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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

Op het niveau van de Option groep (de “Groep” of “Option”), vonden een aantal belangrijke
gebeurtenissen plaats die gecommuniceerd werden via de website van Option NV (de
“Vennootschap”). Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste niet-financiële hoogtepunten
tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2010.

Overzicht
Tijdens de eerste helft van het jaar had Option verder te lijden onder een extreem moeilijke
marktomgeving. Voor de eerste maal zijn er tekenen dat de snelheid van groei in het USB segment
zou kunnen vertragen. Bovendien had de voortdurende prijsdruk van de Chinese concurrenten van de
Vennootschap een belangrijke impact op het verwachte potentieel van de USB verkopen van de
Vennootschap. Ten gevolge hiervan werden drie klachten ingediend bij de Europese Commissie, met
inbegrip van een anti-dumping klacht, gezien de Vennootschap gelooft dat de verkoopspraktijken van
deze concurrenten onwettelijk zijn en waren onder de EU wetgeving.
De Vennootschap ondervond bovendien moeilijkheden bij de productie van de GTM501 module en
haar twee partners voor de lancering van ebook readers hadden operationele of financiële
moeilijkheden die een ernstige impact hadden op de verwachte inkomsten. Ten gevolge hiervan
werden de verwachte inkomsten van deze modules nog niet gerealiseerd. Het positieve aspect van
deze ervaring is dat de investeringen van de Vennootschap in deze vorm van modules haar hebben
toegestaan om opportuniteiten uit te bouwen voor de volgende generatie van modules welke verder
bouwen op de know how van de GTM501.
Tenslotte werd de industriële transformatie die door de Vennootschap werd ingezet eind 2009
verdergezet in 2010. De Vennootschap blijft sterk geloven in de drie strategische pijlers die het toen
heeft geïdentificeerd, dewelke de voornaamste sterktes van de Vennootschap gebruiken om verder
weg te evolueren van de hoogst competitieve delen van de markt:
-

-

-

Beveiliging
o 3G geconnecteerde veilige USB sticks voor bank-, overheids- en industriële
toepassingen
o 3G geconnecteerde beveiligingscamera’s
M2M (“Machine-To-Machine”) 3G modules
o Automotive toepassingen
o Industriële toepassingen
Software
o Hoogst gepersonaliseerde Connection Manager en andere connectiviteitssoftware en
middleware

Terwijl van de meeste van deze ontwikkelingen verwacht wordt dat ze zich zullen verwezenlijken in
2011, kondigde de Vennootschap ook de volgende gebeurtenissen aan tijdens de eerste helft van het
jaar:

Corporate
- Option heeft tijdens eerste jaarhelft van 2010 een anti-dumping klacht ingediend bij de Europese
Commissie. De klacht is gericht op de invoer van zgn. wireless wide area networking (WWAN)
modems uit China. Op 30 juni opende de Commissie een anti-dumping onderzoek naar de invoer
van dergelijke WWWAN modems uit China. Option had dit onderzoek gevraagd evenals de
onmiddellijke registratie van de invoer omwille van de ernstige schade die veroorzaakt wordt door
de scherpe stijging van gedumpte goederen op de Europese markt. Omwille van de snelheid
waarmee deze invoer toeneemt en de ernst van de schade die hierdoor veroorzaakt wordt, heeft

Pagina 3 van 19

Option NV
Tussentijds financieel verslag
Periode eindigend op 30 juni 2010

-

de Commissie gelijktijdig en op verzoek van de Belgische regering een onderzoek gestart naar de
noodzaak om vrijwaringsmaatregelen te nemen met betrekking tot de import van WWAN modems.
Option kondigt wijzigingen in haar Raad Van Bestuur aan: Olivier Lefebvre werd verkozen tot
Voorzitter terwijl Patrick Desmedt en Jan Loeber ontslag namen uit de Raad van Bestuur.

