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Over Option
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Wat we doen

Altijd en overal draadloze toegang tot het internet
Option is een innovatieve wereldleider in draadloze technologieën.
Wereldwijd gebruiken telecomoperatoren, ICT-distributeurs en
fabrikanten van laptops en consumentenelektronica onze draadloze
breedbandproducten. Ze bieden eindgebruikers altijd en overal
eenvoudige toegang tot informatie.
Van USB-modems tot applicaties
Option ontwerpt, ontwikkelt en produceert oplossingen op basis van
draadloze technologie. Ons aanbod omvat:
-- USB-producten uit het iCON®-gamma,
connecteren draadloos met het internet via de
USB-poort van een laptop of desktop computer

Aan onze Aandeelhouders

Voor mobiele-telecomoperatoren en producenten van
consumentenelektronica

2008 – een jaar dat de sector van mobiele communicatie
grondig veranderde

Onze producten worden wereldwijd gebruikt door telecom
operatoren, ICT-distributeurs, en producenten van laptops en
consumentenelektronica. Meer dan 100 bedrijven over de hele
wereld brengen onze mobiele breedbandproducten op de markt.
Onze oplossingen bieden bedrijven en consumenten overal en altijd
kwalitatieve, draadloze breedbandtoegang tot het internet. Een
overzicht:
-- Telecomoperatoren: Airtel, AT&T, O2, Orange Groep, Telenor,
T-Mobile Groep, Virgin Mobile, Vodafone Groep
-- ICT-distributeurs: Brightpoint, Hugh Symons, Mobile World
Communications, Nova Media, USI
-- Fabrikanten van laptops en consumentenelektronica: Acer, Asus,
Compal, Fujitsu Siemens Computers, Samsung, Sony

2008 was – opnieuw – een moeilijk jaar voor Option. Hoewel we
het jaar startten met enkele nieuwe productontwerpen, stokte de
vooruitgang plots in het laatste kwartaal.

Specialist in innovatieve oplossingen
-- Datakaarten: de Globetrotter®-datakaarten maken
verbinding met het internet via een PCMCIA- of
Express-poort van een pc of laptop

-- Ingebouwde modules: de GTM-modules maken
draadloos verbinding met mobiele netwerken
en worden ingebouwd in pc’s, Mobiele
Internettoestellen (MID’s), laptops en consumentenelektronica

-- Draadloze routers: met de Globesurfer®-routers
kunnen gebruikers hun internettoegang delen met
andere gebruikers via een draadloos netwerk of
een LAN-verbinding

-- Software: de Globetrotter®-connectiesoftware ondersteunt het
beheer van zowel de front-end als de back-end van draadloze,
mobiele communicatietoepassingen
-- Applicaties: via het uCAN®-softwareplatform kunnen gebruikers
softwareprogramma’s en data opslaan op een USB-modem en
deze gebruiken op eender welke pc of laptop
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Tijdens het ontwerp van onze producten staan innovatie en
de (toekomstige) behoeften van de gebruiker steeds centraal.
Option is en blijft een pionier in draadloze datacommunicatie.
Gedurende meer dan twee decennia hebben we een sterke
reputatie opgebouwd in de ontwikkeling van draadloze
communicatieproducten. Sinds onze oprichting in 1986 hebben we
22 wereldwijde primeurs gelanceerd in draadloze internettoegang.
Wereldwijd actief
Het hoofdkantoor van Option is gelegen in Leuven, België.
We hebben er ook een onderzoekscentrum, net als in het Duitse
Düsseldorf. Daarnaast hebben we een team van ontwikkelaars
in het Duitse Augsburg. Onze Ierse vestiging in Cork richt zich
op productie, engineering en logistiek. Onze productie gebeurt
ook in China, in de fabriek van onze lokale outsourcingpartner.
Daarbovenop hebben we verkoopsorganisaties in Europa, de
Verenigde Staten, Azië en Australië.

USB-producten veranderden de industrie
De snelle, onverwachte opmars van USB-modems voor draadloze
verbinding met het Internet veranderden onze industrie ingrijpend.
USB-modems vertegenwoordigen nu ongeveer 70 % van de markt.
Die evolutie ging voornamelijk ten koste van datakaarten, een
segment waarin we een sterke positie hadden opgebouwd, en
waarin we nog steeds toonaangevend zijn. Tegelijkertijd evolueerde
de markt van een voornamelijk b2b-omgeving naar een meer
b2c-georiënteerde wereld. Option kon zich snel aanpassen aan
deze nieuwe markt. Zo breidden we ons productenaanbod uit met
USB-producten voor zowel b2b als b2c-gebruikers. De USB-markt
bleek echter een moeilijke omgeving. We werden geconfronteerd
met zware concurrentie van voornamelijk Aziatische producenten
die de prijzen van hun producten naar beneden haalden om snel
marktaandeel te veroveren.
Economische malaise zet de prijzen onder druk
Daarbovenop sloeg de economische crisis hard en onverwacht toe.
Bedrijven overal ter wereld en in nagenoeg alle sectoren kregen
het moeilijk. Option was geen uitzondering. De vraag in onze sector
evolueerde steeds meer naar de low-end, wat een enorme druk
zette op de prijzen. Klanten willen nog steeds kwaliteitsproducten,
maar ze willen niet meer betalen voor high-end productfeatures.
De veranderingen op de markt en de economische malaise
hadden een duidelijke invloed op de prestaties van Option in 2008.
Ondanks het feit dat we vorig jaar 3,4 miljoen producten
verscheepten – een record – daalden de inkomsten met 11 %,
van EUR 301,5 miljoen in 2007 tot EUR 268,1 miljoen eind 2008.
Bijgevolg daalde het nettoresultaat tot EUR - 19 miljoen.

Onze organisatie verder afstemmen op de realiteit
Het voorbije jaar zijn we onze organisatie blijven afstemmen op
de nieuwe realiteit. Zo versterkt een Chief Operating Officer sinds
eind vorig jaar ons managementteam. Hij zal zich concentreren op
de dagelijkse leiding van Option en onze onderneming veilig door
moeilijke tijden loodsen. Ik kan me hierdoor volledig concentreren
op het uitwerken en op punt stellen van onze langetermijnstrategie.
We verwelkomden ook een nieuwe Vice President Marketing.
Hij zal ons helpen om onze marktstrategie verder te verfijnen en
nieuwe opportuniteiten te grijpen. Daarnaast traden twee nieuwe
onafhankelijke bestuurders toe tot onze Raad van Bestuur. Met hen
komt er heel wat expertise in het bedrijf.
In de komende maanden en kwartalen zullen we onze organisatie
verder blijven stroomlijnen.
Streven naar een steeds scherpere time-to-market
De consumentismetrend op onze markt betekent dat we ook onze
tactiek in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) moeten aanpassen. In
een b2c-omgeving hebben producten doorgaans een veel kortere
marktlevensduur. Consumenten verwachten immers sneller nieuwe
producten, dat geldt ook voor onze producten voor draadloze
Internetverbinding. Het komt er dus op aan om onze time-to-market
nog te verkorten zodat we niet alleen sneller nieuwe producten
kunnen lanceren maar op die manier ook een voorsprong kunnen
opbouwen tegenover onze concurrenten.
Werken aan de ‘blockbusterproducten’ van morgen
Markt gedreven O&O zal steeds centraal blijven staan in onze
activiteiten. Zelfs in moeilijke economische tijden is het belangrijk
om de blik op de toekomst te houden en uit te kijken naar nieuwe
opportuniteiten.
In dat opzicht hebben we het afgelopen jaar alvast een eerste
belangrijke stap gezet. In 2008 startten we het onderzoek en
de ontwikkeling van ons uCAN-softwareplatform om het begin
2009 officieel te lanceren. Deze zogenaamde ‘PC on a stick’
laat gebruikers toe om via een USB-product toepassingen,
bestanden en informatie op te slaan en te raadplegen en ook om
vanop eender welke pc verbinding te maken met het Internet.
Telecomoperatoren kunnen deze applicatie gebruiken om klanten
sterker aan zich te binden.
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Aan onze Aandeelhouders

Raad van Bestuur

Een gebalanceerde mix van competenties

We hebben ook ons partnerschap met Intel hernieuwd. Samen
zullen we verder werken aan de ontwikkeling van mobiele
Internettoestellen (MID’s), één van de meest beloftevolle
producten voor de nabije toekomst. Daarbovenop versterkten
we ons historisch partnerschap met Qualcomm en stapten we
in een nieuwe samenwerking met ICERA om de miniaturisatie
van draadloze communicatietechnologieën verder te zetten.
Dat leverde alvast de ontwikkeling van ’s werelds kleinste
internetverbindingsmodule op. Een realisatie die de ontwikkeling
van de volgende generatie van MID’s sterk zal ondersteunen.
Daarnaast namen we M4S over als een investering op lange
termijn. M4S is een spin-off van IMEC, het wereldvermaarde
onderzoekscentrum voor elektronica, en onderzoekt en ontwikkelt
het 4G Radio Frequentie (RF) design voor de volgende generatie
mobiele technologie. Met deze overname willen we een sterke
positie uitbouwen op de markt van 4G-toestellen voor draadloze
internetverbinding.
Option heeft in het verleden nog moeilijke tijden meegemaakt,
én doorstaan. Onder meer door ons business model aan te
passen aan de nieuwe marktsituaties.
Het afgelopen jaar hebben we een aantal cruciale beslissingen
genomen om deze moeilijke tijden het hoofd te bieden. En dat
zullen we in de komende maanden blijven doen. De Raad van
Bestuur en ik zijn ervan overtuigd dat we in de toekomst
– opnieuw – succesvol zullen zijn in onze sector.

Jan Callewaert
Voorzitter van
de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Option dekt alle cruciale
competentiedomeinen van de onderneming. De leden bieden
hebben stuk voor stuk een opmerkelijke internationale
achtergrond in de telecommunicatiesector, draadloze
communicatietechnologieën, wetgeving en financiën.
Bovendien hebben ze ruime ervaring in zowel de academische
als in de bedrijfswereld.
Jan Callewaert (52)
Mr. Jan Callewaert is de oprichter en de voorzitter van de Raad
van Bestuur van Option. Daarvoor was hij Product Manager voor
het dealerkanaal bij Bull en Product Marketing Manager voor
kantoorautomatiseringsproducten bij Ericsson. Mr. Callewaert is
handelsingenieur in de beleidsinformatica. De heer Jan Callewaert is
via Pepper NV de belangrijkste aandeelhouder van Option. Hij(1) 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 (via zijn managementvennootschap
Mondo NV) combineert, wat een afwijking is van de principes die
de Belgische Corporate Governance Code 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 Chief Executive
Officer 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.
Arnoud De Meyer (55)
Mr. Arnoud De Meyer is professor Management Studies aan
de Britse universiteit van Cambridge. Hij is gespecialiseerd
in productie- en technologiestrategie, de implementatie van
nieuwe productietechnologieën en het beheer van onderzoek
en ontwikkeling (O&O). Professor De Meyer heeft ook ervaring
opgedaan als consultant voor een aantal middelgrote en grote
ondernemingen in Europa en Azië.

15 april 2009

Philip Vermeulen (52)
Mr. Philip Vermeulen bekleedde verschillende posities bij Sidel
Computers Centers NV en de Belgische vestigingen van de Chase
Manhattan Bank S.A. en IPPA Bank NV. Hij was ook Executive Senior
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(1) Mondo NV, een onderneming naar Belgisch recht, vertegenwoordigd door Jan Callewaert.

Investment Manager for Venture Capital bij GIMV en later ook bij FLV
C.V.A. Hij is adviserend bestuurder van diverse ondernemingen die
actief zijn in de ICT-sector.
Lawrence Levy (70)
Mr. Lawrence Levy is Senior Counsel bij Brown Rudnick Berlack
Israels LL P. Hij is al 30 jaar partner bij Brown Rudnick en is een
specialist op het gebied van bedrijfs- en effectenrecht. Hij is ook
bestuurder van Hologic, Inc. en van Scivanta Medical Corporation.
Mr. Levy behaalde een B.A. aan de universiteit van Yale en een LLB
aan de Harvard Law School.
Jan Loeber (65)
Mr. Jan Loeber is voorzitter van de Raad van Bestuur van het
Nederlandse Interxion, BV en van Newfound Comm. Hij richtte ook
GTS Carrier Services en Unitel op. Daarnaast had hij leidinggevende
functies bij Nokia Americas, ITT Europe en AT&T (Bell Laboratories).
Mr. Loeber behaalde een B.S. in Fysica aan de technische universiteit
van Michigan en een M.S. in Business Administration aan de
universiteit George Washington.
David Hytha (54)
Mr. David Hytha heeft jaren ervaring in draadloze communicatie. Hij
bekleedde leidinggevende posities bij start-ups en wereldleiders zoals
T-Mobile, Silicon Wave (nu: RFMD), LGC Wireless, AT&T Network
Systems (nu: Lucent) en Motorola. Mr. Hytha behaalde een B.A. aan het
College of the Holy Cross en een M.S. in Business Administration aan
Columbia University in New York.

Nieuwe bestuursleden sinds 29 juli 2008
Olivier Lefebvre (51)
Mr. Olivier Lefebvre was lid van het managementcomité van NYSE
Euronext, CEO van de Beurs van Brussel en kabinetschef van de
Belgische Minister van Financiën. Hij is ook stichtend lid van het
Belgische Corporate Governance Comité. Mr. Lefebvre behaalde
zijn Master in Business Administration aan de Cornell University
en zijn doctoraat in de economie aan de Université Catholique de
Louvain (UCL).
Patrick De Smedt (54)
Mr. Patrick De Smedt heeft heel wat ervaring opgedaan in
hightechmarkten bij Microsoft. Hij was voorzitter van de Raad
van Bestuur van Microsoft EMEA en Vice President voor verkoop,
marketing, business development, diensten voor bedrijfsklanten
en partnerrelaties. Mr. De Smedt behaalde zijn diploma
handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).
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Management

Versterking op vlak van operations en marketing
In 2008 versterkte Option zich met een Chief Operating Officer.
Door onze groei is een duidelijkere scheiding nodig tussen de
strategische en operationele verantwoordelijkheden. Dat zal
onze klanten, investeerders en werknemers zeker ten goede
komen. Daarnaast verwelkomden we een Vice President
Marketing. Hij zal ons helpen om de groeimogelijkheden te
grijpen in onze snel groeiende sector.
Jan Callewaert (52), Oprichter en CEO
Mr. Jan Callewaert is de oprichter en de voorzitter van de Raad
van Bestuur van Option. Daarvoor was hij Product Manager voor
het dealerkanaal bij Bull en Product Marketing Manager voor
kantoorautomatiseringsproducten bij Ericsson. Mr. Callewaert is
handelsingenieur in de beleidsinformatica.
Philippe Rogge (39), Chief Operating Officer (COO)
Mr. Philippe Rogge bekleedde een aantal strategische en operationele
topfuncties binnen de Belgacom Groep. Hij was er onder meer Vice
President Business Development en Planning. Mr. Rogge behaalde zijn
Master in de economie aan de universiteit van Gent en bijkomende
diploma’s in bedrijfsbeheer bij INSEAD en de Vlerick Leuven Gent
Management School.
John-Patrick Ziegler (44), Chief Financial Officer (CFO)
Mr. John-Patrick Ziegler is een doorwinterde manager met ruime
internationale ervaring. Hij stichtte BGC Capital en was Managing
Director van de ING Investment Banking Group voor telecom,
media en technologie. Daarvoor bekleedde hij seniorposities in
bedrijfsontwikkeling en internationale strategische planning bij MFS
Communications en MCI/World-Com International.
Bernard Schaballie (49), Vice President Engineering
Mr. Bernard Schaballie begon zijn carrière aan de Katholieke
Universiteit Leuven (KUL). Hij specialiseerde er zich al
onderzoeksmedewerker in digitale signaalverwerking en
siliciumcompilers. Voor hij aan de slag ging bij Option werkte hij
voor Telindus als ontwikkelingsingenieur, als directeur onderzoek en
ontwikkeling en als business developer. Mr. Schaballie behaalde zijn
Master in elektronica aan de KUL.
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Onze mensen

Patrick Hofkens (39), General Counsel en Vice President
Strategic Alliances
Mr. Patrick Hofkens was Senior Legal Counsel voor de Borealis Groep
en advocaat bij Loyens & Loeff. Hij keerde terug naar Option nadat hij
er eerder al General Counsel was van april 1998 tot december 2002.
Mr. Hofkens behaalde zijn Master in de rechten aan de Katholieke
Universiteit Leuven (KUL) en een Master in vennootschapsrecht aan de
Katholieke Universiteit Brussel en de KUL.
Filip Buerms (45), Vice President Global Sales en Distribution
Mr. Filip Buerms heeft jarenlang ervaring opgedaan met de oprichting
van verkoopsorganisaties en de invoering van groeistrategieën. En dat
zowel bij Amerikaanse als Britse beursgenoteerde ondernemingen.
Hij bekleedde verschillende posities, waaronder Europees Directeur
voor de Distributie bij Intel en Vice President Sales & Marketing met
P&L-verantwoordelijkheid bij Xircom EMEA. Mr. Buerms behaalde een
Master in elektronica.
David Whelan (45), Vice President Global Operations
Mr. David Whelan heeft meer dan twintig jaar ervaring in de
telecommunicatie- en mediasector. Hij startte en bestuurde tal van
start-ups in Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Hij
voerde ook managementfuncties uit bij Sonera Zed in Groot-Brittannië
en bij Aerial Communications in de Verenigde Staten.
Martin Croome (46), Vice President Global Marketing
Mr. Martin Croome heeft de afgelopen twintig jaar verschillende
functies bekleed in product-, programma- en distributiemarketing.
Hij was onder meer Product Marketing Manager van de PDA-afdeling
van Hewlett Packard in Singapore. Hij was ook Vice President Business
Development voor de OEM-verkoop bij Socket Mobile. Mr. Croome
behaalde zijn B.Sc. in computerwetenschappen aan de universiteit
van Edinburgh.

Talent vormen —
eens zo belangrijk in moeilijke tijden
Getalenteerde mensen stonden en staan nog steeds centraal
bij Option. Het is hun ambitie die ons vooruitstuwt. Het is hun
knowhow die ons op kop houdt in deze snel evoluerende
industrie. We beseffen dan ook dat het in deze moeilijke tijden
eens zo belangrijk is om te investeren in hun ontwikkeling, om
een stimulerende werkomgeving te creëren en om hen op de
hoogte te houden van de gebeurtenissen in en rondom onze
onderneming.
Een sterk internationaal team
Eind 2008 telde Option 668 voltijdse medewerkers en 66
contractors. Een lichte stijging in vergelijking met de 615 voltijdse
medewerkers en 52 contractors in 2007.
Het Option-team is zeer divers. Er werken niet minder dan 23
nationaliteiten. Bovendien is het een mix van zowel jonge als
ervaren mannen en vrouwen.
360° feedback voor continue verbetering
Option stimuleert zijn medewerkers om continu hun prestaties te
verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld het PP&E-systeem
(Performance, Planning, and Evaluation) om de prestaties van onze
mensen te evalueren, te kennen en te verbeteren. En dat in
overeenstemming met de hoofddoelstellingen van onze onderneming.
Afgelopen jaar namen we ook het 360°-feedbacksysteem in gebruik.
Onze medewerkers kunnen voortaan hun rechtstreekse collega’s,
medewerkers uit andere teams of klanten vragen om hun prestaties te
evalueren. Dit alles helpt hen om continu te verbeteren.
Zelfontplooiing stimuleren
Option stimuleert en ondersteunt eender welke vorm van permanente
vorming. Dat gebeurt onder meer via opleidingen on the job.
Daarnaast organiseert het Option Competence Center gerichte
opleidingsprogramma’s rond technische vaardigheden, productkennis
en sociale vaardigheden. In 2008 volgden de werknemers van Option
ongeveer 9 280 uren opleiding on the job. Onder hen waren zowel
nieuwe medewerkers als personen die intern hadden geroteerd.
Daarbovenop woonden onze medewerkers 7 554 uren interne
opleidingsprogramma’s bij. Het afgelopen jaar richtte het Option
Competence Center zich voornamelijk op sociale vaardigheden en op
interculturele betrekkingen voor onze Chinese en Japanse contacten.

Onze mensen blijven betrekken
Option besteedt heel wat aandacht aan interne communicatie.
Ook het afgelopen jaar informeerden we onze mensen regelmatig
over de stand van zaken van de onderneming. Dat gebeurde via
verschillende kanalen, waaronder e-mail, intranetberichten en
presentaties voor het personeel.
Net zoals vorig jaar hebben we voor de nieuwe medewerkers opnieuw
persoonlijke mentors aangeduid en regelmatig
opvolgingsvergaderingen georganiseerd met de HR-afdeling.
Nieuw in 2008 was de invoering van de Ondernemingsraad in het
hoofdkwartier van Option, als gevolg van de sociale verkiezingen in
België. De Ondernemingsraad is een overlegorgaan waarin
werknemers en werkgever bepaalde actiepunten bespreken en
beslissingen nemen.

Gezonde en veilige werkomstandigheden
Voorbereid op alle mogelijke omstandigheden
Vorig jaar werd een Comité voor Preventie en Bescherming op het
Werk (PBW) opgericht in het Belgische hoofdkwartier. Het Comité
werkte voor verschillende rampscenario’s procedures uit voor
brandalarm en evacuatie. Deze procedures werden al getest tijdens
een algemene oefening in het hoofdkwartier. Naar aanleiding
daarvan werden er bijkomende EHBO- en evacuatieopleidingen
georganiseerd.
Stimuleren van een gezonde levensstijl
Option zet zich in voor een gezonde levensstijl van de werknemers.
Zo organiseren we preventiecampagnes en medische controles. Het
afgelopen jaar werden 103 medewerkers gevaccineerd tegen de
griep en ondergingen 49 medewerkers een medisch onderzoek.
Daarnaast organiseerden we opleidingssessies om nek- en
rugklachten te voorkomen bij medewerkers die het merendeel van
hun werktijd achter een pc-scherm doorbrengen.
Strenge gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in Ierland
Ierland heeft zowat de strengste wetgeving op het gebied van
gezondheid en veiligheid op het werk. Option heeft zijn aanpak in
zijn Ierse vestiging in Cork aangepast aan die wetgeving en blijft
zijn medewerkers op de hoogte houden van hun rechten en
plichten. Gezondheid en veiligheid zal een cruciaal onderdeel
worden van onze trimestriële en jaarlijkse rapportering.
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Sociale Verantwoordelijkheid

Verklaring inzake bedrijfsethiek
Option 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 NV, met inbegrip van al haar
dochterondernemingen, aanverwante bedrijven en/of
geconsolideerde holdings, neemt volgende praktijken in acht:
Investeringen
We zullen niet investeren in een 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
Tewerkstelling
We zullen de onderstaande activiteiten niet beoefenen:
-- gebruik van kinderen onder de wettelijke leeftijd voor
tewerkstelling
-- gebruik van verplichte arbeid of dwangarbeid
Discriminatie
We zullen onze werknemers niet discrimineren:
-- om redenen van ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid,
religie, politieke overtuiging, leeftijd of nationaliteit
-- om redenen van zwangerschap of zwangerschapsverlof

Corruptiepreventie
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.

