voor een bedrag van 10,5 miljoen EUR en de
afschrijvingen hierop, voor een bedrag van 5,6 miljoen EUR.
Toelichting 9. Uitgestelde belastingsvorderingen
Het negatieve resultaat over het eerste halfjaar heeft geleid tot een toename van de uitgestelde
belastingsvorderingen van 1,9 miljoen Euro en bestaat uit een toename van overgedragen
belastingsverliezen en een afname van tijdelijke belastingsverschillen. De overgedragen
belastingsverliezen van 26,996 duizend EUR resulteerden in een uitgestelde belastingsvordering van
9,176 duizend EUR.
Het is meer waarschijnlijk dan niet dat de verliezen, overgedragen naar volgende boekjaren, door de
relevante belastingsautoriteiten zullen worden aanvaard en dat voldoende toekomstige winsten, vanaf
de tweede jaarhelft van 2008, voorzien zijn om de verliezen te recupereren. De overgedragen
belastingverliezen zijn onbeperkt in gebruik.
Toelichting 10. Handels- en overige schulden
Duizend EUR
Voor de periode eindigend op 30 juni

Handelsschulden
Schulden met betrekking tot salarissen en belastingen
Afgeleide financiële instrumenten – negatieve reële waarde
Overige schulden en overlopende rekeningen

2008
55 405
2 748
4 556
6 387

2007
52 717
1 864
946
3 978

69 096

59 505

Toelichting 11. Voorzieningen
De afname van de huidige voorzieningen is hoofdzakelijk het gevolg van een regeling naar aanleiding
van besprekingen met patenthouders met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.
Toelichting 12. Onzekerheden en verplichtingen
De status van de onzekerheden en verplichtingen is niet wezenlijk verschillend van de status zoals
vermeld in het financieel verslag van 2007.
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Verslag van de Commissaris
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