Software
- Option lanceerde haar uCAN 3.0 software. Deze software biedt binnen de markt een unieke
flexibiliteit door een modulaire benadering van het design, wat Smart Skinning mogelijk maakt, de
ondersteuning van meerdere besturingssystemen vanuit één enkele code en de mogelijkheid om
packs met extra toepassingen toe te voegen zonder de gecertificeerde software te moeten
aanpassen.
- Option kondigde aan dat het samen met Telenor Norway werkt aan de ontwikkeling van de
nieuwe connectiemanager van deze netwerkoperator, die is gebaseerd op het uCAN Connect
platform. De nieuwe versie laat operatoren toe om de datatrafiek op hun 3G-netwerken te doen
dalen door over te gaan op beschikbare Wi-Fi netwerken.
USB Modems
- De Australische netwerk operator Optus selecteerde Option voor een aantal gepersonaliseerde
USB modems naar aanleiding van het WK voetbal in Zuid-Afrika.
- Pioneer’s nieuw navigatiesysteem integreerde een iCON USB modem
- Een nieuwe stap in een historiek getekend door innovatie, dat betekende AT&T’s lancering van de
USBConnect Velocity, de allereerste USB-modem voor mobiel breedband die door AT&T op de
markt wordt gebracht die over ingebouwde GPS beschikt.
- Option kondigde een distributieovereenkomst aan voor Noord-Amerika met GetWireless.
- Option kondigde een overeenkomst met Skinit aan voor personaliseerbare covers voor de iCON
XY (Express Yourself) USB-modem.
Modules
- Option kondigde een samenwerking met Qualcomm aan voor nieuwe geïntegreerde oplossingen
gebaseerd op Gobi.
- Option implementeerde de Gobi-inbouwmodules in geconnecteerde netbooks voor Aziatische
concerns.
Geïntegreerde oplossingen met hardware en diensten
- Een volledig nieuwe en geïntegreerde oplossing met zowel hardware, applicaties als diensten
werd aangekondigd waarbij Kobil Systems GmbH, een marktleidende trendsetter van mobiele IToplossingen op het vlak van digitale identiteit, samenwerkt voor de ontwikkeling en het samen
verkopen van een nieuw en strategisch beveiligingsproduct, de mIDentity 3G. De mIDentity 3G zal
uniek zijn dankzij de combinatie van breedband 3G-technologie met digitale beveiliging van zowel
data als identiteiten.

Andere Gebeurtenissen of Beslissingen die een invloed hebben op de H1 Resultaten
-

Na het afsluiten van het kwartaal werd er door Option en één van haar licentiehouders een
commerciële overeenkomst afgesloten. De overeenkomst regelde eveneens een uitstaande
arbitrage procedure tussen beide ondernemingen. Ten gevolge hiervan kon de Vennootschap een
voorziening voor deze arbitrage van 3,9 miljoen EUR terugnemen. Dit had als niet-cash effect dat
de kostenlijn met betrekking tot “kosten van verkoop, marketing en royalty’s” in de halfjaar
resultaten met 3,9 miljoen EUR werd verbeterd.

-

De Vennootschap boekte een uitzonderlijke waardevermindering van 6,2 miljoen EUR met
betrekking tot de investeringen in het chipset platform dat wordt gebruikt in de GTM501 module en
Z-Racer USB stick, welke haar oorsprong vond in wijzigende technologieën en snel wijzigende
marktomstandigheden. Deze beslissing had een negatieve niet-cash impact van 6,2 miljoen EUR
in de ”Onderzoeks- en ontwikkelingskosten” van de Resultatenrekening en een positief niet-cash
belastingeffect van 2,1 miljoen EUR.

Pagina 4 van 19

Option NV
Tussentijds financieel verslag
Periode eindigend op 30 juni 2010

-

Bijkomend is het belangrijk om de cash bewegingen van de Vennootschap voortvoeiend uit de
kapitaalverhoging in December 2009 te verduidelijken. Verwijzend naar het kasstroomoverzicht
(cash flow) rapporteerde de Groep een afname van haar liquide middelen van 23,3 miljoen EUR
in de eerste jaarhelft van 2010, welke volgende uitzonderlijke items omvatten: 4,3 miljoen EUR
werd betaald met betrekking tot de herstructurering, geinitieerd in het vierde kwartaal van 2009;
1,7 miljoen werd betaald voor kosten in verband met de kapitaalsverhoging; 1,5 miljoen EUR werd
aangewend om de productontwikkeling te financieren en 2 miljoen EUR werd gerapporteerd als
liquide middelen, beperkt in gebruik. Bijgevolg bedroeg de cash burn met betrekking tot de
normale activiteiten van de Vennootschap in de eerste jaarhelft van 2010 ongeveer 13,7 miljoen
EUR. Bijkomend daalden de leningen met 1,7 miljoen EUR in vergelijking met het jaareinde van
2009.