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”. 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 te 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.
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
omgevingvolgens de specifieke instructies en voorwaarden van
de klant.

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.
Vigeo-resultaten
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.

Kwaliteitscertificaat
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.
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 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.

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
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Financieel
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Dames en Heren,
Beste Aandeelhouders,
We leggen U hierbij ons verslag voor betreffende de enkelvoudige
en geconsolideerde jaarrekening van Option NV (de ‘Vennootschap’)
voor het boekjaar eindigend op 31 december 2008.
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 (Augsburg, Duitsland),
Option Inc. (Alharetta, Verenigde Staten van Amerika), Option
Wireless Japan KK (Tokio, Japan), Option Wireless Germany GmbH
(Kamp-Lintfort, Duitsland), Option Wireless Hong Kong Limited (Hong
Kong, Volksrepubliek China), Option Wireless Hong Kong Vaste
Vertegenwoordiging (Suzhou, Volksrepubliek China), Option Wireless
Hong Kong Limited Taiwan Branch (Taipei, Taiwan), Option Wireless
Sweden AB (Stockholm, Zweden) en Multi Mode Multi Media Solutions,
afgekort “M4S” (Leuven, België), (samen “Option” of de “Groep”).

OVERZICHT VAN DE RESULTATEN EN DE
RESULTATENVERDELING VAN DE VENNOOTSCHAP
- 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 opvallende elementen van het geconsolideerd resultaat
kunnen als volgt worden samengevat:
-- De volledige jaaropbrengsten bedroegen 268,1 miljoen EURO,
een daling van 11% vergeleken met 301,5 miljoen EURO
opbrengsten tijdens het volledige boekjaar 2007.
-- De brutowinst van het boekjaar bedroeg 74,6 miljoen EURO,
een daling van 16,3% in vergelijking met 89,2 miljoen EURO
tijdens de overeenkomstige periode in 2007. De brutomarge
voor het volledige jaar 2008 bedroeg 27,8%, vergeleken met
een brutomarge van 29,6% in 2007.
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-- De EBIT daalde tot -29,3 miljoen EURO of -10,9% op de totale
opbrengsten in 2008, dit in vergelijking met 2,5 miljoen EURO
in 2007.
-- Het nettoresultaat daalde tot -19,0 miljoen EUR, of -0.46
EURO per gewoon en verwaterd aandeel. Dit in vergelijking
met een nettoresultaat van EUR 6,4 miljoen of EUR 0,16 per
gewoon en verwaterd aandeel in 2007.
-- Het resultaat van het huidige boekjaar bevat de nodige
correcties en voorzieningen teneinde een getrouw beeld te
geven per einde 2008. De belangrijkste hiervan omvatten:
-- Een herziening van de bestaande geactiveerde
ontwikkelingsprojecten leidde tot een waardevermindering
van 7,7 miljoen EURO die hoofdzakelijk haar oorzaak vond
in snel wijzigende technologieën en een verzwakking van de
globale economische toestand.
-- Een verhoging van de waardevermindering op
voorraden gedurende het jaar met 2,0 miljoen EURO in
vergelijking met jaareinde 2007, met als doel overtollige
voorraadposities in te dekken en voorraadwaarden voor
sommige producten in lijn te brengen met hun netto
realiseerbare waarde. Daarnaast werd gedurende het jaar
een bedrag van 2,4 miljoen EURO in de kosten opgenomen
als een resultaat van afschrijvingen op voorraden.
-- Naast de geboekte waardeverminderingen stegen de
operationele kosten van de onderneming voornamelijk ten
gevolge van:
-- een toename van royalty betalingen met betrekking tot
licentiekosten en kosten voor marktontwikkeling welke
voornamelijk verbonden zijn met de groei in verkochte
volumes.
-- een toename van de kosten voor onderzoek en
ontwikkeling, welke hoofdzakelijk het gevolg zijn van de
volledige jaar impact 2008 van het onderzoekscentrum te
Kamp-Lintfort, verworven in juni 2007.
- Enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap
De bedrijfsopbrengsten voor het volledige jaar bedroegen 49,0
miljoen EURO (samengesteld uit een omzet van 11,9 miljoen
EURO, geactiveerde ontwikkelingskosten van 15,4 miljoen
EURO en overige intra-groeps opbrengsten en terug verworven
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kosten van 21,8 miljoen EURO), d.w.z. een daling op jaarbasis
van 13,0% in vergelijking met de bedrijfsopbrengsten van 56,3
miljoen EURO in 2007 (voornamelijk samengesteld uit een omzet
van 18,0 miljoen EURO, geactiveerde ontwikkelingskosten van
15,0 miljoen EURO en overige intra-groeps opbrengsten van
23,2 miljoen EURO).
De operationele kosten stegen van 69,3 miljoen EURO naar
75,8 miljoen EURO, resulterend in een operationeel resultaat
of EBIT van -26,8 miljoen EURO in vergelijking met een EBIT
van -13,0 miljoen EURO in 2007 wat een daling van EUR 13,8
miljoen EURO betekent. Deze daling is voornamelijk het gevolg
van een combinatie van lagere bedrijfsopbrengsten en aankopen
van componenten en hogere afschrijvings- en operationele
kosten ten opzichte van 2007.
Tijdens het boekjaar 2008 heeft de Vennootschap de bestaande
geactiveerde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten herzien,
wat resulteerde in een bijzondere waardevermindering van
-12,2 miljoen EURO en welke voornamelijk toe te schrijven
was aan wijzigende technologieën en snel wijzigende
marktomstandigheden. Dit bedrag werd opgenomen als een
uitzonderlijk resultaat in de jaarrekening van de Vennootschap.
Ten gevolge van bovenvermelde daalden het resultaat vóór
belastingen en het nettoresultaat van -12,8 miljoen EURO naar
-39,1 miljoen EURO, wat een daling vertegenwoordigt van -26,3
miljoen EURO
De immateriële vaste activa daalden van 18,8 miljoen EURO
naar 12,7 miljoen EURO, ten gevolge van een combinatie van de
activering van ontwikkelingskosten en geboekte afschrijvingen
en waardeverminderingen.
De materiële vaste activa daalden van 15,8 miljoen EURO
naar 12,4 miljoen EURO voornamelijk wegens de geboekte
afschrijvingen.
De voorraden stegen van 2,6 miljoen EURO naar 3,0 miljoen
EURO. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan een
stijgende voorraad van componenten.

De handels- en overige vorderingen stegen van 19,8 miljoen
EURO naar 40,7 miljoen EURO, voornamelijk ten gevolge van een
verhoging van de intragroepsvorderingen op Option Wireless Ltd.
(Cork , Ierland).
De liquide middelen daalden tijdens het boekjaar van 15,6
miljoen EURO naar 5,4 miljoen EURO op het einde van 2008.
De schulden op ten hoogste één jaar stegen van 10,7 miljoen
EURO naar 51,9 miljoen EURO. Deze stijging volgt voornamelijk
uit een stijging met 4,1 miljoen EURO van de handelsschulden
en een verhoging met 37,9 miljoen EURO van de schulden met
betrekking tot groepsondernemingen.
Op een balanstotaal van 77,7 miljoen EURO bedroeg het totaal
eigen vermogen 24,9 miljoen EURO. Ultimo 2008 kwam de
solvabiliteitsratio van de vennootschap bijgevolg uit op 32%.
Op 31 december 2008 stelde de Vennootschap 241 voltijdse
equivalenten te werk in vergelijking met 233 voltijdse
equivalenten op het einde van 2007.
- Bestemming van het resultaat
De enkelvoudige statutaire jaarrekening van de Vennootschap
(volgens Belgische boekhoudregels) toont voor het boekjaar
2008 een nettoverlies van -39,1 miljoen EURO, ten opzichte van
een nettoverlies van -12,8 miljoen EURO gerealiseerd in 2007.
De Raad van Bestuur stelt voor om het nettoverlies van -39,1
miljoen in aftrek te nemen van de bestaande overgedragen winst
van de Vennootschap.
Resultaatverwerking – verkort schema
(conform de Belgische boekhoudnormen)
31 december, in 000 EUR

2008

2007

Overgedragen winst/(overgedragen
verlies) van het vorige boekjaar

12 410

25 177

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

(39 124)

(12 767)

Te bestemmen winstsaldo/(te verwerken verliessaldo)

(26 714)

12 410
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ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIK
KELING EN DE POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP EN DE GROEP
- Marktoverzicht (1)
Draadloze producten vormen nog steeds een groeimarkt in 2009.
De leveringen kenden een globale groei van 31% in 2008. Zelfs
in de veronderstelling van een beperkte groei in 2009 tengevolge
van de globale economische context, wordt verwacht dat de
markt van draadloze producten tot 2013 een jaarlijkse groei zal
kennen a rato van een CAGR (“Compound Annual Growth Rate”,
of samengesteld jaarlijks groei percentage) van 33%
Ook in 2008 benadrukte de markt het belang van de eenvoud
van het “plug and play” (inpluggen en werken) van USB
producten. Tijdens het jaar groeide de levering van USBproducten tot 83% van de volumes tegenover 46% in 2007.
Bovendien kende de markt een overgang van HSDPA (High
Speed Downlink Packet Access) naar HSUPA (High Speed Uplink
Packet Access) wat resulteerde in een groeiend aandeel van
39% van alle producten in 2008 tegenover 16% in 2007.
De markt voor ingebouwde modules groeide trager dan
verwacht, hoewel deze 8% van de totale marktvolumes
vertegenwoordigde in 2008, wat een verdubbeling betekent
tegenover 2007. De markt voor ingebouwde modules begint
zich eindelijk te manifesteren dankzij de bijzonder succesvolle
netbook vormfactor. Er wordt verwacht dat de volumes van
ingebouwde modules rond 2011-2012 een gelijkaardig peil
zullen halen als deze van de USB-producten.
In 2008 groeide het belang van software voor de data modem
markt. Hoewel software nog geen betekenisvol bedrag aan
inkomsten genereert, bieden connectiemanagers, compressie
technologieën, online storefronts en andere innovaties een
platform voor differentiëring tussen de productontwikkelaars.
Op geografisch vlak blijft Europa de grootste markt voor data
modems, goed voor bijna 40% van de volumes. Er wordt wel
verwacht dat de Noord-Amerikaanse en Aziatische markt in
2009 en volgende jaren meer dan 50% per jaar zullen groeien.
Tenslotte wordt verwacht dat de markt nog steeds zal worden
aangedreven door innovaties, hoofdzakelijk in de vorm van
snellere down- en upload-snelheden. In 2009 zullen de eerste
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(1)

roll-outs van HSPA+ netwerken plaatsvinden, gevolgd door
enkele vervroegde roll-outs van de LTE’s in 2010. De producten
voor deze netwerken zullen naar verwachting belangrijk worden
in 2010 voor HSPA+ en in 2011 voor LTE. Derhalve zal de markt
op korte termijn naar alle waarschijnlijkheid nog steeds een
dominantie van HSDPA/HSUPA USB-producten kennen.
- Option binnen deze marktomgeving
In 2008 leverde Option 3,4 miljoen producten, wat een toename
vertegenwoordigde van 42% tegenover 2007. Bovendien
leverde Option in het vierde kwartaal van het jaar voor het
eerst in haar geschiedenis meer dan 1 miljoen eenheden.
De jaarinkomsten bedroegen EUR 268,1 miljoen, hetzij een
vermindering met 11% tegenover 2007, te wijten aan een
verlaging van de gemiddelde eenheidsprijzen met meer dan 39%
tegenover vorig jaar. Nochtans bleef de gemiddelde verkoopprijs
per eenheid nagenoeg stabiel in de tweede helft van 2008.
Opnieuw ondervond Option de grootste concurrentie in Europa.
Met het oog op een verbetering van haar concurrentiepositie
finaliseerde Option de overgang van al zijn kernproductie naar
China. Enkel de productaanpassing (“product customization”)
wordt nog in Europa verricht, dit om de productie- en
transportkosten zo laag mogelijk te houden. Op gemiddelde
basis verlaagde Option haar productkosten met 15-20% tijdens
het jaar.

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende
de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Option nv

van Option’s productenportefeuille zich bij het begin van het
derde kwartaal. Deze prijsstabiliteit vertaalde zich tenslotte in
een toename van inkomsten tijdens het vierde kwartaal, toen de
blijvende volumegroei 15% inkomstengroei vertegenwoordigde
over het derde kwartaal.
In de tweede jaarhelft kende Option ook een sterke groei in
de VSA zowel op het vlak van volumes als van inkomsten.
Bovendien behield Option haar positie als sleutelleverancier van
de belangrijkste Europese operatoren in de USB-markt. Deze
verwezenlijking had een sterke weerslag op de volumes en
inkomsten van het laatste deel van het jaar.
Option werkte ook verder aan haar samenwerking met
Intel, wat zou moeten leiden tot de commercialisatie van
producten in 2009. De investeringen van de Vennootschap
in dit project hebben het mogelijk gemaakt om de kleinste
HSUPA module ter wereld te ontwikkelen. Bovendien is de
module gebouwd aan de hand van nieuwe productiemethodes
die hem specifieke kenmerken verlenen op het vlak van
grootte, temperatuurbestendigheid en algemene stevigheid
(bestendigheid tegen schokken en vochtigheid). Deze specifieke
kenmerken laten deze module geschikt om ingebouwd te worden
in een verscheidenheid van producten waar groottevereisten het
gebruik van bestaande standaardmodulen zouden beletten.

Tijdens het jaar bleven USB-producten de dominante vormfactor,
goed voor 69% van de volumes en 60% van de inkomsten.
Terwijl datakaarten een verdere daling kenden tijdens het jaar,
vertoonden ingebouwde modules een gestage groei, goed voor
een aandeel van ongeveer 10% tijdens het volledige jaar, en
zelfs 18% tijdens het vierde kwartaal.

Zoals reeds aangehaald vertegenwoordigen ingebouwde
modules een steeds aanzienlijker aandeel van de inkomsten van
Option. Als gevolg hiervan bestaat het kerncliënteel van Option
niet langer uitsluitend uit operatoren, maar ook producenten van
OEM/ODM laptops en elektronische producten, zoals Sony, Acer,
Compal en USi. Option blijft haar teams in Azië en de VSA verder
uitbreiden om in te spelen op deze opportuniteiten.

In 2008 werkte Option zich door een heel moeilijke periode
met betrekking tot nieuwe producten. In onze markt blijft
de levensduur van de producten dalen, maar niettemin
introduceerde Option tengevolge van de herstructurering van
haar productenportefeuille geen nieuwe producten tot laat in het
derde kwartaal en vroeg in het vierde kwartaal, toen vijf nieuwe
producten op de markt werden gebracht. Het ontbreken van
nieuwe producten had een negatieve weerslag op de eerste drie
kwartalen. Nochtans stabiliseerde de gemiddelde verkoopprijs

Op het gebied van software heeft Option haar connectie manager
productlijn, die gebundeld is met de hardware producten die zij
verkoopt, verder ontwikkeld. Naast deze bestaande software
productlijn heeft Option een nieuw software product ontwikkeld
“uCAN”, aangekondigd in februari 2009. Dankzij uCAN kan een
gebruiker van een USB-modem op om het even welke pc met één
klik op de knop (via een lanceerplatform) verbinding maken met
het internet en toegang krijgen tot zijn toepassingen, documenten,
mp3-collectie of welk ander bestand ook. De toepassingen draaien

ABI Update Cellular Modem report 2009, gepubliceerd Q1, 2009 door ABI Research, Oyster Bay NY, USA

op de USB-modem zodat er geen spoor van activiteit achterblijft
op de gastcomputer zodra de modem wordt verwijderd. Deze
unieke en veelzijdige toepassing zal mensen aanspreken die graag
of gedwongen zonder laptop reizen.
- Engineering
Option bleef sterk investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D)
tijdens het voorbije boekjaar. Tijdens de twee laatste kwartalen
van het jaar werden in een snel tempo vijf nieuwe producten op
de markt gebracht. Bovendien breidde de Groep haar software
ontwikkelingsteam gevoelig uit. Er wordt verwacht dat software
Option in staat zal stellen om nieuwe inkomstenbronnen te
genereren en een marktdifferentiatie te creëren.
In de tweede jaarhelft begon Option te werken aan HSPA+
producten waarvan wordt verwacht dat zij vanaf 2009
inkomsten zullen genereren. Zoals hiervoor reeds werd
aangehaald werkte de Groep ook verder aan de ontwikkeling
van een unieke vormfactor van ingebouwde modules voor
gebruik in MID’s, netbooks, laptops en andere elektronische
consumentenproducten. Deze modules zijn een afgeleide van
het werk verricht in samenwerking met Intel sinds 2007.
In 2008 verwierf Option M4S, een spin-off van IMEC, het
gespecialiseerde onderzoekcentrum in draadloze technologieën,
gevestigd in Leuven, België. M4S werkt aan de ontwikkeling
van gespecialiseerde RF technologieën die een aanzienlijke
flexibiliteit zouden moeten bieden aan de volgende generatie van
mobiele breedbandproducten. Option is thans op zoek naar een
sterke financiële partner om mee te investeren in M4S.
- Draadloze breedbandtechnologieën
Tijdens het jaar lanceerde Option een reeks ingebouwde
modules, USB sticks, datakaarten en een router die allen HSUPAcompatibel zijn. Waar HSDPA de dominante standaard bleef
voor het jaar, wordt verwacht dat HSUPA de standaard zal zijn
voor de nieuwe producten welke worden gelanceerd in 2009.
Gedurende de tweede jaarhelft van 2009 zal de markt zich
verder ontwikkelen en zal HSUPA+ door een aantal operatoren
gelanceerd worden. Verder naar de toekomst toe zou LTE door
een aantal operatoren gelanceerd worden in 2010. Het tempo
van deze ontwikkeling zal in 2009 en 2010 in grote mate
beïnvloed worden door de economische omstandigheden.
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- Organisatie
Sinds haar oprichting in 1986 is Option gegroeid van een
startbedrijf tot een Groep met een globale aanwezigheid en
een tewerkstelling van meer dan 668 voltijds tewerkgestelde
werknemers verspreid over België, Ierland, Duitsland, Japan, de
Verenigde Staten van Amerika, China en Taiwan. Het aantal door
Option tewerkgestelde personen is van jaareinde tot jaareinde
met 10,4% gestegen, hoofdzakelijk in de technische en
ingenieursgroepen werkzaam in de afdeling productontwikkeling.
In 2008 werd het liquidatieproces van de Zweedse dochter,
Option Wireless Sweden AB afgerond.
Op 26 augustus 2008 traden twee nieuwe onafhankelijke
bestuurders toe tot de raad van bestuur van de Vennootschap:
An Other Look To Efficiency SPRL, vertegenwoordigd door de
heer Olivier Lefebvre, en Visinnova BVBA, vertegenwoordigd
door de heer Patrick De Smedt. Met deze benoemingen werden
waardevolle ervaringen op het gebied van respectievelijk
de financiële en kapitaalmarkten en de hightech-sector
binnengehaald.
Gedurende het jaar werden enkele bijkomende wijzigingen aan
het executive management team bekendgemaakt, als blijk van
de voortdurende betrachting van Option om de Groep meer
in lijn te brengen met de toenemende marktopportuniteiten.
Een nieuwe Chief Financial Officer (CFO) startte op 7 januari
2008, terwijl de benoeming van een nieuwe Chief Operating
Officer (COO) in december 2008 werd aangekondigd, met als
startdatum 19 januari 2009.

- Operaties
De verdere groei van de draadloze datamarkt en de opkomst
van de consumentenmarkt hebben geleid tot een toename van
het volume met 42% naar een nieuw record van 3,4 miljoen
verzonden producten in 2008.
Bovendien heeft de Groep een toenemend deel van de
productie naar Azië uitbesteed om concurrentiëler te worden.
Tijdens het jaar groeide de naar China uitbestede productie
van 80% in januari 2008 tot 100% tegen het einde van het
jaar, waarbij de overgebleven uitbestede productie binnen
Europa werd stopgezet. Niettegenstaande opereert Option nog
steeds vanuit Ierland voor wat betreft haar voorraadbeheer en
productaanpassing operaties.

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 drie maanden van het boekjaar 2009:
- Aankondigingen over klanten
-- 12 januari 2009: O2 kiest voor de nieuwe entry-level USB modem
van Option;
-- 16 februari 2009: O2 biedt nieuwe Option ExpressCard met
intrekbare antenne aan;
-- 17 februari 2009: Gemalto biedt samen met Option aan mobiele
operatoren een systeem voor het beheer op afstand (via het
internet) van 3G/HSPA USB-modems.
- Operationele organisatie
-- 26 januari 2009: Option duidt Brightpoint aan voor uitbreiding
distributie draadloze breedbandtoestellen;
-- 5 maart 2009: Option rapporteert haar resultaten van het
vierde kwartaal en het volledige jaar 2008 en kondigde
aan dat de Groep de nodige stappen onderneemt om de
kostenbasis van de Groep in lijn te brengen met de nieuwe
economische realiteit met inbegrip van een éénmalige
herstructurering gecombineerd met andere kostenbesparende
projecten en maatregelen.

Pagina 16 van 89

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende
de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Option nv

- Technologisch leiderschap
-- 22 januari 2009: Option lanceert nieuwe stijlvolle draadloze
router: de GlobeSurfer III;
-- 16 februari 2009: Option demonstreert HSPA+;
-- 16 februari 2009: De GlobeSurfer X.1 verbindt gezinnen of
KMO’s onmiddellijk met 3G- en WiFi-netwerk;
-- 16 februari 2009: uCAN van Option transformeert de USBmodem in een virtuele pc.