Behoudens de hierboven vermelde gebeurtenissen, waren er geen andere belangrijke gebeurtenissen
tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar die een materiële financiële impact hadden op de
Verkorte Geconsolideerde Financiële Overzichten.

B. BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN VOOR DE
RESTERENDE MAANDEN VAN HET BOEKJAAR
Wat betreft de belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee de Groep de resterende zes maanden
van 2010 geconfronteerd zou kunnen worden, verwijzen wij naar de risicofactoren en onzekerheden
zoals die in detail staan omschreven in het Jaarverslag 2009 en de Prospectus uit December 2009,
dewelke nog steeds actueel zijn.
Bijkomend wensen wij in het bijzonder de volgende risico’s en onzekerheden voor de resterende
maanden van het lopend boekjaar te benadrukken:
Going concern.
Gedurende de eerste zes maanden van het jaar heeft Option een negatieve nettokastroom uit
bedrijfsactiviteiten gegenereerd, welke de liquiditeiten en de algemene financiële positie van de Groep
heeft verminderd. De voortdurende operationele verliezen van de Vennootschap en de huidige
handelsomgeving zou haar zakelijke en financiële positie substantieel negatief kunnen beïnvloeden.
Deze verliezen kunnen tot gevolg hebben dat de Vennootschap verdere kostenbesparingen en
herstructureringsmaatregelen dient door te voeren die de Vennootschap zullen dwingen het gebruik
van haar kapitaal te herbekijken, mogelijk in het nadeel van bepaalde van haar zakelijke belangen,
die, afhankelijk van het niveau van haar leningen, gebruikte interestvoeten en wisselkoersen, zouden
kunnen leiden tot verminderde beschikbare middelen voor de operationele activiteiten van de
Vennootschap, waaronder marketing activiteiten, kapitaalsuitgaven, aankopen, dividend betalingen of
andere algemene vennootschapsdoeleinden. Dientengevolge kan de Vennootschap lijden onder een
competitief nadeel in vergelijking met haar concurrenten die over een grotere liquiditeit en kapitaal
kunnen beschikken. Tenslotte, als de situatie zou blijven verslechteren zou de Vennootschap
geconfronteerd kunnen worden met ernstige liquiditeitsproblemen die uiteindelijk haar continuïteit in
het gedrang zouden kunnen brengen. In dit opzicht heeft de Raad van Bestuur onder andere beslist
om een plan goed te keuren teneinde bepaalde van de activa van de Vennootschap te verkopen
waarvan verwacht wordt dat ze een beperktere invloed zullen hebben op het strategische plan van de
Groep op middellange en lange termijn. De Groep is actief op zoek naar kopers voor deze activa. De
Vennootschap gelooft dat de waarde van deze activa hoger zal zijn dan hun respectieve boekwaarde.
Deze activa zijn opgenomen onder de rubriek immateriële vaste activa op de balans voor een bedrag
van 5,3 miljoen EUR.
Bovendien zal de Vennootschap inspanningen blijven doen om bijkomende liquiditeiten te verzekeren
om zo de positie van het bedrijfskapitaal van de Vennootschap te versterken. Vanuit dat opzicht is de
Vennootschap betrokken in voortdurende besprekingen met ING en Dexia, haar huidige ontlenende
banken, alsook met andere financiële instellingen die hiermee kunnen helpen. De bestaande
kredietlijnen van ING en Dexia bevatten een aantal verbintenissen of covenants. Echter als gevolg
van de opgelopen verliezen ligt het netto eigen vermogen van de Groep lager dan de drempel,
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waardoor de Groep momenteel in schending is met de eigen vermogen covenant. De banken hebben
in het verleden een verzaking toegekend hiervoor en de Vennootschap is momenteel een mogelijke
tijdelijke verzaking of andere oplossing voor deze schending van de covenant aan het bespreken met
ING en Dexia; er is echter geen garantie dat ING en Dexia dergelijke verzaking zullen blijven
toekennen.