WAARDERINGSREGELS
De waarderingsregels in verband met continuïteit werden
aangewend voor zowel de statutaire jaarrekening als voor de
geconsolideerde jaarrekening van de onderneming. De Groep is
de opinie toegedaan dat, niettegenstaande de verliezen opgelopen
gedurende twee opeenvolgende jaren, het gebruik van de
waarderingsregels in verband met continuïteit gerechtvaardigd is,
rekening houdend met het volgende:
- Draadloze Data
De Groep is voornamelijk actief in het draadloze datasegment.
Dit segment is momenteel één van de belangrijkste groei
segmenten in de telecomsector. Het groei potentieel van deze
sector wordt mede bewezen door de ontwikkeling van nieuwe
productcategorieën bij de belangrijkste IT bedrijven (zoals MID)
en componentenleveranciers (zoals Intel). Option is reeds meer
dan tien jaar actief in dit marktsegment en bevindt zich daarom
in een ideale positie om een leidinggevende rol te spelen als één
van de innovatoren in dit marktsegment.
- Organisatie:
Het vierde kwartaal werd in belangrijke mate aangetast door
het huidige economische klimaat. Niettegenstaande begonnen
de werkzaamheden, die reeds door de Groep werden opgestart
gedurende het jaar, positieve resultaten te vertonen, en dit tot
december:
-- 5 nieuwe producten werden tijdig gelanceerd in het derde en
vierde kwartaal
-- volumegewijs waren oktober en november twee van de beste
maanden in de geschiedenis van de Groep. Meer dan 1 miljoen
units werden geleverd in het vierde kwartaal, wat resulteerde in
een jaar tot jaar volumestijging van 46% ten opzichte van 2007

-- de gemiddelde verkoopprijs van de productportfolio was
gestabiliseerd vanaf het tweede kwartaal, dit na een terugval
van meer dan 39% sinds het derde kwartaal van 2007
-- de volledige overplaatsing van de uitbestede productie naar
China werd gefinaliseerd in het eerste kwartaal, met als doel
de kosten te drukken.
De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat de toevoeging van
de recent aangeworven COO, het management team verder zal
versterken om de algemene strategie van de Groep succesvol uit
te voeren.
- Kostenbesparende maatregelen:
Option blijft zich focussen op het drukken van de kosten. Om die
reden neemt de Groep de nodige stappen om de kostenbasis
van de Groep in lijn te brengen met de nieuwe economische
realiteit, met inbegrip van een éénmalige herstructurering,
gecombineerd met andere kostenbesparende projecten en
maatregelen. Er mag verwacht worden dat de gezamenlijke
bedrijfskosten met 20% zullen worden verminderd ten opzichte
van 2008. Dit zal uitgevoerd worden via een vermindering van
het personeelsbestand enerzijds en een algemene daling van de
niet personeelsgebonden kosten anderzijds.
- Belangrijkste ontwikkelingen:
Niettegenstaande het eerste halfjaar van 2009 nog moeilijk kan
zijn heeft de Groep toch enkele positieve signalen geïdentificeerd.
In het segment van de ingebouwde modules blijft de Groep zijn
klantenbasis op een succesvolle manier uitbouwen. Het succes
met Acer en Sony wordt verder ondersteund met overeenkomsten
met de belangrijke ODM fabrikanten Compal en USI.
Bovendien is de gemodelleerde vormfactor van de GTM 501
module ingebed in elektronische consumentengoederen,
waardoor de klantenbasis van Option ver buiten de PC-bouwers
en mobiele operatoren reikt.
Tenslotte, in deze moeilijke tijden, focust Option haar aandacht
op basis-regio’s waar de winstgevendheid kan gemaximaliseerd
worden. Dit omvat de VSA-markt waar Option’s marktaandeel
blijft groeien. De VSA en Azië blijven de hoge kwaliteit van de
Option-producten naar waarde schatten zodat de marges ginder
sterk blijven. Om deze reden zal Option een verdere expansie
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in deze twee regio’s behouden en er tevens middelen blijven
ontwikkelen.
De aan de gang zijnde inspanningen van de Groep om zich van
bijkomende liquide middelen te verzekeren met als doel de
cash positie van de Groep te versterken en om de toekomstige
behoeften van werkkapitaal te vrijwaren behelzen onder meer:
-- Onderhandelingen met financiële instellingen tot verbetering
van haar bekomen kredietlijn van 10 miljoen EURO en
waarvan momenteel niets beschikbaar is.
-- Onderhandelingen met een strategische partner voor een
bijkomend gewaarborgde leningfaciliteit. Er zijn sterke
aanwijzingen dat een positieve feedback mag worden
verwacht van hun investeringscomité.
-- Tenslotte blijft de Groep contacten onderhouden met andere
kapitaalverstrekkers wat dient te leiden tot bijkomende
toegang tot cash.

CORPORATE GOVERNANCE
- De Belgische Corporate Governance Code
Op 9 december 2004 publiceerde de Commissie Corporate
Governance de Belgische Corporate Governance Code. Deze
Code trad in werking op 1 januari 2005. Option sluit zich
uitdrukkelijk aan bij de Code en heeft, in overeenstem-ming met
deze Code, vanaf 1 januari 2006 een Corporate Governance
Charter op haar website www.option.com (zie het gedeelte
“invest”) gepubliceerd, waarin haar 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
-- de combinatie Benoemingscomité – Remuneratiecomité
-- de toekenning van warrants aan de leden van de Raad van
Bestuur.
De statuten bepalen 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. Overeenkomstig de principes van de Corporate
Governance Code worden de bestuurders voor een duur
van maximum vier jaar benoemd. Er moeten ten minste drie
onafhankelijke bestuurders in de Raad van Bestuur zetelen.
De Raad van Bestuur is thans samengesteld uit acht leden,
met name:

De heer Jan Callewaert, uitvoerend bestuurder, voorzitter van
de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder
De heer Arnoud De Meyer, onafhankelijk bestuurder

2008, zullen een einde nemen onmiddellijk na de algemene
vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het
boekjaar 2011.
- Werking van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is twaalf keer bijeengekomen in
2008, waarvan viermaal in persoon en achtmaal via
een conferentiegesprek. De onderstaande persoonlijke
aanwezigheidscijfers geven een gemiddelde aanwezigheidsgraad
te zien van 91,46% (2007: 89,50%):

Jan Callewaert
Arnoud De Meyer
Philip Vermeulen(1)(2)

100.00%
83.33%
100.00%

Jan Loeber

91.67%

David Hytha

75.00%

Lawrence Levy

100.00%

An Other Look To Efficiency SPRL
(vanaf 26 augustus 2008 (3) )

100.00%

Visinnova BVBA (vanaf 26 augustus 2008 (4) )

80.00%

De heer Lawrence Levy, niet-uitvoerend bestuurder
De heer Jan Loeber, onafhankelijk bestuurder
De heer David A. Hytha, niet-uitvoerend bestuurder
Q-List BVBA, vertegenwoordigd door de heer Philip Vermeulen,
onafhankelijk bestuurder
An Other Look To Efficiency SPRL, vertegenwoordigd door de heer
Olivier Lefebvre (vaste vertegenwoordiger), onafhankelijk bestuurder
Visinnova BVBA, vertegenwoordigd door de heer Patrick De
Smedt (vaste vertegenwoordiger), onafhankelijk bestuurder

Het mandaat van de heren Callewaert, De Meyer, Levy, Loeber
en Hytha eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die
beslist over de jaarrekening over het boekjaar 2008. Aan de
algemene vergadering wordt voorgesteld om hun respectieve
mandaten met een duur van vier jaar te verlengen.
De mandaten van Q-List BVBA, An Other Look To Efficiency
SPRL en Visinnova BVBA, allen benoemd bij beslissing van
de buitengewone algemene vergadering van 26 augustus
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- Transacties met verbonden partijen
In 2008 hebben er geen verrichtingen 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 de
Vennootschap 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 vennoot-schappen), 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 LLP, gelet op het feit dat de heer Lawrence Levy, die begin
(1) Philip Vermeulen: (tot 26 augustus 2008)
(2) Q-List BVBA: (vanaf 26 augustus 2008)
(3) % berekend op de aanwezigheden sinds de aanstelling
(4) % berekend op de aanwezigheden sinds de aanstelling

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 Option.
Om elke dubbelzinnigheid te vermijden, besliste de Raad van
Bestuur om jaarlijks de erelonen die tijdens het boekjaar aan
Brown Rudnick LLP betaald werden, te rapporteren. In 2008
bedroegen de erelonen aangerekend door Brown Rudnick LLP
38 duizend EURO (2007: 77 duizend EURO).
In het kader van de normale activiteiten hebben transacties
van de Groep met verbonden partijen aan objectieve
marktvoorwaarden plaatsgevonden.
- Auditcomité
In 2008 was het Auditcomité samengesteld uit drie
onafhankelijke bestuurders. De samenstelling wijzigde
gedurende het jaar verscheidene keren. De heer Philip
Vermeulen was lid vanaf het begin van het jaar tot 26 augustus
2008, Q-List BVBA werd aangesteld als Bestuurder van de
Vennootschap vanaf 26 augustus 2008 en benoemd als lid van
het Auditcomité door beslissing van de Raad van Bestuur van
september 2008. De heer Arnoud De Meyer was gedurende het
volledige jaar lid van het Auditcmité. An Other Look To Efficiency
SPRL werd als Bestuurder benoemd op 26 augustus 2008 en
werd benoemd als lid van het Auditcomité door beslissing van
de Raad van Bestuur van september 2008. De heer Lawrence
Levy werd benoemd als lid van het Auditcomité ter vervanging
van de heer Jan Callewaert, door beslissing van de Raad van
Bestuur van februari 2008, waarbij dient aangemerkt te worden
dat het Auditcomité niet vóór deze benoeming is bijeengekomen
in 2008 en dit tot tot de beslissing van de Raad van Bestuur van
september 2008.
Het Auditcomité begeleidt en controleert de financiële
verslaggeving van de Groep. Het staat in voor de invoering van
voldoende interne controlemechanismen en het onderzoekt,
in samenspraak met de commissaris van de Groep, alle
vraagstukken van boekhoudkundige aard, inclusief de
waardering. Het Auditcomité is vijfmaal samengekomen in 2008
en heeft hierover verslag uitgebracht aan de Raad van Bestuur.
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De individuele aanwezigheidscijfers (i.e. de aanwezigheid van het
individuele lid van het comité gedurende de periode dat hij lid
was van het comité) waren als volgt:

Arnoud De Meyer

100.00%

Philip Vermeulen (tot 26 augustus 2008)

100.00%

Lawrence Levy (tot september 2008)

100.00%

Q-List BVBA (vanaf september 2008)

100.00%

An Other Look To Efficiency SPRL
(vanaf september 2008)

100.00%

- Benoeming- en Bezoldigingscomité
Het Bezoldigingscomité is samengesteld uit twee onafhankelijke
bestuurders, de heer Philip Vermeulen tot 26 augustus 2008
en vervangen door Q-List BVBA door een beslissing van de
Raad van Bestuur van september 2008 en de heer Arnoud De
Meyer, evenals de heer Lawrence Levy. Het Bezoldigingscomité
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 bestuur-ders en management, en de
aanstelling van laatstgenoemden. Gelet op de omvang van de
Groep combineert het Bezoldigingscomité zijn opdrachten met
de functie van een Benoemingsco-mité. Het Bezoldigingscomité
is in 2008 twee maal bijeengekomen en heeft zijn bevindingen
aan de Raad van Bestuur gerapporteerd. De individuele
aanwezigheidscijfers (i.e. de aanwezigheid van het individuele
lid van het comité gedurende de periode dat hij lid was van het
comité) waren als volgt:

Arnoud De Meyer

100.00%

Philip Vermeulen (tot 26 augustus 2008)

100.00%

Lawrence Levy

100.00%

Q-List BVBA (vanaf september 2008)

100.00%

- Strategisch Comité
De samenstelling van het Strategisch Comité wijzigde
gedurende het jaar. Tot de Beslissing van de Raad van Bestuur
Pagina 20 van 89

van september 2008 bestond het comité uit vijf bestuurders:
de heer Jan Callewaert, de heer David Hytha, de heer Jan
Loeber, de heer Arnoud De Meyer en de heer Lawrence Levy. In
september 2008 besliste de Raad van Bestuur de samenstelling
te wijzigen naar vier bestuurders: de heer Jan Callewaert, de
heer David Hytha, de heer Jan Loeber en Visinnova BVBA. 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 evolu-tie 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. Het Strategisch Comité is in 2008 zesmaal
bijeengekomen (waarvan viermaal in persoon en tweemaal via
een conference call) en heeft zijn bevindingen aan de Raad van
Bestuur gerapporteerd. De individuele aanwezigheidscijfers (i.e.
de aanwezigheid van het individuele lid van het comité gedurende
de periode dat hij lid was van het comité) waren als volgt:

Jan Callewaert
Arnoud De Meyer (tot september 2008)

100.00%
50.00%

Jan Loeber

100.00%

David Hytha
Lawrence Levy (tot september 2008)

100.00%

Visinnova BVBA (vanaf 26 augustus 2008)

100.00%
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Hoewel de Corporate Governance Code bepaalt dat
prestatiegebonden vergoedingen zoals aandelengebonden
langetermijn “incentive” plannen ten voordele van nietuitvoerende bestuurders niet aanbevolen zijn, heeft de
buitengewone algemene vergadering van 26 augustus 2008
op basis van een voorstel van de Raad van Bestuur een
warrantsplan goedgekeurd en heeft zij beslist om warrants toe
te kennen aan alle bestuurders van de Vennootschap, in de
volgende verhoudingen:

Jan Callewaert

50,000

Jan Loeber

50,000

Arnoud De Meyer

50,000

David Hytha

50,000

Lawrence Levy

50,000

Q-List BVBA

30,000

An Other Look To Efficiency SPRL

30,000

Visinnova BVBA

De Raad van Bestuur is van oordeel dat de toekenning van
warrants aan de bestuurders de Vennootschap in staat stelt
om bestuurders te benoemen die voldoen aan de hoogste
internationale standaarden en de Vennootschap eveneens toelaat
om de continue betrokkenheid van de bestuurders te verzekeren,
terwijl de financiële lasten voor de Vennootschap tegelijkertijd
worden beperkt. De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat de
integriteit en de ervaring van de bestuurders de beste waarborg
vormen voor een gezond evaluatie- en besluitvormingsbeleid.
Tenslotte is het vestingschema onder het warrants plan verspreid
over vier (4) jaar, wat het risico op kortetermijnbeslissingen
beperkt.
De toekenning van warrants behelst geen echte kosten
in hoofde van de Vennootschap en de uitoefening van de
warrants resulteert slechts in een geringe dilutie. Bovendien
is de toekenning van warrants in lijn met de gangbare praktijk
in de internationale en hoogcompetitieve “hightech” en
telecomsectoren.

30,000

Total

In 2008 bedroeg de totale vergoeding voor de Raad van Bestuur
321 duizend EURO (2007: 270 duizend EURO).
Eén van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur
van de Vennootschap ontving daarenboven een vergoeding van
EUR 4 duizend in zijn hoedanigheid van bestuurder van Option
Wireless Ltd (Ierland).

340,000

100.00%

- Bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders ontvangen een bezoldiging voor de uitoefening
van hun mandaat. De bezoldiging omvat een vast bedrag voor
het lidmaatschap van de Raad van Bestuur en zitpenningen voor
de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de comités van de
Raad van Bestuur.
Bovenop voormelde bezoldiging worden bestuurders eveneens
vergoed voor de gedane uitgaven in overeenstemming met de
toepasselijke beleidslijnen van de Vennootschap in dat verband
(in het bijzonder voor wat betreft de reisvergoedingen) en op
voorwaarde dat deze uitgaven redelijk zijn en noodzakelijk zijn
voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat.

Aantal deelnames aan Raden
van Bestuur
Naam
Jan Callewaert (1)

Ontmoeting

Telefonisch

4/4

8/8

Aantal
Aantal
Aantal
deelnames deelnames aan deelnames aan
aan
Remuneratie- Strategische
Auditcomités
comités
comités
N.A.

N.A.

6/6

Totale vergoeding
(in duizend EUR)
48.50 (2007: 45)

Arnoud De Meyer

4/4

6/8

5/5

2/2

2/4

49.00 (2007: 45)

Philip Vermeulen

2/2

5/5

3/3

1/2

N.A.

20.50 (2007: 45)

Lawrence Levy

4/4

8/8

3/3

2/2

4/4

49.00 (2007: 43.75)

Jan Loeber

4/4

7/8

N.A.

N.A.

6/6

47.50 (2007: 41,5)

David Hytha

4/4

5/8

N.A.

N.A.

6/6

45.50 (2007: 41,5)

Q-List BVBA

2/2

3/3

2/2

1/2

N.A.

26.50 (2007: N.A.)

An Other Look To Efficiency SPRL

2/2

3/3

2/2

N.A.

N.A.

16.83 (2007: N.A.)

Visinnova BVBA

2/2

2/3

N.A.

N.A.

2/2

18.08 (2007: N.A.)

(1) Exclusief CEO-vergoeding aan Mondo NV.
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- Executive Management Team
Het Executive Management Team is thans samengesteld uit de
volgende leden:

INLICHTINGEN DIE VAN AARD ZIJN GEVOLGEN TE HEBBEN
INGEVAL VAN EEN OPENBARE OVERNAMEBIEDING

toegekend in 2008, welke enkel de vergoedingen bevatten
toegekend aan de leden van het Executive Management Team
(2007: gebaseerd op Vice Presidents).
De volgende aantallen warrants “V” werden in de loop van 2008
toegekend aan de leden van het Executive Management Team:

Jan Callewaert, Founder and Chief Executive Officer (CEO)(1)
Filip Buerms, Vice President Global Sales & Distribution(2)
Patrick Hofkens, General Counsel & Vice President Global
Strategic Alliances
Philippe Rogge, Chief Operating Officer (COO)

(3)(4)

Bernard Schaballie, Vice President Global Engineering
David Whelan, Vice President Global Operations
John Patrick Ziegler, Chief Financial Officer (CFO)(5)
- Bezoldiging van de leden van het uitvoerend management
(Executive Management Team)
De CEO van de Vennootschap (vaste vertegenwoordiger, de heer
Jan Callewaert) controleert een managementvennootschap die
managementdiensten verleent aan de groep. In 2008 bedroeg
de vaste vergoeding voor deze diensten 540 duizend EURO
(2007: 540 duizend EURO). Er werd verzaakt aan de variabele
vergoeding met betrekking tot 2008.
Eind 2008 bedroeg de openstaande vordering op Pepper NV
(100% Jan Callewaert) 51 duizend EURO en bleef ongewijzigd ten
opzichte van het einde van 2007. Jan Callewaert bezit samen met
het door hem gecontroleerde Pepper NV 17,34 % van de aandelen
van de Vennootschap.
In 2008 werd een globale bruto bezoldiging van 1.404 duizend
EURO toegekend aan de vijf leden van het Executive Management
team (2007: 958 duizend EURO aan zes leden van het Executive
Management Team). In 2008 werd een voorziening aangelegd van
100 duizend EURO voor de variabele vergoeding voor de diensten
in 2008 (2007: 0 EURO). Eveneens deel uitmakend van de
vergoeding van de vijf leden van het Executive Management Team,
is er voor deze leden een bedrag van 68 duizend EURO (2007: 73
duizend EURO) toegekend aan een extralegaal pensioenfonds.

Mondo NV, vertegenwoordigd door Jan Callewaert

75,000

Encore Plus BVBA, vertegenwoordigd door
Filip Buerms

50,000

Patrick Hofkens

50,000

Bernard Schaballie

50,000

David Whelan

50,000

Brayoe Consultants BVBA, vertegenwoordigd door
John Patrick Ziegler

50,000

Totaal

325,000

Alle voormelde warrants werden tijdig aanvaard.
De belangrijkste modaliteiten en voorwaarden van het warrants
plan “V” met betrekking tot voormelde warrants zijn als volgt:
-- de warrants zijn onderworpen aan een stapsgewijze “vesting”/
verwerving: (20% wordt 6 maanden na het aanbod verworven;
20% 1 jaar na het aanbod, 20% 2 jaar na het aanbod, 20% 3
jaar na het aanbod en 20% 4 jaar na het aanbod);
-- de uitoefenprijs van voormelde warrants bedraagt EUR 2,84
per warrant voor de leden van het Executive Mangement
Team;
-- de uitoefening dient plaats te vinden tijdens één van de drie
uitoefenvensters (d.w.z. mei, september of december);
-- bij uitoefening ontvangen de warrants gewone aandelen van
de Vennootschap in een 1/1 verhouding;
-- het plan voorziet een versnelde verkrijging en uitoefening
ingeval van controlewijziging.

- Kapitaalstructuur – aandelen/effecten – rechten
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR
6.116.067,18 . Het is volledig geplaatst en is vertegenwoordigd
door 41.249.296 gelijke gewone aandelen zonder nominale
waarde, waarbij elk aandeel een fractiewaarde heeft van EUR
0,1483 (afgerond bedrag).
De aandelen zijn in principe gedematerialiseerd. Iedere
aandeelhouder heeft echter het recht om, te allen tijde en
op zijn/haar kosten, de omzetting van zijn/haar aandelen in
aandelen op naam te vragen. Op 31 december 2008 waren er
41.249.295 gedematerialiseerde aandelen en was er 1 aandeel
op naam.
Naast voormelde aandelen heeft de Vennootschap tevens,
bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders de dato 26 augustus 2008 2.500.000 naakte
warrants “V” uitgegeven.
Per 31 december 2008 waren er in totaal 2.241.540 warrants
“V” aangeboden aan bestuurders, zelfstandigen en werknemers,
waaronder:
-- 340.000 warrants aan de bestuurders (100% aanvaard in 2008);
-- 325.000 warrants aan de leden van het Executive Management
Team (100% aanvaard in 2008);
-- 1.576.540 warrants aan zelfstandigen en werknemers die geen
deel uitmaken van het Executive Management Team (aangeboden
23 december 2008).
Op 31 december 2008 was er nog geen enkele toegekende en
aanvaarde warrant daadwerkelijk verkregen (“gevest”).
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders de dato 26 augustus 2008 werden tevens
alle 2.200.000 warrants “U”, die waren uitgegeven krachtens
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30
maart 2007 en waarvan geen enkele warrant was aangeboden
of toegekend, volledig ingetrokken.

De vergoedingen met betrekking tot 2007 werden aangepast
met de bedoeling consistent en vergelijkbaar te zijn met deze
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(1) Mondo NV, een vennootschap onder Belgisch recht, vertegenwoordigd door Jan Callewaert
(2) Encore Plus BVBA, een vennootschap onder Belgisch recht, vertegenwoordigd door Filip Buerms.
(3) Pirogue Consulting BVBA, een vennootschap onder Belgisch recht, vertegenwoordigd door Philippe Rogge.
(4) In functie getreden op 19 januari 2009.
(5) Brayoe Consultants BVBA, een vennootschap onder Belgisch recht, vertegenwoordigd door John Patrick Ziegler.

(1) Toestand per 31 december 2008.

- Wettelijke of statutaire beperkingen van overdracht
van effecten.
De aandelen uitgegeven door de Vennootschap zijn niet
onderworpen aan enige wettelijke of statutaire overdrachtbeperking.
Overeenkomstig de bepalingen van het warrantsplan
goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van
26 augustus 2008 zijn de warrants “V” toegekend of nog toe te
kennen in uitvoering van het warrants plan “V” onoverdraagbaar,
behalve bij overlijden van de begunstigde(n).
- Houders van bijzondere zeggenschapsrechten
Krachtens artikel 14 der statuten heeft de heer Jan Callewaert
een bindend voordrachtrecht voor de benoeming van één
bestuurder per schijf van 3% (drie procent) van het totaal
aantal aandelen van de Vennootschap die hij rechtstreeks of
onrechtstreeks bezit, met een maximum van vijf (5) bestuurders.
Hij bezit dit recht op voorwaarde en zolang hij minstens
15% (vijftien procent) van het totaal aantal aandelen van de
Vennootschap bezit.
Mechanisme voor de controle van enig aandelenplan
voor werknemers wanneer de zeggenschapsrechten niet
rechtstreeks door de werknemers worden uitgeoefend
Er bestaan geen aandelenplannen voor werknemers binnen de
Vennootschap waarbij de zeggenschapsrechten niet rechtstreeks
door de werknemers worden uitgeoefend.
- Wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht
De aandelen van de Vennootschap zijn niet onderworpen aan
wettelijke of statutaire stemkrachtbeperkingen. Ieder aandeel
geeft recht op één stem.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen van de Vennootschap
zal echter in de volgende gevallen worden geschorst:
-- Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de
Vennootschap zelf, rechtstreeks of onrechtstreeks, intekent
(artikelen 442 en 585 van het Wetboek van vennootschappen)
(thans niet van toepassing op de Vennootschap (1) );
-- Het stemrecht verbonden aan aandelen die aan meerdere
eigenaars toebehoren, zolang deze mede-eigenaars
niemand onder hen als enige eigenaar ten overstaan van
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--
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de Vennootschap hebben aangeduid (artikel 461 lid 1 van
het Wetboek van vennootschappen – artikel 10 lid 3 van de
statuten van de Vennootschap) (thans niet van toepassing op
de Vennootschap (1) );
Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop behoorlijk
opgevraagde volstortingen van aandelen niet hebben
plaatsgevonden (artikel 541 lid 3 van het Wetboek van
vennootschappen en artikel 9 der statuten) (thans niet van
toepassing op de Vennootschap (2) ).
Het stemrecht met betrekking tot de aandelen die de
Vennootschap of een rechtstreekse dochter van de
Vennootschap zelf verkrijgt of bezit (artikelen 622 §1 eerste
lid en 627 van het Wetboek van vennootschappen), dan
wel in pand neemt (artikel 630 §1 lid 1 van het Wetboek
van vennootschappen) (thans niet van toepassing op de
Vennootschap (3) );
Het stemrecht verbonden aan aandelen die door een
dochter van de Vennootschap in de Vennootschap gehouden
worden, wanneer die meer dan 10% van de stemrechten
vertegenwoordigen (artikel 631 §1 lid 1 van het Wetboek
van vennootschappen) (thans niet van toepassing op de
Vennootschap (4) ):
Het stemrecht verbonden aan aandelen aangehouden in een
kruisparticipatie onder onafhankelijke vennootschappen die
meer dan 10% van de stemrechten vertegenwoordigen, bij
niet-vervreemding binnen één jaar, zoals opgelegd door artikel
632 §3 van het Wetboek van vennootschappen (artikel 632
§4 van het Wetboek van vennootschappen) (thans niet van
toepassing op de Vennootschap (5) ).

Verder kan in principe niemand op een algemene vergadering
van aandeelhouders van de Vennootschap aan de stemming
deelnemen voor meer stemmen dan degene verbonden
aan effecten waarvan hij/zij meer dan twintig (20) dagen
vóór de datum van de algemene vergadering kennis heeft
gegeven in overeenstemming met de wetgeving betreffende
belangrijke deelnemingen (artikel 545 van het Wetboek van
vennootschappen).
Het stemrecht verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik
bezwaard zijn, wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Voor
wat betreft in pand gegeven aandelen, komt het stemrecht toe
aan de eigenaar-pandgever.
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Houders van warrants hebben slechts een adviserende stem op
algemene vergaderingen.
- Aandeelhoudersovereenkomsten
Er bestaan, naar weten van de raad van bestuur van de
Vennootschap, geen aandeelhoudersovereenkomsten die
aanleiding kunnen geven tot beperkingen van overdracht van
effecten en/of de uitoefening van het stemrecht.
- Regels voor de benoeming en vervanging van de leden van
de het bestuursorgaan van de Vennootschap
De bestuurders van de Vennootschap worden benoemd door
de algemene vergadering van aandeelhouders, die hiertoe
besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Er geldt geen
aanwezigheidsquorum voor de benoeming van bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient
deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die gelast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon-bestuurder.
Krachtens artikel 14 der statuten heeft de heer Jan Callewaert
een bindend voordrachtrecht voor de benoeming van één
bestuurder per schijf van 3% (drie procent) van het totaal
aantal aandelen van de Vennootschap die hij rechtstreeks of
onrechtstreeks bezit, met een maximum van vijf (5) bestuurders.
Hij bezit dit recht op voorwaarde en zolang hij minstens
15% (vijftien procent) van het totaal aantal aandelen van de
Vennootschap bezit.
Bestuurders kunnen te allen tijde, bij gewone meerderheid van
stemmen, worden ontslagen door de algemene vergadering van
aandeelhouders. Voor het ontslag van bestuurders geldt geen
aanwezigheidsquorum.
De statuten van de Vennootschap voorzien de mogelijkheid tot
coöptatie van bestuurders door de raad van bestuur, wanneer
een plaats van bestuurder openvalt. In dit geval hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature
te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over
de definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet
de tijd uit van de bestuurder die hij/zij vervangt.
(1) Toestand per 31 december 2008.
(2) Toestand per 31 december 2008.
(3) Toestand per 31 december 2008.

(4) Toestand per 31 december 2008.
(5) Toestand per 31 december 2008.
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- Regels voor de wijziging van de statuten van de
Vennootschap
Met uitzondering van kapitaalverhogingen via het toegestaan
kapitaal, heeft enkel de (buitengewone) algemene vergadering
van de Vennootschap het recht om wijzigingen aan te brengen in
de statuten van de Vennootschap.
Over ieder voorstel tot statutenwijziging – met inbegrip van
het besluit tot fusie, splitsing en ontbinding – kan alleen
geldig worden beraadslaagd indien de helft van het kapitaal
vertegenwoordigd is. Indien aan deze aanwezigheidsvereiste
niet is voldaan, dient een nieuwe buitengewone algemene
vergadering te worden bijeengeroepen die kan beraadslagen
ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.
Statutenwijzigingen zijn in principe alleen aangenomen indien zij
drie/vierden van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen.
Voor de volgende statutenwijzigingen geldt evenwel een
bijzondere meerderheidsvereiste van vier/vijfden der
uitgebrachte stemmen:
-- wijzigingen aan de bepalingen inzake de benoeming en het
ontslag van bestuurders (artikel 14 der statuten);
-- doelwijzigingen (artikel 559 van het Wetboek van
vennootschappen);
-- omvormingen (artikel 781 van het Wetboek van
vennootschappen).
- Bevoegdheden van de Raad van Bestuur voor wat betreft de
uitgifte of inkoop van aandelen van de Vennootschap
Het kapitaal van de Vennootschap kan verhoogd worden
ingevolge een besluit van de Raad van Bestuur, binnen de
grenzen van het “toegestaan kapitaal”. Een machtiging hiertoe
dient verleend te worden door een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders; de duurtijd en het bedrag
van deze machtiging zijn beperkt, terwijl de machtiging tevens
onderworpen is aan specifieke rechtvaardigingsgronden en
doeleinden. Op 19 april 2006 heeft de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap de raad
van bestuur gemachtigd om het kapitaal in één of meerdere
malen te verhogen met een maximumbedrag van EURO
6.116.067,21. Deze machtiging werd verleend voor een duur
van vijf jaar vanaf 16 mei 2006 (datum van de publicatie van

het machtigingsbesluit). De raad van bestuur werd bovendien
eveneens gemachtigd om gebruik te maken van dit toegestaan
kapitaal ingeval van openbaar bod, binnen de grenzen opgelegd
door het Wetboek van vennootschappen, voor een periode van
drie jaar vanaf 16 mei 2006.
De Raad van Bestuur werd er tegelijkertijd toe gemachtigd om,
gedurende een periode van 3 jaar vanaf 9 september 2008
(dit is de datum van publicatie van de buitengewone algemene
vergadering de dato 26 augustus 2008), met inachtneming
van de toepasselijke wettelijke voorwaarden, aandelen van de
Vennootschap voor haar rekening te verkrijgen door inkoop of
ruil, of te vervreemden, om te voorkomen dat de Vennootschap
een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.
Tenslotte werd de Raad van Bestuur er tevens toe gemachtigd
om gedurende een termijn van achttien (18) maanden vanaf 9
september 2008 (datum van de bekendmaking in de Bijlage van
het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone
algemene vergadering de dato 26 augustus 2008) het maximaal
aantal eigen aandelen of winstbewijzen zoals toegestaan door
het Wetboek van vennootschappen, zijnde zulk aantal waarvan
de gezamenlijke fractiewaarde tien procent (10 %) van het
kapitaal niet overtreft, te verwerven voor een prijs die gelijk is
aan de gemiddelde slotnotering van het aandeel over de laatste
dertig (30) kalenderdagen voorafgaand aan de verrichting,
verhoogd of verminderd met tien procent (10 %), alsmede, voor
zover als nodig, evenals tot vervreemding van de eigen aandelen
door verkoop of ruil of ter beurze, tegen dezelfde voorwaarden
als deze gesteld voor de verwerving van de eigen aandelen
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- Belangrijke overeenkomsten waarbij de Vennootschap
partij is en die in werking treden, wijzigingen ondergaan
of aflopen in geval van een wijziging van controle over de
Vennootschap na een openbaar overnamebod, evenals de
gevolgen ervan

GEBEURTENISSEN DIE EEN INVLOED KUNNEN UITOEFENEN OP
DE VERDERE ONTWIKKELING VAN DE GROEP: OVERZICHT VAN
RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

1. Toeleveringsovereenkomsten
-- Leveringovereenkomst aangegaan met Vodafone
(mogelijkheid voor Vodafone om met onmiddellijke ingang
eenzijdig een einde te maken aan de overeenkomst binnen
twee maanden na notificatie van een controlewijziging door
de Vennootschap);
-- Kaderovereenkomst tot levering en aankoop afgesloten
met T-Mobile (mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging mits
opzeggingsperiode van 30 dagen);
-- Leveringovereenkomst afgesloten met Cingular Wireless/
AT&T (onoverdraagbaarheid van rechten/verplichtingen
zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de
tegenpartij);
-- Leveringovereenkomst afgesloten met Virgin Mobile
Australia (onoverdraagbaarheid van rechten/verplichtingen
zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de
tegenpartij);
-- Sourcing overeenkomst voor mobiele diensten afgesloten
met Telstra Sourcing Agreement (onoverdraagbaarheid van
rechten/verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke
toelating van de tegenpartij);
-- Leveringovereenkomst afgesloten met Sanshin Electronics
Corporation Limited (onoverdraagbaarheid van rechten/
verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke toelating
van de tegenpartij);
-- Corporate Sourcing overeenkomst afgesloten met France
Telecom (Orange) (onoverdraagbaarheid van rechten/
verplichtingen zonder voorafgaande schriftelijke toelating
van de tegenpartij).
2. Licentieovereenkomsten:
-- CDMA Modem Card Licentieovereenkomst afgesloten met
Qualcomm (onoverdraagbaarheid van rechten/plichten
zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Qualcomm
– controlewijzigingen vallen onder de definitie van
“overdracht”);
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-- Motorola Licentieovereenkomst (onoverdraagbaarheid
zonder voorafgaande schriftelijke instemming van
Motorola);
-- Licentieovereenkomst afgesloten met Interdigital
(onoverdraagbaarheid van rechten/verplichtingen);
-- Globale Octrooi/Licentieovereenkomst afgesloten
met Ericsson (eenzijdige beëindigingsrecht ten
voordele van Ericsson wanneer meer dan 25% van
de zeggenschapsrechten over de Vennootschap wordt
overgedragen tengevolge van een fusie, acquisitie,
consolidatie, overdracht of anderszins en de verwerver
actief is in de telecommunicatie- of datacommunicatie
sector en een belangrijke concurrent is van Ericsson
– Ericsson heeft in elk geval ook een eenzijdig
beëindigingsrecht wanneer meer dan 50% van de
zeggenschapsrechten over de Vennootschap wordt
overgedragen tengevolge van een fusie, acquisitie,
consolidatie, overdracht of anderszins).
- Tussen de Vennootschap en haar bestuurders of werknemers
gesloten overeenkomsten die in vergoedingen voorzien
wanneer, naar aanleiding van een openbaar overnamebod,
de bestuurders ontslag nemen of zonder geldige reden
moeten afvloeien of de tewerkstelling van de werknemers
beëindigd wordt
Geen van de overeenkomsten afgesloten met enige bestuurder
van de Vennootschap of een dochter van de Vennootschap
bevat enige bepaling die vergoedingen voorziet wanneer, naar
aanleiding van een openbaar overnamebod de betrokken
bestuurder ontslag neemt of zonder geldige reden moet afvloeien
of wiens mandaat beëindigd wordt.
Het dienstverleningcontract afgesloten met John Patrick Ziegler
voorziet in de volgende gevallen een success fee:
(1) ingeval van controlewijziging voorafgaand aan het aanbod
van warrants (success fee gelijk aan: 50.000 x (verkoopprijs
per aandeel min 5,50 EURO), met een maximum van
200.000 EURO);
(2) bij willekeurig ontslag (anders dan om
dringende of gegronde redenen) zonder nieuwe
dienstverleningovereenkomst.

In overeenstemming met Artikel 96 van het Wetboek van ven
nootschappen moet het jaarverslag van de Raad van Bestuur de
belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee de onderneming
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:
(1) Option is afhankelijk van derden die draadloze data
communicatiediensten 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 derden-producenten 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) De bedrijfsopbrengsten van Option werden gerealiseerd op het
niveau van twee internationale groepen van ondernemingen
die respectievelijk 24% en 16% vertegenwoordigen, in
vergelijking met respectievelijk 24% en 12% 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 vennoot
schappen met meer middelen 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 een onstabiele lokale markten en impact op
wisselkoersverschillen.
(6) De markt evolueert snel. Als Option, in een omgeving van
steeds korter wordende 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.
Daarenboven wordt de groei van de vennootschap meer en
meer afhankelijk van het ontwerp en de ontwikkeling van
nieuwe producten die mogelijk niet commercieel getest
zijn, dit door de steeds korter wordende levenscycli. De
mogelijkheid om nieuwe producten te ontwerpen en te
ontwikkelen is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder,
maar niet beperkt tot de volgende:
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-- 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 netto resultaat.
(7) Continuïteit. De Raad van Bestuur is van oordeel dat ondanks
het feit dat er over de twee laatste boekjaren overgedragen
verliezen zijn geboekt, het behoud van de bestaande
waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit
verantwoord is om de volgende redenen:
-- Er is een budget dat realistisch en conservatief oogt;
-- De continue aandacht voor kostenreductie zou moeten
leiden tot een globale kostenreductie met 20% in
vergelijking met 2008;
-- De aangehouden inspanningen van de Groep om
bijkomende liquiditeiten te verkrijgen met het oog op de
versteviging van de cashpositie van de Groep en haar
toekomstige behoeften aan werkkapitaal te verzekeren;
-- De Groep is actief in de sector van de draadloze tech
nologieën, één van de belangrijkste groeisegmenten van de
Telecom-sector. Het groeipotentieel wordt verder bewezen
aan de hand van de ontwikkeling van nieuwe categorieën van
producten, zoals MID (Mobile Internet Devices), waarin de
Groep ideaal gepositioneerd is om een leidende rol te spelen
als één van de innovatoren in deze sector.
Het budget dat door het management is uitgewerkt en goedgekeurd
is door de Raad van Bestuur getuigt van een realistische en
conservatieve aanpak.

wij opereren kent vele deelnemers die intellectuele
eigendomsrechten bezitten of zich daarop beroepen. In
het verleden hebben wij verklaringen en claims ontvangen,
en ook in de toekomst zullen wij dergelijke verklaringen
of claims ontvangen, van derden die (zullen) beweren dat
onze producten een inbreuk of schending plegen op hun
intellectuele eigendomsrechten. Het is niet uitgesloten dat
Option in deze context rechtstreeks vorderingen ontvangt of
haar klanten dient te vrijwaren tegen dergelijke aanspraken,
zoals in het verleden al voor enkele klanten is gebeurd.
Ongeacht of deze inbreukvorderingen gegrond zijn of niet,
zouden wij de volgende risico’s kunnen lopen:
- We zouden aansprakelijk kunnen zijn voor mogelijks
aanzienlijke schadevergoedingen, aansprakelijkheden en
procedurekosten, met inbegrip van erelonen van advocaten;
- We zouden het verbod kunnen opgelegd krijgen om verder
gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten
en tevens om de producten te verkopen die het voorwerp
uitmaken van de vordering;
- We zouden verplicht kunnen worden om een licentie te
nemen op de intellectuele eigendomsrechten van de derde,
met inbegrip van de betaling van royalty’s die al dan niet
zouden gebaseerd zouden zijn op commercieel redelijke
voorwaarden. Bovendien is er geen zekerheid dat wij
in staat zullen zijn om effectief een licentie te kunnen
negotiëren en verkrijgen van de derden.
- We zouden gedwongen kunnen worden om een nietschendend alternatief uit te werken, hetgeen kosten zou
genereren of tot een verkoopverlies zou kunnen leiden.
Bovendien is er geen zekerheid dat wij in staat zullen zijn
om zo’n niet-schendend alternatief uit te werken;
- De afleiding van de aandacht en de middelen van het
management;
- We zouden gedwongen kunnen worden tot schade
loosstelling van onze klanten voor bepaalde kosten en
schade die zij zouden ondergaan naar aanleiding van
dergelijke vordering.

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende
de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Option nv

FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN RISICOFACTOREN

BELANGENCONFLICTEN

Afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt om fluctuaties
van wisselkoersen te beheersen. Deze instrumenten zijn onderhevig
aan het risico van wijzigende markttarieven volgend op de
aanschaf. Het risico op dergelijke wijzigingen worden doorgaans
gecompenseerd door de tegenovergestelde gevolgen van de
beheersing; niet alle risico’s kunnen evenwel worden beheerst.

De belangenconflicten procedure, zoals beschreven in artikel 523
van het Wetboek van vennootschappen, diende niet toegepast te
worden in 2008.

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

Voor een overzicht van transacties met verbonden partijen
verwijzen we naar toelichting 22 in het jaarverslag.

VERKLARING
De Raad van Bestuur verklaart dat, voor zover hem bekend:

De Groep is niet onderhevig aan een materieel interestrisico.
Zoals in 2007 heeft de Groep geen financiële activa of schulden en
interestderivaten met vlottende interest voet.
De Groep is onderhevig aan een materieel wisselkoersrisico
aangezien het merendeel van de aankopen in US Dollar plaatsvindt.
Teneinde dit risico te beperken tracht de Groep om de in en
uitgaande kasstromen in valuta, andere dan de euro, met elkaar in
lijn te brengen.
In 2008 sloot de Groep termijncontracten af teneinde haar
wisselrisico ten opzichte van de US Dollar te controleren. Deze
termijncontracten zijn vervallen voor het einde van het boekjaar
2008. De impact van deze termijnovereenkomsten werden verwerkt
als wisselkoerswinsten/-verliezen in de financiële resultaten.
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.

a) de jaarrekeningen, 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 jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling
en de resultaten evenals van de positie van de Vennootschap
en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede
een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden
waarmee zij geconfronteerd worden”

Leuven, 19 maart 2009.
De Raad van Bestuur

De Groep heeft een kredietfaciliteit van 10 miljoen EURO, waarvan
geen bedragen konden worden opgenomen onder de bestaande
modaliteiten en voorwaarden, en geen andere leningen.

(8) Het is niet uitgesloten dat wij intellectuele eigendomsrechten
van andere ondernemingen schenden. De sector waarin
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Het kapitaal van de onderneming wordt vertegenwoordigd door
41 249 296 aandelen. De aandelen zijn genoteerd op de beurs
Euronext Brussels onder BE0003836534.
Op jaareinde waren alle aandelen gedematerialiseerd met
uitzondering van 1 (één) welke in geregistreerde vorm bestond.
Eind 2008 maakte de groep melding van de volgende
aandeelhouders van betekenis:

Identiteit van de persoon, entiteit of
groep van personen of entiteiten (*)
Jan Callewaert and Pepper NV
((100% Jan Callewaert)
Vrij verhandelbare aandelen
waarvan:
UBS (Zwitserland)
SISU Capital Ltd
(Verenigd Koninkrijk)
SR Global Fund LP
(Kaaimaneilanden)
Goldman Sachs
(Verenigde Staten)
Neuberger Berman LLC
(Verenigde Staten)
Totaal uitstaande aandelen

Aantal
gewone
aandelen in
bezit

Percentage
aangehouden
financiële
instrumenten

7 154 504

17.34 %

34 094 792

82.66%

1 283 492

3.11%

1 331 495

3.23%

1 457 500

3.53%

1 518 572

3.68%

2 655 289

6.43%

41 249 296

100%

(*) 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
tenminste, rechtstreeks of onrechtstreeks, 3 % of meer bezitten,
wordt in deze lijst opgenomen.
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De Buitengewone Aandeelhoudersvergadering van 26 augustus
2008 besloot om 2 200 000 naakte ‘U’-warranten in te trekken
en om 2 500 000 naakte warranten “V” uit te geven. Het
warrantenplan “V” werd goedgekeurd in welke warranten kunnen
toegekend worden aan Bestuurders, personeelsleden en bij naam
aangeduide zelfstandigen (zoals opgelijst in het warrantenplan “V”).
Tot op jaareinde werden er 2 241 540 warranten “V” aangeboden
(665 000 op 26 augustus 2008 en 1 576 540 op 23 december
2008) waarvan 665 000 warranten zijn aanvaard door Bestuurders
en leden van het Executive Management Team. Na balans datum
werden 1 169 750warranten “V” aanvaard door personeelsleden en
bij naam aangeduide zelfstandigen.
BESPREKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De geconsolideerde jaarrekening omvat de volgende
dochterondernemingen:
-- Option Wireless Ltd, Cork (Ierland)
-- Option Germany GmbH, Augsburg (Duitsland)
-- Option Wireless Germany GmbH, Kamp-Lintfort (Duitsland)
-- Option Japan KK (Japan)
-- Option Wireless Hong Kong Limited (China)
-- Option Wireless Hong Kong Limited, (Sushou) filiaal (China)
-- Option Wireless Hong Kong Limited Taiwan Branch (Taiwan)
-- Option Inc. (Verenigde Staten)
-- Multi Mode Multi Media Solutions (M4S) (België))
In de loop van 2008 werd de Zweedse entiteit “Option Wireless
Sweden AB” vereffend.
Op 25 juni 2008 verwierf de “Groep” Multi Mode Multi
Media Solutions (afgekort “M4S”), een spin off van IMEC en
gespecialiseerd in 4G ontwikkeling van radio frequenties. Een
oefening tot reële waardebepaling wordt momenteel uitgevoerd.
Voor meer informatie verwijzen we naar toelichting 24.