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 TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN
Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2010 hebben de onderstaande 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).
De relevante transacties tussen verbonden partijen kunnen als volgt worden samengevat:
(1)

CEO Vergoedingspakket

Aansluitend op de aanbeveling van het Remuneratiecomité, heeft de Raad van Bestuur van 26 mei
2010 de vergoeding die aan de CEO van de Vennootschap (Mondo NV vertegenwoordigd door Jan
Callewaert) wordt betaald, gewijzigd. De vaste vergoeding die voorheen werd betaald aan de CEO
van de Vennootschap was vastgesteld op een bedrag van 540.000 EUR per jaar en een variabele
vergoeding van maximaal 67.500 EUR per jaar. Bovendien verschafte de Vennootschap een
representatieve wagen en benzine aan de CEO evenals een GSM en laptop computer. Tenslotte was
Jan Callewaert eveneens gerechtigd op een vergoeding in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van
Bestuur.
De Raad van Bestuur was van oordeel dat het bedrag aan basis salaris van de CEO diende te
worden verminderd en het bedrag aan variabele vergoeding verhoogd. Bijgevolg werd beslist om het
vergoedingspakket van de CEO als volgt vast te stellen:
•
•
•

basis vergoeding van 430.000 EUR per jaar;
een variabele vergoeidng van maximaal 190.000 EUR per jaar (zoals nader bepaald in de
aanbeveling van het Remuneratiecomité); en
behoud van de andere voordelen (representatieve wagen en benzine, GSM en
abonnement, laptop computer).

Bijkomend suggereerde de Raad van Bestuur dat de bovenstaande vergoeding van de CEO ook de
vergoeding die aan Jan Callewaert in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur wordt
betaald, zou moeten omvatten.

(2)

Brown Rudnick LLP

In lijn met de beslissing van de Raad van Bestuur van voorgaande jaren brengt de Raad van Bestuur
verslag uit over de erelonen aangerekend door het Amerikaanse advocatenkantoor Brown Rudnick
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 in 2006 om
ook halfjaarlijks de erelonen die tijdens het boekjaar aan Brown Rudnick LLP betaald werden, te
rapporteren. Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2010 bedroegen de erelonen
aangerekend door Brown Rudnick LLP 12.712,65 EUR.
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Met uitzondering van het voorgaande, hebben er 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
2010.

D. MANAGEMENT VERKLARING
Het Management verklaart dat, voor zover hen bekend:
a)

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 haar geconsolideerde
ondernemingen;

b)

het tussentijdse verslag van de Raad van Bestuur 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

Verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag
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Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

6 maanden
30/06/2010

6 maanden
30/06/2009

Opbrengsten ................................................................................................
Kostprijs verkochte goederen1
Brutowinst met uitsluiting van herstructureringskosten
Brutowinst met uitsluiting van herstructureringkosten % ...............................

30 873
(25 182)
5 691

92 043
(70 132)
21 912

18.4%

23.8%

Herstructureringskosten ................................................................................
Brutowinst....................................................................................................
Bruto winst/Totale opbrengst %.....................................................................

5 691
18.4%

(385)
21 527
23.4%

Herstructureringskosten ................................................................................
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten1
Verkoop, marketing en royalty’s kosten1
Algemene en administratiekosten 1
Totale bedrijfskosten

(16 692)
(3 666)
(6 380)
(26 738)

(1 282)
(15 299)
(16 905)
(8 464)
(41 950)

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

(21 047)
(68.2%)

(20 423)
(22.2%)

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

14 536

9 456

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

(6 511)
(21.1%)

(10 967)
(11.9%)

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

(677)
(213)
(890)

(2 631)
(1 305)
(3 936)

(21 937)

(24 359)

1 428

7 548

Nettoresultaat ..............................................................................................

(20 509)

(16 811)

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen .............................................
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ..........................................

82 498 592
82 498 592

41 249 296
41 249 296

Resultaat per aandeel vóór verwatering (euro)..............................................
Resultaat per aandeel na verwatering (euro).................................................

(0.25)
(0.25)

(0.41)
(0.41)

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

Toelichting

4

5

Resultaat vóór belastingen
Belastingen....................................................................................................

6

Verkort geconsolideerd verslag van gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten
1 In deze bedragen zijn de 2009 herstructureringskosten niet inbegrepen
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Voor de periode eindigend op 30 juni
In duizend EUR

Toelichting

Nettoresultaat ..............................................................................................

6 maanden
30/06/2010

6 maanden
30/06/2009

(20 509)

(16 811)

Wisselkoersverschillen voortvloeiend uit valutaverschillen uit
buitenlandse activiteiten ..............................................................................

810

(140)

Andere gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode
(netto van belastingen) ................................................................................

810

(140)

Totale gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de
periode toewijsbaar aan de Groep ...........................................................