OPBRENGSTEN
De opbrengsten voor 2008 daalden met 11% tot EUR 268 089,
vergeleken met EUR 301 507 in 2007.
GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE VERKOPEN
Wij verwijzen naar toelichting 3: “Bedrijfssegmenten en geogra
fische spreiding” in de toelichtingen bij de geconsolideerde
jaarrekening in dit jaarverslag voor verdere informatie betreffende
de geografische spreiding van verkopen.
BRUTOWINSTMARGE
De brutomarge voor 2008 bedroeg 27.8 % ten opzichte van de
opbrengsten in vergelijking met een brutomarge van 29.6 %
in 2007. Met een kostprijs van verkochte goederen van
EUR 193 458k bedroeg de brutowinst EUR 74 630k, een daling van
16.3 % in vergelijking met de brutowinst van 2007 ter waarde van
EUR 89 207k.
BEDRIJFSKOSTEN
In 2008 bedroegen de bedrijfskosten, inclusief afschrijvingen
en waardeverminderingen, EUR 103 929k in vergelijking met
EUR 86 673k in 2007.
BEDRIJFSRESULTAAT (EBIT)
Tijdens het boekjaar daalde het bedrijfsresultaat tot EUR -29 299k
(of -10.9% van de opbrengsten) in vergelijking met EUR 2 534k (of
0.8% van de opbrengsten) in 2007.
EBITDA
In 2008 bedroeg de EBITDA EUR -91k, (of -0% van de
opbrengsten) in vergelijking met EUR 22 438k (of 7.4% van de
opbrengsten) wat neerkomst op een daling van EUR 22 529k.
FINANCIEEL RESULTAAT
Option realiseerde een negatief financieel resultaat van
EUR -540k in 2008. Het netto wisselkoersresultaat liep op tot
EUR -1 697k, voornamelijk te wijten aan de koersschommelingen
van de US dollar en het Britse pond. Option ontving ook EUR 813k
interesten uit risicovrije beleggingen van de beschikbare liquide
middelen. Een positief resultaat van EUR 573k was toe te kennen
aan afgeleide financiële instrumenten, waarvan de contracten in
2008 vervielen. De overige financiële kosten van EUR 229k vloeiden
voornamelijk voort uit betaalde interesten en bankkosten.

NETTORESULTAAT EN WINST PER AANDEEL
Het resultaat per aandeel voor 2008 was als volgt:
Het nettoresultaat in 2008 was EUR -19 001k of EUR -0.46 per
uitstaand aandeel en per aandeel na verwatering. Ter vergelijking,
in 2007 bedroeg het nettoresultaat EUR 6 432k of EUR 0.16
per uitstaand aandeel en per aandeel na verwatering. Het
nettoresultaat daalde met EUR 25 433k in vergelijking met 2007.
BALANS
Het balanstotaal bedroeg EUR 171 094k op het einde van het
boekjaar, tegenover EUR 185 988k het jaar voordien
De liquide middelen daalden tijdens het jaar van EUR 36 299k tot
EUR 33 328k op het einde van 2008.
De handelsvorderingen en overige vorderingen daalden van
EUR 54 991k tot EUR 44 819k op het einde van 2008. Deze
daling is voornamelijk toe te schrijven aan de handelsvorderingen
die afgenomen zijn van EUR 53 380k tot EUR 42 857k en een
toename in overige vorderingen, voornamelijk toe te schrijven aan
een hogere BTW vordering. De portfolio van handelsvorderingen is
gezond. De meeste verkopen in niet-OESO landen werden gedekt
door kredietbrieven 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 volgend uit export naar, import van en investeringen in de
betrokken landen te verzekeren.
De voorraden daalden van EUR 39 251k tot EUR 32 894k op het
einde van 2008. Deze daling is toe te schrijven aan de combinatie
van een toename van goederen in bewerking en afgewerkte
producten van EUR 3 681k, een daling van EUR 8 315k en een
toename van EUR 723k tengevolge van afwaarderingen van
voorraden.
De nettoboekwaarde van immateriële en materiële vaste activa
kwam eind van 2008 uit op EUR 37 031k, vergeleken met
EUR 40 601k per 31 december 2007. In 2008 bedroegen de
investeringen in materiële vaste activa, voornamelijk testapparatuur,
EUR 2 833k (2007: EUR 11 467k). De groep investeerde ook EUR
23 010k (2007: EUR 20 931k) in immateriële vaste activa, waarvan
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EUR 21 943k (2007: EUR 17 699k) in geactiveerde ontwik
kelingsprojecten en EUR 1 067k (2007: EUR 3 232k) voornamelijk
in bijkomende licenties.
Tijdens het boekjaar stegen de schulden op ten hoogste één jaar
tot EUR 69 983k in 2008, in vergelijking met EUR 67 129k in
2007. Deze toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan
de toename in het aantal handels- en overige schulden
(+EUR 8 794k), een afname in voorzieningen, andere financiële
lasten en te betalen belastingen (EUR -5 940k).
De Groep genereerde een uitgestelde belastingverplichting,
voortvloeiende uit de activering van commerciële
ontwikkelingsprojecten onder IFRS. In 2008 nam deze uitgestelde
belastingverplichting toe met EUR 1 322k welke bijna volledig toe
te schrijven was aan deze geactiveerde ontwikkelingsprojecten.
De belastingvorderingen bedroegen EUR 22 413k op het jaareinde
van 2008, of een verhoging van EUR 11 080k ten opzichte van het
jaareinde van 2007, voornamelijk te wijten aan het overgedragen
verlies van 2008.
Op een balanstotaal van EUR 171 094k bedroeg het totale eigen
vermogen EUR 99 082k. Eind 2008 kwam de solvabiliteitsratio van
de groep bijgevolg uit op 57.9 %, in vergelijking met 63,5 % per
einde 2007.
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in 2008 EUR 22 578k,
in vergelijking met EUR 32 765k vorig jaar.

Financieel verslag - IFRS

BESTEMMING VAN HET NIET-GECONSOLIDEERDE RESULTAAT
De enkelvoudige jaarrekening van Option NV (Belgische
boekhoudnormen) heeft over 2008 een nettoverlies van
EUR -39 124k, in vergelijking met het nettoverlies van
EUR -12 767k in 2007.
De Raad van Bestuur stelt voor om de niet-geconsolideerde
nettowinst van EUR -39 124k over 2008 toe te voegen aan
overgedragen winst van het vorige boekjaar.

Geconsolideerde Resultatenrekening
Voor het boekjaar afgesloten op 31 december

Opbrengsten
Kostprijs verkochte goederen
Brutowinst

Resultaatverwerking - verkort schema
(conform de Belgische boekhoudnormen)
31 december - in duizend EUR

2008

2007

Overgedragen winst / (overgedragen
verlies) van het vorige boekjaar

12 410

25 177

(39 124)

(12 767)

(26 714)

12 410

Te bestemmen winst / (te verwerken
verlies) van het boekjaar
Te bestemmen winstsaldo /
(te verwerken verliessaldo)
Wettelijke reserve

Geconsolideerde Jaarrekening

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
Kosten van verkoop, marketing en royalty’s
Algemene en administratiekosten
Totale bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële kosten
Financiële opbrengsten
Financieel resultaat

2008

2007

Toelichting

€000

€000

3
4

268 089
(193 458)
74 630

301 507
(212 300)
89 207

4-5
4-5
4-5

(42 749)
(41 375)
(19 806)
(103 929)

(31 159
(38 600)
(16 914)
(86 673)

(29 299)
(2 477)
1 937
(540)

2 534
(2 255)
2 393
138

(29 839)

2 672

10 838

3 760

(19 001)

6 432

41 249 296
41 249 296

41 249 296
41 249 296

(0.46)
(0.46)

0.16
0.16

6
6

Winst vóór belastingen
Belastingen

7

Nettowinst
Resultaat per aandeel
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen
Resultaat per aandeel voor verwatering
Resultaat per aandeel na verwatering
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Geconsolideerde balans

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december
Toelichting

2008

2007

€000

€000

Voor het boekjaar afgesloten op 31 december

2008

2007

€000

€000

(19 001)
15 001
6 499
157
4 090
7 707
(1 639)
(473)
(398)
(813)
149
154
(10 838)
19 596
595

6 432
12 909
5 015
16
10 368
1 980
5 976
(473)
796
(1 140)
124
(3 760)
31 811
38 243

Afname / (toename) in voorraden
Afname / (toename) van handels- en overige vorderingen
Toename / (afname) van handels- en overige schulden
Aanwending van provisies
Totaal de mutaties in bedrijfskapitaal (D)

1 888
10 860
7 206
(1 900)
18 054

1 322
(13 878)
14 781
2 225

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

18 649
(29)
1 217
2 741

40 468
(87)
1 133
(8 749)

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

22 578

32 765

(1 067)
(21 943)

(3 232)
(17 699)

Toelichting
BEDRIJFSACTIVITEITEN

ACTIVA
Immateriële vast activa
Materiële vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Overige vorderingen
Totaal der niet-vlottende activa
Voorraden
Handels- en overige vorderingen
Liquide middelen
Overige financiële opbrengsten
Belastingvorderingen
Totaal der vlottende activa

8
9
7
10

20 740
16 291
22 413
383
59 827

20 462
20 139
11 333
82
52 016

11
10
12
13
7

32 894
44 819
33 328
0
227
111 268

39 251
54 991
36 299
473
2 958
133 972

171 094

185 988

Totaal activa
SCHULDEN EN EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Overgedragen resultaat
Totaal eigen vermogen

17
17
17
17

6 116
43 865
352
48 749
99 082

6 116
43 865
363
67 750
118 094

Uitgestelde belastingverplichtingen
Schulden op meer dan een jaar
Totaal schulden op meer dan een jaar

7
13

2 013
16
2 029

691
74
765

Handels- en overige schulden
Voorzieningen
Overige financiële schulden
Te betalen belastingen

14
15
13

67 353
2 437
89
104

58 559
5 976
1 021
1 573

69 983

67 129

171 094

185 988

Totaal schulden op ten hoogste een jaar
Totaal schulden en eigen vermogen
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Nettoresultaat (A)
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Verlies / (winst) uit de verkoop van materiële vaste activa
Waardeverminderingen op vlottende activa
Waardeverminderingen op vaste activa
Toename / (afname) in provisies
Winst / (verlies) uit afgeleide financiële instrumenten
Niet gerealiseerde wisselkoers verliezen / (winsten)
Interest opbrengsten
Interest kosten
Op aandelen gebaseerde betalingsreserve
Belastingen
Totaal (B)
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutaties in bedrijfskapitaal
(C)=(A)+(B)

INVESTERINGSACTIVITEITEN
Verwerving van immatieriële vaste activa
Uitgaven van productontwikkeling

8
9

8
15

6
6
17
7

8
8
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Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

TOELICHTING 1: OMSCHRIJVING VAN DE GROEP EN ORGANISATIE
Verwerving van materiële vaste activa
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (J)
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Verwervingen van leningen
Aflossingen van leningen
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (K)
Nettotoename/(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

9
9

(2 833)
22
(25 821)

(11 467)
(27)
(32 425)

13
13

29
(75)
(46)

(74)
(74)

(3 288)
36 299
317
33 328
(3 288)

266
36 062
(29)
36 299
266

12
12

Option NV (de Vennootschap) is actief in de sector van de
telecommunicatie en is gespecialiseerd in het ontwerp, de
ontwikkeling, de productie, de installatie, de aan- en verkoop van
toepassingen voor draadloze datacommunicatie 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 staat sinds 2003 genoteerd op Eurolist
van Euronext Brussel (Ticker: OPTI).
Option NV is een Naamloze Vennootschap (NV) naar Belgisch recht
die haar aandelen in het openbaar te koop aanbiedt. Option NV is
vertegenwoordigd in verschillende continenten. De belangrijkste
vestigingen zijn de hoofdzetel in Leuven (Gaston Geenslaan
14, 3001 Leuven) enerzijds en de productiesite en logistieke
vestiging in Cork (Ierland) anderzijds. De volledige lijst van alle
ondernemingen die deel uitmaken van de groep is terug te vinden
in Toelichting 24: Ondernemingen behorend tot Option.

Mutatieoverzicht van het geconsolideerde eigen vermogen

Geplaatst
kapitaal

Uitgifte-premies

Op aandelen
gebaseerde
betalingsreserve

6 116

43 865

360

(25)

61 318

111 634

-

-

-

-

6 432

6 432

-

-

-

28

-

28

Op 31 december 2007

6 116

43 865

360

3

67 750

118 094

Nettoresultaat
Op aandelen gebaseerde
betalingen
Netto valutakoers
verschillen

-

-

-

-

(19 001)

(19 001)

17

-

-

153

-

-

153

17

-

-

-

(164)

-

(164)

6 116

43 865

513

(161)

48 749

99 082

In duizend EUR

Toelichting

Op 1 januari 2007
Nettoresultaat
Netto valutakoers
verschillen

Op 31 december 2008

17

Valutakoers
verschillen

Overgedragen
resultaat

Totaal

De geconsolideerde jaarrekening van de groep voor het boekjaar
dat werd afgesloten op 31 december 2008 omvat Option NV en
de bijhorende dochterondernemingen (waarnaar samen wordt
verwezen met ‘Option’ of ‘de Groep’). Op de Raad van Bestuur van
19 maart 2009 werd het jaarrapport goedgekeurd voor vrijgave en
kreeg Jan Callewaert de volmacht om het verslag te ondertekenen.
BASIS VAN DE OPSTELLING VAN DE FINANCIELE REKENINGEN
De geconsolideerde financiële rekeningen zijn opgesteld volgens de
“historische kost overeenkomst”, behalve voor afgeleide financiële
instrumenten, welke zijn gewaardeerd op hun reële waarde.
De geconsolideerde financiële rekeningen worden weergegeven
in euro’s en alle waarden zijn afgerond tot het dichtst bijzijnde
duizendtal (EUR 000), tenzij anders vermeld.
CONFORMITEITSVERKLARING
De jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met
de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals
gepubliceerd door de International Accounting Standards Board
(IASB) en goedgekeurd door de Europese Gemeenschap.

IAS 27 bepaald dat controle bestaat wanneer de Groep de
bevoegdheid heeft om het financiële en operationele beleid te
bepalen en zij de voordelen verwerft uit de activiteiten van de
entiteiten. Controle wordt verondersteld te bestaan wanneer de
Groep, rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan 50 % van de
stemmen in handen heeft die zijn verbonden aan het aandeelkapitaal
van een onderneming. Option NV heeft een 100% deelneming in al
zijn dochterondernemingen (conform toelichting 24)
De resultaten van verworven of geliquideerde dochter
ondernemingen worden mee geconsolideerd vanaf de datum
waarop de controle wordt verworven, of de consolidatie neemt
een einde op de datum waarop de controle verdwijnt.
Alle transacties tussen de ondernemingen van de Groep, alle
balansen en alle niet-gerealiseerde winsten op transacties tussen
groepsondernemingen, 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 het activa
dat onderwerp is van de transactie. De boekhoudprincipes van
dochterondernemingen worden in lijn gebracht met die van de
Groep om de consistentie te verzekeren in de rapportering.
WIJZIGINGEN IN BOEKHOUDPRINCIPES EN TOELICHTINGEN
Gebaseerd op een nazicht van haar financiële rekeningen heeft
de Groep de presentatie en classificatie gewijzigd van sommige
elementen in:
-- de resultatenrekening: wijziging in de presentatie van de
toegekende betalingskortingen;
-- de balans: de afzonderlijke vermelding van de overige financiële
opbrengsten en schulden en het afboeken van openstaande
handelsvorderingen van twee belangrijke onderaannemers
tegenover hun openstaande handelsschulden, gebaseerd op een
overeenkomst tussen deze onderaannemers en de Groep (bedrag
2008: EUR 5 253k);
-- het kasstroomoverzicht: de uitsplitsing van afschrijvingen op
immateriële en materiële vast activa.
Standaarden en interpretaties van toepassing in het huidige jaar

CONSOLIDATIEPRINCIPES
De geconsolideerde jaarrekening omvat de jaarrekening van alle
dochterondernemingen die door de Groep worden gecontroleerd.
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De toegepaste boekhoudprincipes zijn in overeenstemming met
deze van vorig boekjaar, behalve voor:
Pagina 37 van 89

Financieel verslag - IFRS

Het IASB heeft volgende nieuwe en aangepaste IFRS en IFRIC
interpretaties gepubliceerd:
-- IFRIC 11 IFRS 2 – Transacties in groepsaandelen en ingekochte
aandelen;
-- IFRIC 12 – Dienstenconcessiecontracten (nog niet onderschreven
door de EU – verwacht in het eerste kwartaal van 2009, van
toepassing vanaf 2009);
-- IFRIC 14 IAS 19 – Beperking van de activa uit hoofde
van toegezegde pensioenregelingen, minimale
financieringsverplichtingen en de interactie daartussen
(onderschreven door de EU in december 2008, van toepassing
voor 2009);
-- IFRIC 13 – Klantengetrouwheidsprogramma’s, van toepassing
vanaf het boekjaar beginnend of volgend op 1 juli 2008.
-- IAS 39 en IFRS 7 – Herclassificatie van financiële vast activa
(Wijzigingen op IAS 39 en IFRS 7), van toepassing vanaf het
boekjaar beginnend of volgend op 1 juli 2008;
-- IFRIC 16 – Hedging van een netto investering in een
buitenlandse vestiging, van toepassing vanaf het boekjaar
beginnend of volgend op 1 oktober 2008, maar nog niet
onderschreven door de EU (verwacht in het tweede kwartaal van
2009, van toepassing voor 2009).
Deze standaarden en interpretaties hadden geen gevolgen op de
financiële positie van de groep, behalve voor IFRIC 11. Dit leidde tot
bijkomende toelichtingen en in sommige gevallen een herziening
van boekhoudprincipes.
De belangrijkste effecten van deze wijzigingen kunnen als volgt
worden omschreven:
IFRIC 11 IFRS 2 – Transacties in groepsaandelen en
ingekochte eigen aandelen.
De Groep heeft IFRIC interpretatie 11 toegepast met betrekking
tot de geconsolideerde financiële rekeningen. Deze interpretatie
vereist overeenkomsten waarbij aan de werknemers rechten
op eigen- vermogensinstrumenten van een entiteit worden
toegekend die administratief moeten verwerkt worden als in eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde transacties, zelfs indien de
entiteit deze instrumenten van een andere partij koopt of indien de
aandeelhouders de nodige eigen- vermogensinstrumenten verschaffen.
De Groep heeft instrumenten uitgegeven die van toepassing zijn op
deze interpretatie (zie ook toelichting 17 – Eigen Vermogen).
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IFRIC 12 – Service concessieovereenkomsten.
Het IFRIC publiceerde IFRIC 12 in november 2006. Deze interpretatie
is van toepassing op exploitanten van dienstverlening uit hoofde van
concessieovereenkomsten en zet de administratieve verwerking uiteen
van de aangegane verplichtingen en bekomen rechten bij dergelijke
dienstverlening. Geen enkele dochteronderneming van de Groep is een
exploitant zoals hiervoor omschreven. Bijgevolg heeft deze interpretatie
geen impact op de Groep.
IFRIC 14 IAS 19 – Beperking van een actief uit hoofde van
toegezegde pensioenregelingen, vereisten inzake minimale
financiering en de wisselwerking hiertussen.
De IFRIC interpretatie 14 verschaft richtlijnen inzake de vaststelling
van het plafond maximaal op te nemen overschot uit hoofde van
een “defined benefit” pensioenregeling dat overeenkomstig IAS 1
“personeelsverloningen” als actief mag worden opgenomen. De
Groep heeft geen “defined benefit” pensioenregeling, bijgevolg
heeft deze interpretatie geen impact op de financiële positie en
prestaties van de Groep.
IFRIC 13 - Loyaliteitsprogramma’s.
Het IFRIC publiceerde IFRIC 13 in juni 2007. Deze interpretatie
vereist dat spaarpunten administratief verwerkt worden als
afzonderlijke component van de verkooptransactie waarin ze
worden toegekend. Geen loyaliteitsprogramma’s zijn uitgegeven
door de Groep en bijgevolg heeft deze interpretatie geen effect op
de prestaties van de Groep.
Wijziging van IAS 39 en IFRS 7: Herclassificatie van
financiële instrumenten werd uitgegeven in oktober 2008. Deze
wijzigingen maakt herclassificaties mogelijk van niet derivatieve
financiële instrumenten geclassificeerd als aangehouden voor
handelsdoeleinden van “beschikbaar voor verkoop (AFS)” naar
“leningen en vorderingen (L&R)”, als deze beantwoord aan de
definitie van ”leningen en vorderingen” en als de intentie of
mogelijkheid bestaat om deze aan te houden gedurende de
voorziene periode. De onderneming dient deze wijzigingen toe
te passen op of na 1 juli 2008. Enige herclassificatie van een
financieel actief, gedaan in de periode startend vanaf of na 1
november 2008 zal slechts een effect hebben vanaf de datum
dat de herclassificatie is gebeurd. De herclassificaties van een
financieel actief zal niet retroactief worden toegepast voor 1 juli
2008. Geen enkele dochteronderneming van de Groep was in

het bezit van dergelijke instrumenten. Bijgevolg hebben deze
wijzigingen geen impact op de Groep.
IFRIC 16 Afdekken van netto investeringen
in buitenlandse entiteiten
Het IFRIC publiceerde IFRIC 16 in juli 2008. Deze interpretatie
verschaft richtlijnen inzake de administratieve verwerking voor het
afdekken van een netto investering. Deze interpretatie wordt met
terugwerking van kracht voor de boekjaren vanaf of na 1 oktober
2008. IFRIC 16 verschaft richtlijnen in verband met de afdekking
van een netto investering en de boekhoudkundige verwerking
ervan. Als dusdanig worden richtlijnen gegeven om het risico van
vreemde valuta te identificeren welke worden gekwalificeerd als
afdekking van een netto investering en hoe een onderneming het
bedrag van wisselkoerswinsten of verliezen dient te bepalen in
relatie met zowel de netto investering als met de instrumenten
aangewend ter afdekking. Geen ondernemingen van de Groep
hebben dergelijke instrumenten en bijgevolg is deze standaard niet
van toepassing op de Groep.
Op voorhand aanwenden van standaarden en interpretaties
De Groep heeft ervoor geopteerd om geen standaarden of
interpretaties toe te passen voor deze effectief dienen te worden
toegepast.
Standaarden en interpretaties in ontwikkeling,
nog niet van toepassing
Op het ogenblik van de goedkeuring van de jaarrekening waren
onderstaande standaarden en interpretaties al gepubliceerd, maar
nog niet van toepassing:
-- IAS 1 Presentatie van de jaarrekening (Herzien).
De IASB publiceerde de herziene versie van IAS 1 Presentatie
van de jaarrekening in september 2007, die van kracht wordt
voor boekjaren op of na 1 januari 2009. De standaard maakt
een onderscheid tussen wijzigingen in eigen vermogen voor
eigenaars en niet- eigenaars. Daarom zal het mutatieoverzicht
van het eigen vermogen enkel details bevatten van transacties
met eigenaars, waarbij al de mutaties in het eigen vermogen
betreffende niet- eigenaars als één lijn zullen worden
weergegeven. De Groep is aan het evalueren of het gebruik zal
maken van een of twee mutatieoverzichten.

-- IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen (Herzien).
In januari 2008 publiceerde de IASB een wijziging voor IFRS 2 die
de definitie van een vesting condition verduidelijkt en voorschrijft
hoe de annulering van een toekenning administratief dient verwerkt
te worden. Deze had geen invloed op de financiële positie en
prestaties van de Groep vermits er zich geen gebeurtenissen hebben
voorgedaan die verbonden zijn aan deze interpretatie.
-- FRS 8 Operationele segmenten (van toepassing vanaf het boekjaar
beginnend of volgend op 1 januari 2009).
Deze standaard vereist bekendmaking of informatie omtrent de
operationele segmenten van de Groep en verving de vereiste om
de primaire (business) en secundaire (geografische) segmenten te
bepalen. De Groep verwacht dat IFRS 8 geen materiële impact zal
hebben.
-- IAS 23 Financieringskosten.
De IASB publiceerde de wijziging betreffende IAS 23 in april 2007.
De herziene IAS 23 vereist activering van de financieringskosten
die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of
productie van een in aanmerking komend actief. De herziene IAS
23 wordt van kracht voor boekjaren op of na 1 januari 2009. Een
in aanmerking komend actief is een actief welke een belangrijke
periode in beslag neemt om klaar te zijn voor de voorgenomen
verkoop. In overeenstemming met overgangsvereisten van deze
standaard, zal de Groep dit beschouwen als een prospectieve
wijziging. Bijgevolg zullen financieringskosten met betrekking tot
een in aanmerking komend actief worden geactiveerd, met als
startdatum na 1 januari 2009. Geen wijzigingen zullen worden
doorgevoerd in verband met eventuele reeds opgenomen
financieringskosten.
-- Wijzigingen op IFRS 1 Eerste toepassing van International Financial
Reporting Standards en IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en
enkelvoudige jaarrekening.
De uitbreiding van IFRS 1 laat een onderneming toe om de
investeringskost in dochterondernemingen, een entiteit waarover
gezamenlijk zeggenschap wordt uitgeoefend of een geassocieerde
deelneming te bepalen in haar IFRS financiële rekeningen in
overeenstemming met IAS 27 of de “geachte kosten” benadering.
De wijziging op IAS 27 vereist dat alle dividenden van een
dochteronderneming, een entiteit waar gezamenlijk zeggenschap
of een geassocieerde deelneming wordt uitgeoefend worden
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opgenomen in de resultatenrekening van de enkelvoudige
jaarrekening. Beide nazichten worden van toepassing voor boekjaren
op of na 1 januari 2009. Deze vereisten hebben geen impact op de
geconsolideerde jaarrekening.
-- IFRS 3R Bedrijfscombinaties en IAS 27R geconsolideerde en
enkelvoudige jaarrekening.
Deze herziene standaard werd uitgegeven in januari 2008 en wordt
van kracht voor boekjaren op of na 1 juli 2009. IFRS 3R introduceert
wijzigingen in verband met de boekhoudkundige verwerking
van bedrijfscombinaties welke een impact zullen hebben op het
opgenomen bedrag aan goodwill. IAS 27R vereist dat een wijziging
in deelneming in een dochteronderneming (zonder het verlies
van controle) wordt opgenomen als een transactie in het eigen
vermogen. Deze standaard mag vroeger worden toegepast, doch de
Groep heeft deze intentie niet.
-- IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie en IAS1 Presentatie
van de jaarrekening – “Puttable Financiële Instrumenten” en
verplichtingen bij liquidatie.
Deze wijziging met betrekking tot IAS 32 en IAS 1 werden in
februari 2008 gepubliceerd en worden van kracht voor boekjaren
op of na 1 januari 2009. Deze herziening voorziet in een
beperkte toepassing waarbij “Puttable Financiële instrumenten”
uitzonderlijk kunnen geclassificeerd worden als eigen vermogen
indien ze voldoen aan een aantal specifieke kenmerken. De
wijziging van deze standaard zal geen impact hebben op de
financiële positie of prestaties van de Groep vermits de Groep
dergelijke instrumenten niet heeft uitgegeven.
-- IAS 39 Financiële instrumenten: Opname en waardering – In
aanmerking komende afgedekte posities.
Deze wijzigingen werd uitgegeven in augustus 2008 en wordt
van kracht op boekjaren op of na 1 januari 2009. Deze wijziging
omschrijft de toewijzing van een éénzijdig risico in een afgedekte
positie en de toewijzing van de inflatie als een afgedekt risico of
een gedeeltelijk risico in specifieke situaties. Het verduidelijkt
dat het een onderneming toelaat om een gedeelte van de reële
waardewijzigingen van het financiële instrument aan te wijzen
als een ingedekt item. De Groep heeft geoordeeld dat deze
wijziging geen invloed zal hebben op de financiële positie of
prestaties van de Groep.
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-- Verbeteringen aan IFRS.
In mei 2008 publiceerde de IASB zijn eerste omnibus met
wijzigingen betreffende de standaarden, in eerste instantie
om de inconsistenties te verwijderen en de formuleringen te
verduidelijken. Er zijn afzonderlijke overgangsbepalingen voor
elke standaard. De Groep heeft deze wijzigingen nog niet
toegepast en is deze aan het evalueren of deze een impact
zullen hebben.
-- IFRIC 15 Overeenkomsten voor de bouw van vastgoed.
IFRIC 15 werd uitgegeven in juli 2008 en wordt van kracht voor
boekjaren op of na 1 januari 2009 en dient retroactief te worden
toegepast. Deze interpretatie verduidelijkt wanneer en hoe de
opbrengsten en bijhorende kosten betreffende de verkoop van
een vastgoedeenheid dienen opgenomen te worden indien de
ontwikkelaar en de koper een overeenkomst bereiken alvorens
de bouw van het vastgoed gefinaliseerd is. IFRIC 15 zal geen
impact hebben of de geconsolideerde jaarrekening vermits de
Groep dergelijke activiteiten niet uitvoert.
De impact van deze standaarden en interpretaties in ontwikkeling
en momenteel herzien door het IASB en het IFRIC, werden niet
voorzien in deze financiële rekeningen.
BOEKHOUDKUNDIGE BEOORDELINGEN,
RAMINGEN EN VERONDERSTELLINGEN
Om deze jaarrekening op te stellen moet het management
ramingen en veronderstellingen maken die invloed hebben
op de gepubliceerde bedragen in de jaarrekening en in de
bijbehorende toelichtingen. Het gaat daarbij voornamelijk over
de recupereerbaarheid 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 gerapporteerde periode.
De Groep gebruikt deze ramingen voor de gewone
bedrijfsuitoefening om garantieverplichtingen, verouderde stock
en surplusvoorraden, dubieuze debiteuren, de economische
levensduur van R&D projecten, de waardering van intellectuele
eigendomsrechten, afgeleide financiële instrumenten en andere
reserves te waarderen. De uiteindelijke resultaten kunnen afwijken
van de gemaakte inschattingen.

Beoordelingen gemaakt door het management en de toepassingen
onder IFRS, welke een belangrijke impact hebben op de bedragen
opgenomen in de financiële rekeningen met een belangrijk risico
op wijzigingen in het volgende jaar, worden hierna omschreven
Operationele leasing als leasingnemer
De groep onderverhuurt een eigen gehuurd gebouw aan een derde
partij. Deze overeenkomst nam een einde op 31 december 2008.
De Groep is van oordeel, gebaseerd op een evaluatie van de
termijnen en voorwaarden opgenomen in de overeenkomst, dat zij
alle risico’s en voordelen van eigendom van dit gebouw geniet en
bijgevolg het contract opneemt als operationele leasing.
Continuïteit
De Groep is de opinie toegedaan dat, niettegenstaande de
overgedragen verliezen opgelopen gedurende twee opeenvolgende
jaren, het gebruik van de waarderingsregels in verband met
continuïteit gerechtvaardigd is, gebaseerd op het feit dat:
-- er een realistisch en conservatief budget werd opgesteld;
-- de blijvende focus op het drukken van de kosten waarbij wordt
verwacht dat de gezamenlijke kosten met 20% zullen worden
verminderd ten opzichte van 2008;
-- de aan de gang zijnde inspanningen van de Groep om zich van
bijkomende liquide middelen te verzekeren met als doel de cash
positie van de Groep te versterken en de toekomstige behoeften
van werkkapitaal te vrijwaren;
-- de Groep actief is in het draadloze datasegment, één van de
belangrijkste groeisegmenten in de Telecom sector. Het groei
potentieel wordt mede bewezen door de ontwikkeling van
nieuwe productcategorieën, zoals MID (Mobile Internet Devices)
in welke de Groep zich in een ideale positie bevindt om een
leidinggevende rol te spelen als één van de innovators in dit
marktsegment.
De ramingen en veronderstellingen worden continu herzien.
Herzieningen op boekhoudkundige veronderstellingen
worden opgenomen in de periode waarin de herziening heeft
plaatsgevonden en als er een belangrijk risico bestaat tot een
materiële correctie op de bedragen opgenomen in de activa en
passiva van het volgende boekjaar.

Ontwikkelingskosten
Ontwikkelingskosten worden gekapitaliseerd in overeenstemming
met de boekhoudprincipes opgenomen in toelichting 2. De initiële
kapitalisatie van de kosten is gebaseerd op het oordeel van het
management dat de technologische en economische haalbaarheid
is bevestigd, indien een ontwikkelingsproject een welbepaalde
mijlpaal heeft bereikt in overeenstemming met een project
management model. Bij het bepalen van het de gekapitaliseerde
bedragen maakt het management assumpties omtrent de
toekomstige winstverwachtingen van het actief, verdisconteerde
waardes en de verwachte periode dat het actief inkomsten
genereert. Op 31 december 2008 bedroeg de gekapitaliseerde
ontwikkelingskosten EUR 17 508k (2007: EUR 16 578k). Voor
verdere details verwijzen we naar toelichting 8.
Uitzonderlijke waardeverminderingen op
niet financiële vaste activa
De Groep evalueert op elke afsluitdatum of er aanwijzingen
zijn om een uitzonderlijke waardevermindering voor alle niet
financiële vaste activa op te nemen. Indien er berekeningen op
de gebruikswaarde worden toegepast, dient het management
de toekomstige kasstromen van de vaste activa of de cash
genererende eenheid in te schatten en dient zij een verdiscontering
te berekenen op de actuele waarde van deze kasstromen. Op
31 december 2008 heeft de Groep een bedrag van EUR 7 707k
aan uitzonderlijke waardeverminderingen opgenomen op de
geactiveerde ontwikkelingsprojecten (2007: EUR 1 980k). Voor
verdere details, met inbegrip van een sensitiviteitsanalyse en de
belangrijkste assumpties, verwijzen we naar toelichting 8.
Uitgestelde belastingvorderingen
Uitgestelde belastingsvorderingen worden opgenomen voor alle
niet gebruikte belastingverliezen en andere tijdelijke verschillen,
in de mate dat het meer dan waarschijnlijk is dat toekomstige
belastbare winsten zullen worden gegenereerd tegen dewelke de
vorderingen kunnen worden gebruikt. Een belangrijke beoordeling
van het management is vereist om het bedrag van de opgenomen
belastingvorderingen te bepalen, gebaseerd op een ingeschatte
timing alsook het bedrag van toekomstige belastbare winsten
samen met toekomstige planningstrategieën. De uitgestelde
belastingvordering, opgenomen op 31 december 2008 bedroeg
EUR 47 870k (2007: EUR 17 026k). Deze belastingvorderingen
vervallen niet en mogen niet gebruikt worden om ze af te zetten
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TOELICHTING 2: VOORNAAMSTE
BOEKHOUDPRINCIPES
tegenover belastbare winsten in andere entiteiten van de Groep.
Verdere informatie wordt gegeven in toelichting 7.
Garantieprovisie
De groep raamt haar kosten voor de garantieprovisie door
gebruik te maken van statistische gegevens op de verkopen. De
garantieperiode is in overeenstemming met de geldende wetgeving,
afhankelijk van waar de klant zich bevindt.
Op 31 december 2008 bedroeg de geraamde garantieprovisie
EUR 847k (2007: EUR 1 259k). Meer details worden gegeven in
toelichting 15.

(1) VREEMDE VALUTA
FUNCTIONELE EN RAPPORTERINGSVALUTA
De jaarresultaten van de individuele entiteiten die tot de
Groep behoren, worden uitgedrukt in de munteenheid van de
voornaamste economische ruimte waarbinnen deze entiteiten
opereren (functionele munteenheid). De geconsolideerde
financiële rapportering wordt weergegeven in euro, de functionele
en rapporteringmunteenheid van de vennootschap. Alle
ondernemingen binnen de Groep hebben de euro als functionele
munt, behalve:
-- de Japanse dochteronderneming voor welke de functionele
munt de Japanse yen is;
-- de dochterondernemingen in Hong Kong, de Verenigde
Staten en Taiwan voor welke de functionele munteenheden
respectievelijk de US dollar en de Nieuwe Taiwanese dollar
zijn, en;
-- de Zweedse dochteronderneming voor welke de functionele
munt de Zweedse kroon is.
TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA
Bij het opstellen van de jaarrekeningen van de individuele
entiteiten worden transacties andere dan in euro, geboekt
tegen wisselkoersen die gelden op datum van de transacties.
Op iedere balansdatum worden monetaire activa en passiva
uitgedrukt in vreemde valuta omgezet tegen de koers op de
balansdatum. Niet-monetaire activa en passiva aan reële waarde,
uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend tegen de
wisselkoers die geldt op de datum waarop de reële waarde werd
bepaald. 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 van die periode.
OMREKENING VAN DE RESULTATEN EN DE FINANCIELE
POSITIE VAN DE BUITENLANDSE ACTIVITEITEN
Voor doeleinden van de geconsolideerde jaarrekening worden
activa en passiva van buitenlandse activiteiten (VS, Japanse,
Zweedse, Hong Kong en Taiwanese dochterondernemingen)
omgezet in euro tegen de wisselkoersen die gelden op
balansdatum. Inkomsten en uitgaven worden omgerekend
tegen de gemiddelde wisselkoersen voor de periode, tenzij de
wisselkoersen aanzienlijk schommelden tijdens die periode. Dan
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worden immers de wisselkoersen op datum van de transacties
gebruikt. De componenten van het eigen vermogen worden
aan historische koers omgezet. De wisselkoersverschillen die
hieruit mogelijks voortvloeien uit de euro-omzetting van het eigen
vermogen tegen de koers op rapporteringdatum, worden geboekt
als ‘verschillen in nettovalutakoers’ onder de rubriek ‘Eigen
vermogen’. Dergelijke wisselkoersverschillen worden in resultaat
genomen tijdens de periode waarin de buitenlandse activiteit
afgestoten of beëindigd wordt.

(2) TOEREKENING EN VERANTWOORDING
VAN OPBRENGSTEN
De Groep genereert hoofdzakelijk opbrengsten uit de verkoop van
haar producten: datakaarten, USB apparaten, routers, ingebouwde
draadloze modules en software.
De klanten van de groep zijn onder meer Value-Added Resellers
(VAR’s), Original Equipment Manufacturers (OEM’s), service
providers van draadloze communicatie, internationale operatoren
en eindgebruikers.
Deze verkopen worden erkend als opbrengsten wanneer:
-- Er voldoende bewijskracht omtrent de overeenkomst
bestaat;
-- De Vennootschap noch betrokkenheid in het beheer van de
goederen die gewoonlijk verbonden worden aan eigendom
noch effectieve controle over de verkochte goederen
behoudt;
-- Het waarschijnlijk is dat de economische voordelen
verbonden aan de transactie aan de Vennootschap zullen
toekomen;
-- De opbrengst (de prijs) betrouwbaar kan gewaardeerd
worden;
-- De inbaarheid van de transactie is voldoende verzekerd (het
is meer dan waarschijnlijk dat het economische voordeel,
verbonden aan de transactie naar de onderneming zal
vloeien);
-- De opgelopen of op te lopen kosten met betrekking tot de
transactie betrouwbaar kunnen gemeten worden.
Indien aan één of meer van deze criteria niet wordt voldaan, wordt
de opbrengst overgedragen tot aan alle criteria wordt voldaan.

De opbrengsten worden opgenomen aan hun reële waarde,
exclusief van betalingskortingen, toegekende kortingen en
belastingen op opbrengsten.
De verkochte producten van de groep worden over het algemeen
niet verkocht met recht op teruggave, tenzij de producten defect
zijn en gedekt zijn door de garantieclausule (zie ook toelichting 15).
De opbrengsten van de groep omvatten ook samengestelde
producten en/of diensten zoals o.a. technische ondersteuning
van haar producten. In deze gevallen wordt de totale opbrengst
toegewezen aan de reële waarde van de individuele elementen,
die dan gewaardeerd worden op basis van de onderliggende
boekhoudprincipes, van toepassing op dat element.
Indien de marktwaarde van één of meer van de elementen
niet kan worden bepaald, wordt de opbrengst gespreid over de
verwachte resterende contractuele looptijd.
Niettegenstaande de verkochte producten ingebouwde software
hebben, gelooft de groep dat deze software onontbeerlijk is aan de
producten die ze levert.
Opbrengsten van diensten worden erkend als de diensten
zijn geleverd en wanneer er geen belangrijke prestaties meer
dienen te worden geleverd en indien de inbaarheid in belangrijke
mate vaststaand is. Opbrengsten uit dienstenovereenkomsten,
afhankelijk van een finale aanvaarding van de klant worden
uitgesteld tot zulke aanvaarding is ontvangen en alle andere
voorwaarden omtrent erkenning van opbrengsten zijn vervuld.
De kosten met betrekking tot dergelijke overeenkomsten worden
opgenomen wanneer ze zich voordoen.
Een gedeelte van de opbrengsten van de Groep zijn afgeleid
uit samenwerkingsovereenkomsten. Als gevolg van zulke
samenwerkingen verklaart de Groep zich akkoord om onderzoek
naar en het testen van producten uit te voeren, zoals omschreven
in de overeenkomst.
Het belangrijkste deel van deze overeenkomsten voorzien
voorafbetalingen voor technische kosten, licentiekosten en te
bereiken mijlpalen.
Definitief verworven voorafbetalingen worden slechts erkend als
opbrengst voor zover er producten of diensten geleverd werden
in een afzonderlijke transactie en de Groep aan alle voorwaarden
en verplichtingen van de onderliggende overeenkomst heeft
voldaan. In het geval van blijvende betrokkenheid van de Groep,
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zal de voorafbetaling niet beschouwd worden als een afzonderlijke
transactie en zal de erkenning van de opbrengsten op basis
van de marktwaarde gespreid worden over de looptijd van de
overeenkomst.
Mijlpaalopbrengsten volgende uit onderzoek worden erkend
als opbrengsten zodra deze definitief verworven zijn, tenzij de
Groep betrokken blijft in het programma. In dit geval wordt de
mijlpaalopbrengst slechts erkend in de mate er kosten werden
opgelopen (en in het licht van de globale projectopbrengsten en
–kosten).
Indien er in cash wordt voorafbetaald alvorens aan bovenvermelde
criteria werd voldaan, worden deze als overgedragen opbrengsten
erkend.
Een beperkt aantal contracten geeft de klant recht op een
kredietnota in geval van prijserosie gedurende een bepaalde
periode volgend op de initiële verkoop. De mogelijke kortingen
volgend uit dergelijke inkomsten worden geschat op het ogenblik
van de verkoop en worden in mindering gebracht van de
opbrengsten.
Financiële kortingen 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 in overeenstemming
met de voorwaarden die werden bedongen met de octrooihouders.
Royaltyverplichtingen worden opgenomen als ‘kosten voor
verkoop, marketing en royalty's'.

(4) BELASTINGEN
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.
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In dat geval worden de belastingen rechtstreeks geboekt in het
eigen vermogen.
-- Verschuldigde belastingen
Verschuldigde belastingen omvatten de verwachte
belastingverplichtingen op het belastbare inkomen van het
jaar. De belastbare basis verschilt van het resultaat voor
belastingen zoals opgenomen in de jaarrekening omdat
bepaalde elementen van de inkomsten of de uitgaven in
andere boekjaren belast of vrijgesteld worden en andere
elementen die definitief 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 worden gebruikt om de verschuldigde
belastingen op balansdatum te bepalen. Voor verdere
details verwijzen we naar toelichting 7.
-- Uitgestelde belastingen
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.
Uitgestelde belastingverplichtingen worden algemeen
erkend voor alle tijdelijke belastingverschillen. Uitgestelde
belastingvorderingen worden enkel opgenomen wanneer
het management het waarschijnlijk acht dat er voldoende
toekomstige belastbare winsten zullen zijn om het
belastingvoordeel te kunnen genieten. Uitgestelde
belastingvorderingen worden op iedere balansdatum
geëvalueerd en worden afgeboekt in de mate dat
het niet langer waarschijnlijk is dat het gerelateerde
belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
Uitgestelde belastingsverplichtingen en –vorderingen
worden tegenover elkaar afgezet indien wettelijk
is toegelaten om de verschuldigde belastingen en

vorderingen tegenover elkaar af te zetten en indien deze
betrekking hebben op belastingen geheven door dezelfde
belastingsautoriteiten en indien de groep de intentie heeft
dit recht uit te voeren. Voor verdere details verwijzen we
naar toelichting 7.

(5) VOORRADEN
De voorraden grondstoffen (hoofdzakelijk elektronische
componenten) en goederen in bewerking, worden geboekt tegen
de kostprijs (FIFO-methode) of, indien die lager is, tegen de
realisatiewaarde.
De voorraden van afgewerkte producten 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 volgens de methode van
het gewogen gemiddelde.
De netto realiseerbare waarde is de geschatte verkoopprijs min de
geschatte kosten om het product af te werken en om de verkoop
te realiseren.
De Groep erkent voorraad in consignatie op haar balans tenzij er
een aanzienlijke overdracht van de risico's en voordelen verbonden
aan het eigendom heeft plaatsgevonden naar de geconsigneerde.
De Groep waardeert doorlopend de voorraden van verouderde
artikelen of langzaam roterende artikelen, en legt waar nodig
voorzieningen aan.

(6) MATERIELE VASTE ACTIVA

toekomstige economische voordelen aan de Groep toekomen en
indien de gerelateerde kosten op een betrouwbare wijze kunnen
worden bepaald.
Indien er een belangrijk nazicht wordt uitgevoerd, wordt deze kost
toegevoegd aan de boekwaarde van de materiële vaste activa als
vervangingskost indien het aan de opnamecriteria voldoet. Alle
andere kosten met betrekking tot onderhoud en herstelling worden
ten laste genomen van de resultatenrekening op het ogenblik
waarop ze zich voordoen.
De items met betrekking op materiële vaste activa worden niet
meer opgenomen op het moment van buitengebruikstelling of
indien er geen toekomstige economische voordelen meer worden
verwacht van het gebruik ervan. De winst of verlies, voortvloeiend
uit de buitengebruikstelling van het vast actief (berekend op basis
van het verschil tussen de netto verkoop en de boekwaarde van
het vast actief) worden opgenomen in het resultaat van het jaar
van buitengebruikstelling.
De activa worden lineair afgeschreven over de geschatte
economische levensduur, met name:
Machines en computeruitrusting > 2 tot 10 jaar
Meubilair en rollend materieel > 5 jaar
Inrichtingen > 3 tot 9 jaar
De geschatte levensduur, de restwaarden en de
afschrijvingsmethode worden steeds herzien op balansdatum
zodat eventuele gewijzigde inschattingen verwerkt worden op
vooruitziende basis.
Activa in aanbouw worden geboekt aan kostprijs. Die omvat de
kosten voor de bouw en materiële vaste activa en andere directe
kosten. Deze 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

De materiële vaste activa van de Groep omvatten specifieke
productieapparatuur en worden gewaardeerd tegen de historische
kost min de gecumuleerde afschrijvingen en eventuele bijzondere
waardeverminderingen. Kosten, opgelopen na initiële erkenning
zullen deel uitmaken van de waarde van het activa of zullen als
afzonderlijk activa worden behandeld in de mate dat de verbonden
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(7) LEASING
Leasing operaties kunnen worden opgesplitst in twee soorten
van leasing:
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 bijzondere waardeverminderingen.
Elke leasingbetaling wordt toegekend aan het passief en
aan de financieringskosten om te komen tot een constante
periodieke rentevoet op het uitstaande financieringssaldo.
De overeenstemmende leasingverplichtingen, zonder
financieringskosten, zijn opgenomen onder de schulden die
op minder en op meer dan één jaar vervallen. Het renteelement wordt geboekt ten laste van de resultatenrekening
over de leasingtermijn. Activa onder financiële leasing worden
afgeschreven over de gebruiksduur van de activa volgens de door
de Groep uiteengezette regels. Als er geen zekerheid bestaat of
de Groep eigenaar zal worden van het actief op het einde van de
huurovereenkomst, dan gebeurt de afschrijving over de kortste
periode: de huurtermijn of de gebruiksduur van de activa.
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
voor operationele leasing worden lineair ten laste genomen van
de resultatenrekening over de duur van de overeenkomst. Voor
verdere details verwijzen we naar toelichting 16.