(19 699)

(16 951)

Andere gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten
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Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële positie

Duizend EUR

Toelichting

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

30 juni
2010

31 december
2009

7 653
2 092
16 048
66
15 517
41 375

30 664
16 254
97
17 336
64 351

6 413
13 894
29 782
53
50 143

9 157
21 385
30 050
328
60 921

91 518

125 272

36 332
177
6 963
3 231
46 703

42 595
268
8 648
7 529
59 040

57
57

1 893
1 893

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

12 232
57 961
7
(25 442)
44 758

12 232
57 961
(921)
(4 933)
64 339

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

91 518

125 272

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

7
7
8
9

10
11

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

PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)
Schulden op ten hoogste één jaar
Handels- en overige schulden .........................................................................
Te betalen belastingen ....................................................................................
Langetermijnschulden die binnen één jaar vervallen.......................................
Voorzieningen..................................................................................................
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op meer dan één jaar.......................................................................
Uitgestelde belastingverplichtingen .................................................................
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Verkorte geconsolideerde tussentijdse kasstroomtabel
30 juni 2009
Voor de periode eindigend op
In duizend EUR

30 juni 2010

BEDRIJFSACTIVITEITEN
Nettoresultaat (A)

(20 509)

(16 811)

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Waardeverminderingen op vlottende en niet-vlottende activa
Bijzondere waardeverminderingen op immateriële vaste activa
Toename / (afname) in de voorzieningen
Verlies/(winst) uit de verkoop van materiële vaste activa
Verlies/(winst) uit de verkoop van immateriële vaste activa
Niet gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten)
Interest opbrengsten
Interest kosten
Verlies/(winst) op de uitwaardering van financiële vaste activa
Op aandelen gebaseerde betalingsreserve
Belastingen
Totaal (B)

8 401
(1 726)
6 135
(30)
(48)
14
163
(12)
177
118
(1 428)
11 764

9 456
1 519
347
1 635
(56)
174
2 709
484
(7 548)
8 720

(8 746)

(8 091)

571
3 551
(6 213)
(4 268)

11 784
11 296
(16 673)
-

(6 359)

6 407

(15 105)

(1 684)

(209)
40
31

(60)
73
(56)

(15 244)

(1 726)

362
(33)
(50)
(4 544)
(4 265)

(813)
(141)
(9 225)
(10 180)

(1 661)
(23)
(2 092)

7 334
(37)
23
-

(3 776)

7 320

(23 285)

(4 586)

30 665

33 328

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
Aanwending van provisies
Totaal der mutaties in bedrijfskapitaal (D)
Nettokasstroom uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten
(E)=(C)+(D)
(Betaalde) interesten (F)
Ontvangen interesten (G)
(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 immateriële vaste activa
Uitgaven van productontwikkeling
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (J)..................
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ontvangen uit hoofde van leningen
Aflossingen van leningen
Ontvangsten van financiële leasing
Betalingen met betrekking tot financiële leasingschulden
Liquide middelen beperkt in gebruik
KASSTROOM UIT / (GEBRUIKT IN)
FINANCIERINGSACTIVITEITEN (K)
Nettotoename/(afname) van liquide middelen = (I)+(J)+(K) ........
Liquide middelen bij het begin van de periode
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Impact wisselkoersfluctuaties
Liquide middelen op het einde van de periode
Verschil
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273
7 653
0

(517)
28 224
0
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Verkorte geconsolideerde tussentijdse tabel van de bewegingen in het
geconsolideerde eigen vermogen

Toelichting

Eigen vermogen
Geplaatst Uitgifte
kapitaal premies

In duizend EUR

Op aandelen
gebaseerde Valutakoers
betalingsverschillen
reserve

Kosten
Overuitgifte
gedragen
nieuwe
resultaat
aandelen

Totaal
eigen
vermogen

Op 31
december 2008

6 116

43 865

513

(161)

-

48 749

99 082

Nettoresultaat

-

-

-

-

-

(16 814)

(16 814)

-

-

484

-

-

-

484

-

-

-

(140)

-

-

(140)

-

-

-

-

-

-

-

6 116

43 865

997

(301)

-

31 935

82 612

Op 31 december
2009

12 232

57 961

1 176

(399)

(1 698)

(4 933)

64 339

Nettoresultaat

-

-

-

-

-

(20 509)

(20 509)

-

-

118

-

-

-

118

-

-

-

810

-

-

810

-

-

-

-

-

-

-

12 232

57 961

1 294

411

(1 698)

(25 442)