(8) IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Afzonderlijk verworven Immateriële vaste activa worden
gewaardeerd bij de initiële opname op kostbasis verminderd
met gecumuleerde afschrijvingen en gecumuleerde
waardeverminderingen. Intern gegenereerde immateriële vaste
activa, met uitzondering van geactiveerde ontwikkelingsprojecten,
worden niet geactiveerd en de kost wordt opgenomen in het
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resultaat van het jaar waarin de kost zich voordoet.
Immateriële vaste activa worden afgeschreven op basis
van hun economische gebruiksduur en de nood van een
uitzonderlijke waardevermindering wordt geanalyseerd wanneer
zich een indicatie tot waardevermindering voordoet. De
afschrijvingsmethode en periode van het immaterieel vast actief
met een gedefinieerde levensduur wordt minstens herzien op elk
financieel jaareinde. Winsten of verliezen die hun oorzaak vinden
in de buitengebruikstelling van een immaterieel vast actief worden
berekend op basis van het verschil tussen de netto verkoop en de
boekwaarde van het actief worden opgenomen in het resultaat
wanneer het actief wordt buiten gebruikgesteld.
(A) KOSTEN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING EN
GERELATEERDE OVERHEIDSSUBSIDIES
Uitgaven voor onderzoek worden als uitgave opgenomen
wanneer ze worden opgelopen.
De Groep gebruikt de boekhoudkundige kostenvermin
deringmethode voor onderzoekssubsidies waarbij het voordeel
van de subsidie wordt erkend als een vermindering van de
kostprijs van de aanverwante uitgaven. Dit wanneer is voldaan
aan bepaalde criteria die zijn bedongen in de voorwaarden
van die subsidieovereenkomsten en voor zover de nodige
garanties werden gegeven dat de subsidies effectief zullen
worden ontvangen.
Kosten van ontwikkelingsprojecten (voor het ontwerpen
en testen van nieuwe of verbeterde producten) worden
opgenomen als immateriële activa conform IAS 38
Immateriële Activa, indien voldaan is aan de volgende criteria
en de Groep de volgende zaken kan aantonen:
-- de technische haalbaarheid om het immaterieel actief
te voltooien zodat het beschikbaar zal zijn voor gebruik
of verkoop;
-- het voornemen van de Groep om het immaterieel actief
te voltooien en het te gebruiken of te verkopen;
-- de mogelijkheid voor de Groep om het immaterieel
actief te gebruiken of te verkopen;
-- op welke wijze het immaterieel actief toekomstige
economische voordelen zal genereren (bijvoorbeeld 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 om op betrouwbare
wijze de uitgaven te meten die toe te rekenen zijn aan
de ontwikkeling van het immaterieel actief.
Het initieel opgenomen bedrag voor intern ontwikkelde
immateriële vaste activa bestaat uit het totaal van de
opgelopen kosten vanaf het moment waarop het immaterieel
vast actief aan de hierboven beschreven criteria voldeed.
Indien geen intern ontwikkeld immaterieel vast actief kan
worden erkend, worden ontwikkelingskosten opgenomen
in de resultatenrekening van de periode tijdens dewelke ze
werden opgelopen.
Na hun initiële opname op de balans worden deze intern
ontwikkelde immateriële activa gewaardeerd aan kost min
gecumuleerde afschrijvingen en gecumuleerde bijzondere
waardeverminderingsverliezen, op dezelfde manier als de
overige immateriële vaste activa. De afschrijvingen van
de geactiveerde ontwikkelingskosten worden geboekt in
de resultatenrekening onder de rubriek ‘Onderzoeks- en
Ontwikkelingkosten’.
Andere ontwikkelingsuitgaven worden opgenomen als
kost wanneer ze worden opgelopen. Onderzoeks- 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
rechtlijnig afgeschreven vanaf het begin van de commerciële
verzending van het gecertificeerde product over de periode
van zijn verwachte opbrengst die niet meer dan twee jaar
bedraagt.
Het activeren van ontwikkelingskosten, zoals hierboven
gedetailleerd beschreven, creëert een tijdelijk verschil in de
belastbare basis. Bijgevolg werd in dit verband een uitgestelde
belastingverplichting geboekt.

(B) OVERIGE IMMATERIELE VASTE ACTIVA
De overige immateriële vaste activa van de Groep omvatten:
-- Concessies, patenten en licenties, en
-- Software voor de planning van de materiaalvereisten
(MRP) en voor consolidatiedoeleinden.
Deze worden gewaardeerd aan kostprijs verminderd met
gecumuleerde afschrijvingen en gecumuleerde bijzondere
waarderverminderingsverliezen. De afschrijvingen gebeuren
lineair over de verwachte economische levensduur, die
varieert tussen 1,5 en 5 jaar. De verwachte economische
levensduur en de afschrijvingsperiode worden bij iedere
rapporteringperiode geëvalueerd, waarbij het effect van
eventuele aanpassingen op een prospectieve basis wordt
opgenomen.

(9) BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN OP VASTE
ACTIVA
De Groep evalueert in elke rapporteringsperiode de vaste
activa en bepaald in geval van bijzondere gebeurtenissen of
wijzigingen of er enige indicatie bestaat tot het nemen van een
bijzondere waardevermindering. Indien die indicaties er zijn, wordt
de realisatiewaarde van het actief geschat om de bijzondere
waardevermindering vast te leggen. Indien een individueel actief
geen kasstromen genereert los van andere activa, dan zal de
Groep een inschatting maken van de realisatiewaarde van de
eenheid die de kasstromen genereert en waartoe het actief
behoort.
Voor de immateriële vaste activa zal onmiddellijk een bijzondere
waardevermindering worden geboekt zodra niet meer aan de
vereiste criteria (zie boekhoudprincipe 8A) is voldaan. Immateriële
vaste activa met een onbepaalde levensduur en immateriële vaste
activa die nog niet klaar zijn voor ingebruikname worden jaarlijks
getest op waardeverminderingen of telkens er een indicatie van
waardevermindering is.
De realisatiewaarde is gelijk aan de hoogste van de marktwaarde
verminderd met de verkoopkosten en de gebruikswaarde. De
beoordeling van de gebruikswaarde gebeurt op basis van de
huidige waarde van de verdisconteerde toekomstige kasstromen,
gebruik makend van de discontovoet voor belastingen die de
huidige marktcondities van de tijdswaarde van geld en de
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specifieke risico’s verbonden aan het onderliggend activa voor
zover de toekomstige kasstromen hier niet voor werden aangepast,
weerspiegelt.
Indien de realisatiewaarde van het activa (of de kasstroom
generende eenheid) lager is dan de huidige boekwaarde,
zal de boekwaarde verlaagd worden tot de realisatiewaarde.
Deze waardeverminderingen worden opgenomen in de
resultatenrekening.
Bijzondere waardeverminderingen kunnen worden teruggenomen
indien er zich een wijziging voordoet bij de elementen die de
bijzondere waardevermindering tot stand hebben gebracht.
Deze terugname kan de eigenlijke boekwaarde voor bijzondere
waardevermindering, min waardeverlies en afschrijvingen,
niet overschrijden. Het terugnemen van de bijzondere
waardevermindering heeft een onmiddellijk effect op het resultaat.

(10) PROVISIES
Een provisie wordt opgenomen indien:
-- er een huidige verplichting is (wettelijk of constructief)
voortkomend uit een voorbije gebeurtenis
-- het waarschijnlijk is dat er resources met economische
voordelen zullen buitenstromen om de verplichting te voldoen
-- een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de waarde
van de verplichting
Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt geen
provisie genomen.
Het bedrag dat als voorziening erkend wordt is de beste raming
van de vereisten om de huidige verplichting op de balansdatum te
vereffenen, rekening houdend met de risico's en de onzekerheden
die eigen zijn aan de verplichting. Indien sommige of alle
economische voordelen die worden vereist om een voorziening te
vergoeden van een derde kunnen worden teruggevorderd, wordt
de vordering aanzien als een activa indien het nagenoeg zeker dat
de terugbetaling zal worden ontvangen en indien het bedrag van
terugbetaling betrouwbaar kan worden gemeten.
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Voorzieningen voor garanties
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.
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) PENSIOENVERPLICHTINGEN
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 genomen van
de resultatenrekening in het jaar waarop ze betrekking hebben.

(12) OP AANDELEN GEBASEERDE VERGOEDINGEN
De Groep maakt gebruik van op aandelen gebaseerde
vergoedingen waarbij aandelen opties (hierna vernoemd
als “warranten”) worden toegekend aan werknemers,
zelfstandigen en bestuurders. De kost van deze op aandelen
gebaseerde transacties met werknemers, worden berekend
op basis van de reële waarde op de datum van verwerving.
De op aandelen gebaseerde vergoedingen worden als kost
in de resultatenrekening opgenomen over de periode van
verwerving, met een overeenkomstige toename van het
eigen vermogen.
Het bedrag dat ten laste van de resultatenrekening dient
te worden genomen over de verwervingsperiode wordt
bepaald volgens de reële waarde van de warrants, welke
wordt berekend op basis van het Black Scholes-model.
Daarbij wordt rekening gehouden met de voorwaarden
die van toepassing waren bij het toekennen van de
warrants. Op elke balansdatum herziet de Groep haar
ramingen van het aantal warrants die vermoedelijk
uitoefenbaar zullen worden tenzij de verbeuring van
warrants plaatsvindt wegens het niet bereiken van de

drempelwaarden. Eventuele correcties zullen worden
uitgevoerd in de resultatenrekening en in het eigen
vermogen over de resterende looptijd van de warrants. De
direct toe te schrijven transactiekosten worden in mindering
gebracht van het aandelenkapitaal (nominale waarde) en
uitgiftepremie op het ogenblik waarop de warrants worden
uitgeoefend.
Voor verdere details verwijzen we naar toelichting 17.
(13) FINANCIELE ACTIVA EN PASSIVA
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.
Handelsvorderingen en overige vorderingen
Handelsvorderingen en overige vorderingen zijn in de balans
opgenomen aan nominale waarde (in het algemeen het
gefactureerde bedrag), verminderd met een waardevermindering
voor dubieuze debiteuren. Dergelijke waardevermindering wordt
opgenomen in de resultatenrekening als het waarschijnlijk is dat
de Groep de vordering niet zal kunnen innen.
Waardeverminderingen voor klanten waarbij de dubieuze
bedragen resulteren uit commerciële discussies worden geboekt
ten opzichte van de bedrijfsopbrengsten. In die gevallen waarbij
het kredietrisico resulteert uit de mogelijkheid dat klanten
niet langer in staat zouden blijken om aan hun financiële
verplichtingen te voldoen, worden de waardeverminderingen
geboekt als waardevermindering voor dubieuze debiteuren.
Zelfs indien één bepaald merk of een wereldwijde mobiele
operator een aanzienlijk percentage van de handelsvorderingen
van de Groep zou vertegenwoordigen, dan nog sluit de Groep
transacties met de individuele verbonden telecomoperatoren,
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.
De overige vorderingen worden vermeld op basis van hun
nominale waarde (over het algemeen het gefactureerde bedrag)
verminderd met een voorziening voor dubieuze debiteuren mocht
dit noodzakelijk blijken.

Handelsschulden en overige schulden
Handels- en overige schulden worden gewaardeerd tegen
afgeschreven kostprijs. Deze is berekenend, gebruik makend
van de effectieve interest methode verminderd met eventuele
waardeverminderingen.
Liquide middelen

Als liquide middelen zijn te beschouwen cash,
termijndeposito’s en de gemakkelijk realiseerbare
beleggingen met een looptijd van ten hoogste drie maanden
op moment van aankoop. Liquide middelen bestaan
hoofdzakelijk uit termijndeposito’s bij handelsbanken met
een hoge kredietwaardigheidscore.
Met betrekking tot het geconsolideerde kasstroomoverzicht
bevatten de liquide middelen cash en korte termijn
deposito’s, zoals hierboven omschreven.
(14) KOSTEN VAN LENINGEN
Kosten van leningen worden opgenomen op het moment dat de
kost zich voordoet.

(15) AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN
De Groep maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten
zoals termijncontracten om haar wisselkoersrisico in te
dekken. Deze afgeleide financiële instrumenten worden initieel
opgenomen aan hun reële waarde op datum van afsluiting
van het contract en worden geregeld geherwaardeerd aan
hun reële waarde, opgenomen in de resultatenrekening.
Voor financiële instrumenten, waarvoor er geen actieve
markt bestaat, wordt een aanvaardbare waarderingstechniek
gebruikt om de reële waarde te bepalen. Derivaten worden
opgenomen als een financieel actief indien de reële
waarde positief is en als financieel passief indien de reële
waarde negatief is. Elke winst of verlies van de derivaten,
voortvloeiend uit de wijziging in reële waarde gedurende het
jaar en welke niet onder de classificatie vallen voor hedge
accounting (indekkingen) worden onmiddellijk opgenomen als
winst of verlies.
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TOELICHTING 4: BIJKOMENDE INFORMATIE BETREFFENDE BEDRIJFSKOSTEN VOLGENS AARD

(16) WINST PER AANDEEL
De winst per gewoon aandeel wordt berekend op basis van
het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen uitstaand
tijdens de periode.
De winst per verwaterd aandeel wordt berekend op basis van het
gewogen gemiddeld aantal verwaterde aandelen uitstaand tijdens
de periode.

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

TOELICHTING 3: BEDRIJFSSEGMENTEN EN
GEOGRAFISCHE SPREIDING

Sinds 2004 is Option geëvolueerd naar een groep met slechts één
overblijvend bedrijfssegment, namelijk de verkoop van apparatuur.
Hoewel Option een uitgebreid productengamma heeft, is de Groep
ervan overtuigd dat ze behoren tot eenzelfde bedrijfssegment
vermits de producten gelijkaardige economische eigenschappen
hebben en eveneens gelijkaardig zijn in de volgende gebieden:
-- de aard van de producten
-- 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
In 2006 ontstond een nieuw segment (ingebouwde draadloze
modules, inbegrepen in ‘Overige’ in de onderstaande tabel), naast
het bestaande segment ‘Externe apparaten’, die de drempel voor
segmentrapportering in 2009 waarschijnlijk zal overschrijden.
Oorsprong van de opbrengsten op
31 december
Externe apparaten
Overige

2008
88%
12%

2007
90%
10%

De meeste verkopen vinden plaats onder wereldwijde of
internationale mobiele merken 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 bestaande uit verscheidene en gezonde
debiteuren.
In 2008 realiseerde de groep 72 % van de opbrengsten binnen
Europa, vergeleken met 72 % in 2007. Gegeven het beperkte aantal
klanten, worden de verkopen wereldwijd opgevolgd in plaats van op
regionaal niveau.

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

In k€ (duizend EUR)
Kostprijs verkochte goederen
Bedrijfskosten, welke omvatten:
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
Kosten van verkoop, marketing en
royalty’s
Algemene en administratiekosten
Total

Afschrijvingen
op materiële
vaste activa

Waardeverminderingen
op immateriële
vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen op
immateriële vaste activa

Totaal

2008
386

2007
332

2008
-

2007
-

2008

2007
-

2008
386

2007
332

5 200

3 904

14 749

12 361

7 707

1 980

27 656

18 245

96

64

95

414

-

-

191

478

818

715

158

134

-

-

976

849

6 500

5 015

15 002

12 909

7 707

1 980

29 209

19 904

In 2008 heeft de Groep de geactiveerde R&D projecten onderzocht wat resulteerde in een bijzondere waardevermindering van
EURO 7 707k (2007: EURO 1 980k). Deze waardevermindering was voornamelijk toe te schrijven aan de wijzigende technologieën en de snel
wijzigende marktomstandigheden.
De onderzoeks- en ontwikkelingskosten die in het resultaat werden opgenomen bedroegen EURO 12 885k (2007: EURO 10 652k).

Personeelskosten en overige sociale voordelen zijn opgenomen in de volgende rubrieken van de resultatenrekening:
In k€ (duizend EUR)

2008

2007

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

5 135
4 411
7 226
7 193

4 486
4 753
5 825
6 313

23 965

21 377

Totaal

We verwijzen naar toelichting 5: personeelskosten en overige sociale voordelen in dit jaarverslag voor verdere informatie.
Segmentinformatie wordt voorgesteld met betrekking tot de
bedrijfssegmenten en geografische segmenten van de Groep.
De Groep volgt haar activiteiten op projectbasis op waarbij
elk project een verzameling van producten met gelijkaardige
technologieën vertegenwoordigt.
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Opbrengsten
Europa
Amerika
Azië
Andere

2008
72%
13%
10%
5%

2007
72%
10%
10%
8%

Kostprijs van de verkochte goederen
Op jaareinde had 94,5%, of EURO 182 755k van de kostprijs van de verkochte goederen betrekking op materialen (2007: 93.7% of
EURO 204 393k).
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TOELICHTING 5: PERSONEELSKOSTEN EN OVERIGE SOCIALE VOORDELEN

In k€ (duizend EUR)
Lonen en wedden
Sociale-zekerheidsbijdragen
Overige personeelskosten
Bijdrage in pensioenfondsen
a) Totaal aantal ingeschreven personeelsleden per einde boekjaar
b) Gemiddeld personeelsbestand in voltijdse equivalenten
Arbeiders
Bedienden
Management

2008

2007

16 473
5 480
1 213
798
23 965
679
656
226
425
5

15 347
4 743
681
606
21 377
615
626
216
402
8

Sinds 2003 dragen de Vennootschap en twee van haar dochterondernemingen bij tot plaatselijke pensioenfondsen, die worden beheerd
door verzekeringsmaatschappijen met een hoge kredietwaardigheidsgraad. Het betreft programma’s met vaste bijdragen (de zogenaamde
defined contribution-plannen) waarbij de bijdrage gedeeltelijk vast is en gedeeltelijk wordt gekoppeld aan de bedrijfswinst. De bijdrage aan
pensioenfondsen bedroeg EURO 798k (2007: EURO 606k).

Interestopbrengsten
Nettowisselkoers winsten
Wijziging in marktwaarde van afgeleide financiële instrumenten
Overige
Financiële opbrengsten
Interestkosten
Betalingskortingen toegekend aan klanten
Wijziging in marktwaarde van afgeleide financiële instrumenten
Nettowisselkoers verliezen
Overige, in hoofdzaak bankkosten
Financiële kosten
Financieel netto resultaat
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TOELICHTING 7: BELASTINGEN

In k€ (duizend EUR)
Belastingsinkomsten / (uitgaven) omvatten:
Verschuldigde/Terug te vorderen belastingen op het resultaat
Uitgestelde inkomstenbelastingen / (uitgaven)
Totale belastingsinkomsten / (uitgaven)

2008

2007

813
1 054
70
1 937
(149)
(481)
(1 697)
(150)
(2 477)
(540)

1 140
750
473
30
2 393
(124)
(1 091)
(947)
(93)
(2 255)
138

2008

2007

111
10 727
10 838

2 133
1 627
3 760

(29 839)

2 672

Belastinginkomst / (uitgave) berekend aan 33,99%

10 142

(908)

Effect van niet belastbare inkomsten
Effect van niet aftrekbare uitgaven
Effect van de verschillende belastingtarieven van dochterondernemingen
onder verschillende belastingregimes

(173)
(1 480)

(173)
(1 645)

2 349

6 486

Belastinginkomsten / (uitgaven) erkend in de resultatenrekening

10 838

3 760

Resultaat voor belastingen

TOELICHTING 6: FINANCIELE RESULTATEN

In k€ (duizend EUR)

De netto wisselkoersverliezen bedroegen EURO -1 697k of -0.06 % van de totale opbrengsten van 2008 (2007: EURO 750k of 0,25 % van de
totale opbrengsten van 2007) voornamelijk als gevolg van openstaande aankoopfacturen in US dollar en openstaande verkoopfacturen in Britse
ponden. (zie ook boekhoudprincipe 1 en toelichting 2). In 2008 heeft de Groep de betalingskortingen, toegekend aan klanten, in mindering
gebracht van de opbrengsten, terwijl dit in 2007 in mindering werd gebracht van het financieel resultaat. In 2008 vertegenwoordigden deze
betalingskortingen een bedrag van EURO 1 044k.