44 758

Op aandelen
gebaseerde
betalingen
Netto
valutakoersverschillen
Kosten uitgifte
nieuwe aandelen
Op 30
juni 2009
Toelichting

Op aandelen
gebaseerde
betalingen
Netto
valutakoersverschillen
Kosten uitgifte
nieuwe aandelen
Op 30
juni 2010

14
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Beperkte toelichting bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse
financiële overzichten
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. De
maatschappelijke zetel van Option is gevestigd in België (Leuven). Het bedrijf heeft R&D in België
(Leuven) en Duitsland (Augsburg), en een vestiging met ISO 9001 certificaat voor productie,
engineering en logistiek in Ierland (Cork). Option heeft ook kantoren in Europa, Amerika, Groot-China,
Japan en Australië.
De aangehechte verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten (de “tussentijdse
financiële overzichten”) zijn onderworpen geweest aan een beperkt nazicht. 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
interimperiodes. Resultaten met betrekking tot de zesmaandenperiode die per 30 juni 2010 is
geëindigd, vormen niet noodzakelijkerwijze een indicatie van toekomstige resultaten.
Toelichting 2. Grondslag voor de opstelling van de verkorte geconsolideerde
financiële overzichten – Boekhoudprincipes
De verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten werden opgesteld in
overeenstemming met IAS 34 “tussentijdse financiële verslagen” zoals goedgekeurd door de EU.
Deze omvatten niet alle informatie, vereist voor het opstellen van de jaarlijkse financiële verslagen en
dienen te worden gelezen in combinatie met de geconsolideerde financiële verslagen zoals door de
Groep opgesteld voor het jaar eindigend op 31 december 2009.
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 2009.
Toelichting 3. Segmentatie
De Groep heeft IFRS 8 “Operationele segmenten” toegepast, en dit met ingang van 1 januari 2009.
Het primaire rapporteringssegment werd bepaald als zijnde het bedrijfssegment, elk segment is een
autonoom component van de Groep welke specifieke producten of diensten levert.
Het “Externe apparaten” segment bestaat uit datakaarten, USB apparaten, routers en
software-producten;
Het “Module” bedrijfssegment bestaat in hoofdzaak uit de productie van ingebouwde
apparaten of modules;
Het “Andere” bedrijfssegment is voornamelijk gerelateerd aan de verkoop van componenten,
accessories en niet recurrente technische kosten.
Opbrengsten van externe
klanten
30 juni 2010
30 juni 2009
Externe apparaten
Modules
Andere
Totalen

24 484
4 440
1 949
30 873

Financiële (kosten) / opbrengsten
Belastingen
Nettoresultaat
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74 036
10 602
7 406
92 043

Resultaat van het bedrijfssegment
30 juni 2010

30 juni 2009

(15 684)
(6 250)
887
(21 047)

(21 043)
(2 437)
3 057
(20 423)

(890)
1 428

(3 936)
7 548

(20 509)

(16 811)

Option NV
Tussentijds financieel verslag
Periode eindigend op 30 juni 2010

Het resultaat van het bedrijfssegment vertegenwoordigt het resultaat van elk segment met inbegrip
van de bedrijfskosten. Een gedeelte van deze bedrijfskosten, zijnde afschrijvingen op materiële en
immateriële vaste activa en royalty vergoedingen werden rechtstreeks toegewezen aan het segment.
De overige bedrijfskosten werden over de segmenten gealloceerd op basis van een verdeelsleutel,
zijnde het percentage van opbrengsten welke werden gegenereerd door dit segment.
Toelichting 4. Bijkomende informatie betreffende bedrijfskosten volgens aard
¾

Afschrijvingen en waardeverminderingen zijn opgenomen in volgende lijnen van de
resultatenrekening:

Duizend EUR
Afschrijvingen op
materiële vaste activa
Voor de periode
eindigend op 30 juni

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

Waardeverminderingen
op immateriële vaste
activa

Bijzondere waardeverminderingen op
immateriële vaste
activa

Totaal

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

176

227

-

-

-

-

176

227

1 918

2 877

5 815

5 813

6 135

-

13 868

8 690

45

36

32

28

-

-

77

64

327

382

88

93

-

-

415

475

2 466

3 522

5 935

5 934

6 135

-

14 536

9 456

Gedurende het eerste halfjaar van 2010 heeft de Groep de bestaande geactiveerde ontwikkelings
projecten herzien wat resulteerde in een bijzondere waardevermindering van 6 135 duizend EURO,
voornamelijk toe te schrijven aan de wijzigende technologieën en de snel wijzigende
marktomstandigheden .
¾

Personeelskosten en overige sociale voordelen zijn opgenomen in de volgende rubrieken van
de resultatenrekening:

Duizend EUR
Voor de periode eindigend op 30 juni

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

2010

2009

-

1 667

473

2 237

3 851

7 933

2 630

4 504

2 113

3 492

9 067

19 831

Voor de eerste jaarhelft van 2009 bevatten de personeelskosten en overige sociale voordelen een
éénmalige herstructureringskost van 1,7 miljoen EURO en welke toewijsbaar zijn aan de kostprijs
verkochte goederen en de bedrijfskosten.
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Als een gevolg van de herstructurering geinitieerd in het laatste kwartaal van 2009,
vertegenwoordigde het aantal voltijdse equivalenten van de Groep een daling van 61% in vergelijking
met dezelfde periode in 2009.
Toelichting 5. Financieel resultaat
Het financieel resultaat voor het eerste halfjaar, dit in vergelijking met dezelfde periode in 2009, kan
als volgt worden weergegeven:
Duizend EUR
Voor de periode eindigend op 30 juni

2010

2009

Intrestopbrengsten
Intrestkosten

12
(246)

56
(174)

Netto wisselkoerswinsten / (verliezen)

(678)

(984)

-

(2 709)

22

(125)

(890)

(3 936)

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

Gedurende het eerste halfjaar van 2010 heeft de Groep een negatief financieel resultaat behaald,
voornamelijk te wijten aan de volatiliteit van de USD ten opzichte van de EURO.
In de eerste jaarhelft van 2010 heeft de Groep geen afgeleide financiële instrumenten afgesloten om
haar wisselrisico op kasstromen in USD te beheren.
Toelichting 6. Belastingen
De belastingsinkomsten (uitgaven) omvatten:
Duizend EUR
Voor de periode eindigend op 30 juni

2010

2009

Terug te vorderen / (verschuldigde) belastingen op het resultaat
Uitgestelde belastingen inkomsten / (uitgaven)

(140)
1 568

(187)
7 734

Totale belastingsinkomsten / (uitgaven)

1 428

7 547

Het negatieve resultaat, opgenomen over het eerste halfjaar 2009, veroorzaakte een belastingsverlies
in de Vennootschap en leidde tot een uitgestelde belastingsinkomst voor de Groep. De Groep heeft
echter vanaf het derde kwartaal van 2009 de opname van positieve belastingresultaten beëindigd
welke voortvloeiden uit de gemaakte verliezen in Option NV. Gedurende het eerste halfjaar van 2010
heeft de Groep een positief belastingresultaat opgenomen welke zijn oorsprong vond uit de tijdelijke
verschillen tussen de belastbare basis en IFRS basis op gekapitaliseerde ontwikkelingsprojecten.
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Toelichting 7. Liquide middelen / Liquide middelen beperkt in gebruik
De liquide middelen in het eerste halfjaar 2010 omvatten een bedrag van 6,7 miljoen EURO welke
werd opgenomen van de bestaande kredietovereenkomsten en 2 miljoen EURO aan liquide middelen
beperkt in gebruik, voornamelijk bestaande uit garanties gegeven aan derde partijen.
Toelichting 8. Handels- en overige vorderingen
Duizend EUR
Handelsvorderingen
Waardevermindering voor dubieuze vorderingen
Subtotaal
Terugvorderbare BTW
Overige vorderingen
Subtotaal

2010

2009

15 108

14 559

(257)
14 851

(281)
14 278

872
325
1 197
16 048

1 056
920
1 976
16 254

Toelichting 9. Voorraden
De voorraden daalden met 1,8 miljoen EURO in vergelijking met 31 december 2009, wat het resultaat
was van lagere voorraadposities van grondstoffen en goederen in bewerking en een lichte stijging van
de positie van afgewerkte producten.
Toelichting 10. Immateriële vaste activa
De afname van de immateriële vaste activa van 7,5 miljoen EURO is voornamelijk toe te wijzen aan
de de ontwikkelingskosten, welke werden geactiveerd voor een bedrag van 4,5 miljoen EUR, de
afschrijvingen hierop voor een bedrag van 5,2 miljoen EUR en een bijzondere waardevermindering
van 6,1 miljoen EURO.
Toelichting 11. Uitgestelde belastingsvorderingen
De uitgestelde belastingvordering met betrekking tot overgedragen verliezen vond zijn oorsprong in de
gerealiseerde verliezen in 2007, 2008 en gedeeltelijk 2009. De Groep heeft echter vanaf het derde
kwartaal van 2009 de opname van positieve belastingresultaten beëindigd welke voortvloeiden uit de
gemaakte verliezen in Option NV.
De Groep is de mening toegedaan dat deze uitgestelde belastingvorderingen kunnen worden
opgenomen omwille van het feit dat:
• het overgrote gedeelte van de belastingvordering bij dezelfde belastingsautoriteit rust;
• de overgedragen belastingverliezen onbeperkt overdraagbaar zijn in tijd met uitzondering van
de “notionele intrestaftrek” welke is gelimiteerd tot een periode van 7 jaar. Een bedrag van
2,8 miljoen EURO vervalt in 2014, een bedrag van 2,6 miljoen EURO vervalt in 2015 en een
bedrag van 974 duizend EURO vervalt in 2016.
• de Groep in het verleden reeds heeft bewezen gebruik te maken van overgedragen
belastingverliezen; en;
• Bovendien is het meer dan waarschijnlijk dat voldoende toekomstige winsten voorzien zijn om
deze overgedragen verliezen te recupereren.
De uitgestelde belastingsvordering nam af met een bedrag van 300 duizend EURO, voornamelijk het
gevolg van een daling van tijdelijke verschillen.
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Toelichting 12. Handels- en overige schulden
Duizend EUR

Handelsschulden
Schulden met betrekking tot salarissen en belastingen
Overige schulden en overlopende rekeningen

2010
30 432
2 932
2 968

2009
34 746
3 598
4 251

36 332

42 595

Toelichting 13. Overige financiële schulden
Duizend EUR

Huurovereenkomst met optie tot aankoop
Krediet op afbetaling
IMEC Lening
Kredietovereenkomst ING
Kredietovereenkomst Dexia

2010
20
1
250
4 430
2 262

2009
43
8
250
5 000
3 347

6 963

8 648

Per juni 2010 werd een bedrag van 6,7 miljoen EURO opgenomen van de bestaande
kredietovereenkomsten. De Groep is momenteel een tijdelijke ontheffing van de eigen vermogen
covenant aan het bespreken met ING en Dexia. In vergelijking tot vorig jaar werd het bedrag welke
maximum kon worden opgenomen als kasvoorschotten of leningen verminderd tot 5 miljoen EURO
voor ING (voodien 7,5 miljoen EURO) en 3 miljoen EURO voor Dexia (voorheen 5 miljoen EURO).
Toelichting 14. Eigen vermogen – op aandelen gebaseerde betalingsreserve
Duizend EUR

Op aandelen gebaseerde betalingsreserve

2010
1 294

2009
1 176

Op 26 augustus 2008 keurde de Algemene Aandeelhoudersvergadering de uitgifte van 2 500 000
warranten “V” goed.
Volgende overzicht geeft de uitstaande warranten “V” weer, geaccepteerd onder het plan aan het
begin van het financiële jaar en op het einde van het halfjaar 2010.
Aantal warranten “V”
Balans bij het begin van het financiële jaar
Aanvaard gedurende het eerste halfjaar 2010
Verbeurd gedurende het eerste halfjaar 2010
Uitgeoefend gedurende het eerste halfjaar 2010
Balans of het einde van het eerste halfjaar 2010

2010
1 653 994
(229 278)
1 424 716

De reële waarde van de geaccepteerde warranten “V” werd berekend op 118 duizend EURO voor het
eerste halfjaar 2010.
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Toelichting 15. Gebeurtenissen na de rapporteringsperiode
Op 2 augustus 2010 heeft de Raad van Bestuur een plan goedgekeurd om zich te ontdoen van
bepaalde activa van de Groep die naar verwachting een minder grote invloed zouden hebben op het
strategische plan van de Groep op middellange tot lange termijn. De Groep is actief op zoek naar
kopers voor deze activa. Deze activa zijn opgenomen onder de rubriek immateriële vaste activa op de
balans voor een bedrag van 5,3 miljoen EUR.

Toelichting 16. Onzekerheden en verplichtingen
De status van de onzekerheden en verplichtingen is niet wezenlijk verschillend van de status zoals
vermeld in het financieel verslag van 2009.
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