De belastingvoet die gebruikt werd in bovenstaande reconciliatie voor 2008 en 2007 is de vennootschapsbelastingvoet van 33,99% die van toepassing
is op ondernemingen onderhevig aan het Belgische belastingregime.
De opgenomen verliezen in 2008, veroorzaakten een significant belastingverlies in Option NV en hebben geleid tot een positief uitgesteld
belastingresultaat voor de Groep in 2008.
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TOELICHTING 8: IMMATERIELE VASTE ACTIVA

UITGESTELDE BELASTINGEN
In k€ (duizend EUR)

Geconsolideerde balans
Activa
In k€ (duizend EUR)
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Voorraden
Overige elementen
Belastingwaarde van overgedragen fiscale verliezen
Bruto uitgestelde belastingvordering / (verplichting)
Saldering per belastbare entiteit
Uitgestelde belastingvordering / (verplichting)

Passiva

2008

2007

2008

2007

179
4 588
1 131
16 515
22 413

295
610
4 641
5 787
11 333

(1 963)
(50)
(2 013)

(627)
(64)
(691)

-

-

-

22 413

11 333

(2 013)

(691)

De uitgestelde belastingvordering met betrekking tot overgedragen verliezen vond zijn oorsprong in de gerealiseerde verliezen in 2007 en 2008.
De overgedragen verliezen van 2008 bedragen EURO 30 844k en resulteerden in een additionele uitgestelde belastingvordering van
EURO 10 728k op het jaareinde van 2008.
De tijdelijke verschillen, die hun oorsprong vonden in de verschillen in netto boekwaarde van activa tussen de belastbare basis en de basis van
IFRS resulteerden in een uitgestelde belastingvordering van EURO 4 588k.
De overige uitgestelde belastingvorderingen in 2008 vloeiden hoofdzakelijk voort uit tijdelijke belastingverschillen met betrekking tot voorziene
royaltylasten.
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;
-- de Groep in het verleden reeds heeft bewezen gebruik te maken van overgedragen belastingverliezen.
Bovendien is het meer dan waarschijnlijk dat voldoende toekomstige winsten voorzien zijn om deze overgedragen verliezen te recupereren.
De activering van ontwikkelingsprojecten onder IFRS in een dochteronderneming van de Groep resulteerde in een uitgestelde belastingverplichting
van EURO 1 963k.
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Aanschaffingswaarde
Saldo op 1 januari 2008
Netto-valutakoersverschillen
Verwervingen
Uitgaven van productontwikkeling
Saldo op 31 december 2008
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Saldo op 1 januari 2008
Netto-valutakoersverschillen
Afschrijvingen
Afschrijving van gekapitaliseerde eigen ontwikkelingsprojecten
Bijzondere waardeverminderingen
Saldo op 31 december 2008
Netto boekwaarde
Op 1 januari 2008
Op 31 december 2008

Aanschaffingswaarde
Saldo op 1 januari 2007
Netto-valutakoersverschillen
Verwervingen
Uitgaven van productontwikkeling
Overdracht naar andere activacategorieën
Overige bewegingen
Saldo op 31 december 2007
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Saldo op 1 januari 2007
Netto-valutakoersverschillen
Afschrijvingen
Afschrijving van gekapitaliseerde eigen ontwikkelingsprojecten
Bijzondere waardeverminderingen
Overdracht naar andere activacategorieën
Saldo op 31 december 2007
Netto boekwaarde
Op 1 januari 2007
Op 31 december 2007

Geactiveerde
ontwikkelingskosten
44 122

Concessies,
octrooien,
licenties

Totaal 2008

430

2 053
2
637

8 910

2 692

(4 997)

(1 652)

(1 455)

(266)

(13 281)
(7 707)
(48 557)

(6 452)

(1 918)

(34 193)
(25)
(1 721)
(13 281)
(7 707)
(56 927)

16 578
17 508

3 483
2 458

401
773

20 462
20 740

26 561
(40)
17 699
(98)
44 122

21 229
2 990
(15 739)
8 480

1 622
361
70
2 053

49 412
(40)
3 351
17 699
(28)
(15 739)
54 655

(15 409)
12
(7)
(10 258)
(1 980)
98
(27 544)

( 2 725)
(2 272)
(4 997)

(1 280)
(372)
(1 652)

(19 414)
12
(2 651)
(10 258)
(1 980)
98
(34 193)

11 152
16 578

18 504
3 483

342
401

29 998
20 462

21 943
66 065
(27 544)
(25)

8 480

Software

54 655
2
1 067
21 943
77 667
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TOELICHTING 9: MATERIELE VASTE ACTIVA

In 2006, verkreeg de Groep een licentie met betrekking tot bepaalde intellectuele eigendomsrechten voor een waarde van EURO 15 739k.
Aan het eind van 2007, verkreeg de Groep een amendement bij de bestaande overeenkomst. Dit vertaalde zich in een netto daling van
immateriële vaste activa van EURO 14 348k en een daling van de korte en lange termijnverplichtingen van EURO 15 739k.

UITZONDERLIJKE WAARDEVERMINDERINGEN MET EEN GEDEFINIEERDE LEVENSDUUR
In 2008, herzag de Groep de bestaande geactiveerde R&D ontwikkelingen wat leidde tot een waardevermindering van EURO 7 707k
(2006: EURO 1 980k) die hoofdzakelijk haar oorzaak vindt in wijzigende technologieën en snel wijzigende marktomstandigheden. Deze analyse
was gebaseerd op projecten met een sneller dan verwacht einde van hun levensduur, projecten met een verminderde bijdrage en op projecten
met weinig of geen zicht op opbrengsten na 2009. De waarde werd bepaald op basis van een raming van de verwachte contributie van deze
projecten in de volgende kwartalen.
Van deze uitzonderlijke waardevermindering in 2008 had EURO 5 011k betrekking op het vroegtijdig beëindigen van ontwikkelingsprojecten en
EURO 2 696k op het verschil tussen de boekwaarde en de waarde van specifieke R&D projecten.
Deze uitzonderlijke waardevermindering werd in de geconsolideerde resultatenrekening opgenomen in de lijn “onderzoeks- en
ontwikkelingskosten”.

In k€ (duizend EUR)
Aanschaffingswaarde
Saldo op 1 januari 2008
Netto-valutakoersverschillen
Verwervingen
Buitengebruikstellingen
Overdracht naar andere activacategorieën
Saldo op 31 december 2008
Afschrijvingen
Saldo op 1 januari 2008
Netto-valutakoersverschillen
Afschrijvingen
Buitengebruikstellingen
Saldo op 31 december 2008
Netto boekwaarde
Op 1 januari 2008
Op 31 december 2008

Aanschaffingswaarde
Saldo op 1 januari 2007
Netto-valutakoersverschillen
Verwervingen
Buitengebruikstellingen
Overdracht naar andere activacategorieën
Saldo op 31 december 2007
Afschrijvingen
Saldo op 1 januari 2007
Netto-valutakoersverschillen
Afschrijvingen
Buitengebruikstellingen
Overdracht naar andere activacategorieën
Saldo op 31 december 2007
Netto boekwaarde
Op 1 januari 2007
Op 31 december 2007
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Machines en
Computer-uitrusting

Meubilair en
rollend materieel

Inrichtingen

Activa in
aanbouw

Totaal 2008

32 997
5
2 325
(352)
202
35 177

1 830
46
413
(132)
14
2 171

1 646
1
94
30
1 771

246
(246)
-

36 719
52
2 832
(484)
39 119

(15 097)
(2)
(5 823)
192
(20 730)

(877)
(12)
(353)
74
(1 168)

(606)
(1)
(323)
(930)

-

(16 580)
(15)
(6 499)
266
(22 828)

17 900
14 447

953
1 003

1 040
841

246
-

20 139
16 291

19 894
(3)
11 688
(1 218)
2 636
32 997

1 565
(5)
336
(27)
(39)
1 830

815
831
1 646

2 702
246
(2 702)
246

24 976
(8)
13 101
(1 245)
(105)
36 719

(11 964)
1
(4 369)
1 235
(15 097)

(538)
1
(402)
27
35
(877)

(375)
(244)
13
(606)

-

(12 877)
2
(5 015)
1 275
35
(16 580)

7 930
17 900

1 027
953

440
1 040

2 702
246

12 099
20 139
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TOELICHTING 10: HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN

OVERIGE VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

HANDELS- EN OVERIGE VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN
In k€ (duizend EUR)
Handelsvorderingen
Waardeverminderingen voor dubieuze vorderingen
Subtotaal

2008

2007

43 469
(612)
42 857

58 315
(4 935)
53 380

In k€ (duizend EUR)

2008

2007

Kaswaarborgen

383
383

82
82

Overige vorderingen op lange termijn zijn voornamelijk toe te wijzen aan huurwaarborgen in de belangrijkste vestigingen.

TOELICHTING 11: VOORRADEN
Terugvorderbare BTW
Overige vorderingen

1 458
504
1 962
44 819

Subtotaal

903
708
1 611
54 991

In k€ (duizend EUR)
Grondstoffen
Goederen in bewerking
Voorraden afgewerkte producten
Waardevermindering op voorraden

In verband met de voorwaarden met betrekking tot vorderingen op verbonden partijen, refereren we naar toelichting 22.
Handelsvorderingen zijn niet-rentegevend en hebben een gemiddelde termijn van 60 tot 90 dagen.
De overige vorderingen bestaan hoofdzakelijk uit over te dragen kosten en toe te rekenen opbrengsten.
Vervaldagenbalans van handelsvorderingen:

In k€ (duizend EUR)
< 60 dagen (niet vervallen, geen waardevermindering)
60 - 90 dagen
90 - 120 dagen
> 120 dagen

Waardeverminderingen voor
dubieuze vorderingen

Bruto Bedrag
2008
41 654
1 044
771
43 469

2007
52 403
640
490
4 781
58 315

2008
(612)
(612)

2007
(406)
(4 529)
(4 935)

We verwijzen eveneens naar toelichting 20 voor verdere informatie omtrent kredietrisico.
Zelfs indien één bepaald merk of een wereldwijde mobiele operator een aanzienlijk percentage van de handelsvorderingen van de Groep zou
vertegenwoordigen, dan nog sluit de Groep transacties met de individuele verbonden telecomoperatoren, 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.

2008

%

2007

%

7 417
24 330
11 212
(10 065)
32 894

22.5%
74.0%
34.1%
-30.6%

15 732
23 814
8 047
(8 342)
39 251

40.0%
60.7%
20.5%
-21.2%

Grondstoffen bestaan voornamelijk uit chipsets en componenten. Goederen in bewerking zijn geassembleerde gedrukte schakelingen (PCB’s of
printed circuit boards) en de voorraad afgewerkte producten betreft goederen klaar voor verzending naar de eindklant.
De voorraden daalden van EURO 39 251k tot EURO 32 894k per eind 2008. Deze daling wordt verklaard door de bijkomende
waardevermindering op voorraden en een daling van de grondstoffen. Per einde 2008 bedroeg deze waardevermindering op voorraden
EURO 10 065k (2007: EURO 8 342k).
De verhoging op de waardevermindering op voorraden van EURO 1 725k werd opgenomen in de kostprijs van de verkochte goederen, met
als doel overtollige voorraadposities in te dekken en voorraadwaarden voor sommige producten in lijn te brengen met hun netto realiseerbare
waarde. Daarnaast werd een bedrag van EURO 2,4 miljoen in de kosten opgenomen als een resultaat van afschrijvingen op voorraden.
Er zijn geen voorraden als borg gegeven aan schuldeisers.

TOELICHTING 12: LIQUIDE MIDDELEN

In k€ (duizend EUR)
Middelen bij financiële instellingen
Kasgeld

2008

2007

33 311
17
33 328

36 276
23
36 299

De middelen bij financiële instellingen bevatten geen korte termijnbeleggingen (tussen 1dag en 3 maanden) in 2008 (2007: EURO 24 270k).
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TOELICHTING 13: FINANCIELE ACTIVA EN PASSIVA

OVERIGE FINANCIELE ACTIVA
In k€ (duizend EUR)
Afgeleide financiële instrumenten – positieve reële waarde

TERMIJNEN EN TERUGBETALINGSSCHEMA
2008

2007

In k€ (duizend EUR)

2009

2010+

0
0

473
473

IWT lening - hoofdbedrag
IWT lening – Interesten
Krediet - hoofdbedrag
Krediet - interesten
Totaal

74
23
13
1
111

0
0
3
3

2008

2007

75
14
89

75
946

In 2007 en 2008 sloot de Groep financiële afgeleide instrumenten af om haar wisselrisico op kasstromen in US dollar te beheren. De resultaten
van deze afgeleide financiële instrumenten werden opgenomen tegen reële waarde en geklasseerd als trading. Dat betekent dat alle volatiliteit
door wijzigingen in de reële waarde werden opgenomen in de resultatenrekening als financieel resultaat.. Alle contracten met betrekking tot
deze afgeleide financiële instrumenten vervielen voor jaareinde 2008. De winst resulterende uit deze financiële afgeleide instrumenten bedroeg
EURO 573k (2007: EURO -473k) en werd opgenomen in de resultatenrekening als een financiële inkomst.

Op ten hoogste een jaar
De schulden op ten hoogste een jaar bestonden uit:

OVERIGE FINANCIELE SCHULDEN

In k€ (duizend EUR)

Op meer dan een jaar
De schulden op meer dan een jaar zijn als volgt samengesteld:
In k€ (duizend EUR)
Achtergestelde lening
Krediet op afbetaling

2008

2007

16

74
-

In 2003 kreeg de Groep van het IWT (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen) een
achtergestelde lening van EURO 222k ter ondersteuning van het innoverende werk van Option op het gebied van draadloze LAN’s en van de vlotte
overgang naar de pc-datakaarten op basis van GPRS-technologie. Deze lening wordt vanaf maart 2007 afgelost in twaalf kwartaaltermijnen van
EURO 18,5k met een interest van 7,95 %. De schuld op meer dan een jaar in 2007 werd een schuld op ten hoogste een jaar in 2008.
In de loop van 2008 sloot een dochteronderneming een krediet op afbetaling af van EURO 25k ter financiering van een investering in hardware.
Dit krediet is terugbetaalbaar in 24 gelijke maandelijkse aflossingen van EURO 1,1k. De interestvoet bedraagt 6.53%.

IWT lening die binnen een jaar vervalt
Afgeleide financiële instrumenten – negatieve reële waarde
Interest vrije lening die binnen een jaar vervalt
Overige financiële schulden

1 021

Alle bestaande schulden onder financiële leasing zijn afgehandeld voor 31 december 2006. In de loop van 2008 sloot de Vennootschap een
interestvrije lening af met een hard- en software leverancier, welke in 2009 vervalt.
Het pand op het handelsfonds van de Vennootschap ten gunste van een financiële instelling voor kredieten uit het verleden, bestaat uit:
In k€ (duizend EUR)

2008

2007

Pand op het handelsfonds

1 977

1 977

De Vennootschap is momenteel bezig met de beëindiging van bovenvermelde inpandgeving.
Gedurende 2008 heeft de Vennootschap een kredietfaciliteit afgesloten met een financiële instelling voor een bedrag van EURO 10 000k, waarvan
geen bedragen werden opgenomen. Dit heeft bijgevolg geen impact op de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2008. Op jaareinde was
deze kredietfaciliteit niet meer beschikbaar onder de geldende voorwaarden. In dit opzicht is de Vennootschap momenteel in onderhandeling om
deze kredietfaciliteit te herzien met aangepaste termijnen en voorwaarden, dit om haar toekomstige kapitaalbehoeften te vrijwaren.
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TOELICHTING 14: HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN

TOELICHTING 16: OPERATIONELE EN FINANCIELE LEASING

In k€ (duizend EUR)

2008

OPERATIONELE LEASING

2007

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

55 720
3 993
7 640
67 353

52 717
1 864
3 978
58 559

Huurgelden van niet-verbreekbare operationele leasingcontracten zijn als volgt betaalbaar:

De termijnen en voorwaarden van bovenvermelde schulden zijn:
-- Handelsschulden zijn niet-rente gevend en zijn normaal betaald binnen een termijn van 60 dagen.
-- Overige schulden zijn niet-rente gevend en hebben een gemiddelde termijn van zes maanden.
-- Te betalen interesten zijn normaal betaald per kwartaal gedurende het lopende boekjaar.
-- Wat betreft de termijnen en voorwaarden in verband met verbonden partijen verwijzen we naar toelichting 22.

In k€ (duizend EUR)

2008

2007

Minder dan één jaar
Tussen één en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

2 096
4 847

1 957
5 478
7 435

6 943

De Groep huurt een aantal kantoren, wagens en kantoormateriaal 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.

TOELICHTING15: VOORZIENINGEN

In 2008 werd EURO 2 761k aan operationele leasing geboekt als een kost in de resultatenrekening (2007: EURO 2 293k).

LEASING ALS LEASINGGEVER
In k€ (duizend EUR)

2007

Voorziening voor garantieverplichtingen
Verliezen op leveranciersovereenkomsten
Juridische en overige claims

1 259
1 156
3 561
5 976

Toevoeging
132
383
515

(Gebruik)
(25)
(914)
(1900)
(2 839)

(Terugneming)
(519)
(696)
(1 215)

2008
847
242
1 348
2 437

Een groot deel van de voorzieningen, opgezet in 2007, werden aangewend vermits een belangrijk gedeelte gerelateerd aan besprekingen met
patenthouders over intellectuele-eigendomsrechten en wettelijke aansprakelijkheden werd rechtgezet. De resultaten van de juridische en overige
claims kunnen afwijken van de gemaakte inschattingen.
Een belangrijk gedeelte met betrekking op de verliezen op leveranciersovereenkomsten werd gebruikt gedurende 2008. Een bedrag van
EURO 519k werd teruggenomen op de voorziening voor garantieverplichtingen, voornamelijk te wijten aan een afname van back-log positie met
betrekking tot ontvangen eenheden onder garantie per eind 2007.
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Huurgelden van niet-verbreekbare onderverhuurde huurcontracten zijn als volgt betaalbaar
In k€ (duizend EUR)
Minder dan één jaar
Tussen één en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

2008

2007

6

77
77

6

De Ierse entiteit van de Groep onderverhuurt een gebouw aan een derde partij. Geen enkele van de leasingcontracten omvat bijkomende
huurverplichtingen. In 2008 werd EURO 77k (2007: EURO 77k) opgenomen in de resultatenrekening als huuropbrengsten. Deze onderverhuring
neemt een einde begin 2009. De toekomstige operationele lease inkomst bedraagt EURO 6k, niet langer dan een jaar.
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TOELICHTING 17: EIGEN VERMOGEN

KAPITAAL STRUCTUUR – UITGEGEVEN KAPITAAL

Warranten “V”

Op het jaareinde 2008 maakte de Groep melding van volgende belangrijke aandeelhouders:

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

Jan Callewaert and Pepper NV (100% Jan Callewaert)
Vrij verhandelbare aandelen waarvan:
UBS (Zwitserland)
SISU Capital Ltd (Verenigd Koninkrijk)
SR Global Fund LP (Kaaimaneilanden)
Goldman Sachs (Verenigde Staten)
Neuberger Berman LLC (Verenigde Staten)
Totaal uitstaande aandelen

Aantal gewone aandelen in bezit

Percentage aangehouden
financiële instrumenten

7 154 504

17.34 %

34 094 792
1 283 492
1 331 495
1 457 500
1 518 572
2 655 289
41 249 296

82.66%
3.11%
3.23%
3.53%
3.68%
6.43%
100%
Aandelen
41 249 296
41 249 296

31 december 2008
31 december 2007

Het toegestane aandelenkapitaal bestaat uit 41 249 296 gewone aandelen voor een totaalbedrag van EURO 6 116k. De aandelen hebben geen
nominale waarde en zijn allen uitgegeven en volledig volstort. Alle aandelen van de Vennootschap hebben dezelfde rechten.

UITGIFTEPREMIES
In k€ (duizend EUR)
Op 31 december 2008 en 2007

2008

2007

43 865

43 865

SHARE BASED PAYMENT RESERVE
In k€ (duizend EUR)

2008

2007

Op 31 december 2008 en 2007

513

360

De op aandelen gebaseerde betalingsreserve wordt aangewend om de reële waardering op te nemen van de warrants die de werknemers ontvangen als
een gedeelte van hun vergoedingen.
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Op 26 augustus 2008 keurde de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders de uitgifte van 2 500 000 warranten “V” goed. Met
dien verstande dat geen enkele van de 2 200 000 warranten “U” werden toegekend aan personeel van de Groep, besliste de vergadering over
te gaan tot de terugname en vernietiging van de 2 200 000 warranten “U”. Het nieuwe plan “V” is aangeboden aan Bestuurders, leden van het
Exectuve Management Team, werknemers en personen aangeduid bij naam (als omschreven in het warrantenplan “V”).
Een totaal van 2.241.540 warrants “V” werden aangeboden in de loop van het boekjaar 2008:
-- 340.000 warrants aan de bestuurders (100% aanvaard in 2008);
-- 325.000 warrants aan de leden van het Executive Management Team (100% aanvaard in 2008);
-- 1.576.540 warrants aan zelfstandigen en werknemers die geen deel uitmaken van het Executive Management Team (aangeboden 23
december 2008).
De belangrijkste modaliteiten en voorwaarden van het warrants plan “V” met betrekking tot voormelde warrants zijn als volgt:
-- de warrants zijn onderworpen aan een stapsgewijze “vesting”/verwerving: (20% wordt 6 maanden na het aanbod verworven; 20% 1 jaar na
het aanbod, 20% 2 jaar na het aanbod, 20% 3 jaar na het aanbod en 20% 4 jaar na het aanbod);
-- de uitoefenprijs van voormelde warrants bedraagt € 2,84 per warrant voor de leden van het Executive Management Team, de leden van de
Raad van Bestuur en bij naam aangeduide zelfstandigen;
-- de uitoefenprijs van voormelde warrants bedraagt € 1,86 voor werknemers.
-- de uitoefening dient plaats te vinden tijdens één van de drie uitoefenvensters (d.w.z. mei, september of december);
-- bij uitoefening ontvangen de warrants gewone aandelen van de Vennootschap in een 1/1 verhouding;
-- het plan voorziet een versnelde verkrijging en uitoefening ingeval van controlewijziging;
-- de levensduur van het warrant bedraagt 5 jaar.
De gewogen gemiddelde waarde van het warrant “v” geaccepteerd gedurende het boekjaar 2008 is € 0.86. De warranten werden
gewaardeerd, gebruik makende van het Black & Scholes model. Waar nodig werd de verwachte levensduur in het model aangepast conform
een best mogelijke inschatting van het management. De verwachte volatiliteit is gebaseerd op de historische volatiliteit van de koerswaarde
van het aandeel over de voorbije 4 jaar. Het risicovrije interestpercentage is gebaseerd op de OLO Bonds, zoals gewaardeerd door de Nationale
Bank van België.
De volgende gegevens werden in het model ingevoerd om de geaccepteerde warrants “V” te waarderen:
Gegevens ingebracht in het model
Aandelenkoers op datum van acceptatie
Uitoefenprijs
Verwachte volatiliteit
Verwachte levensduur van de warranten “V”
Risicovrij interestpercentage
Aantal uitstaande warrants “V”
Aantal uitstaande gewone aandelen

2008
2.09
2.84
60.94%
4 years
3.59%
665 000
41 249 296
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TOELICHTING 19: KAPITAALBEHEER

Volgende geeft de uitstaande warranten “v” weer geaccepteerd onder het plan bij het begin en einde van elk boekjaar:
Aantal Warrants “V”

De Groep bepaalt het bedrag van het kapitaal in verhouding tot het risico. De Groep beheert de kapitaalstructuur en corrigeert deze bij
wijzigende economische omstandigheden en financieringsbehoeften.
2008

Balans bij het begin van het boekjaar
Aanvaard gedurende het boekjaar
Uitgeoefend gedurende het boekjaar
Vervallen gedurende het boekjaar
Balans op het einde van het boekjaar

0
665 000
665 000

De reële waarde van de geaccepteerde warranten “V” werden berekend op EURO 153k voor het boekjaar 2008.

De objectieven van de Groep in verband met het beheren van het kapitaal zijn :
-- de entiteiten de mogelijkheid en de vrijwaring te garanderen om te opereren als “going concern” en om als dusdanig een meerwaarde te
creëren voor de aandeelhouders;
-- het leveren van een belangrijke bijdrage aan de aandeelhouders door middel van prijzen en middelen in verhouding te plaatsen met het
risico-niveau.
De strategie en objectieven van de Groep bleven ongewijzigd ten opzichte van 2007.
De kapitaalstructuur van de Groep bestaat uit het gedeelte van schulden op meer dan één jaar, liquide middelen, geplaatst kapitaal,
uitgiftepremies, reserves en overgedragen resultaat.
De Groep heeft geen belangrijke schulden. De netto schuldgraad op jaareinde bedroeg :

RESERVES IN VERBAND MET TRANSACTIES IN VREEMDE VALUTA
De reserves in verband met transacties in vreemde valuta omvatten alle wisselkoersverschillen die voortvloeien uit de omzetting van financiële
staten van buitenlandse activiteiten (zie ook boekhoudprincipe 1).

TOELICHTING 18: WINST PER AANDEEL

De winst per aandeel voor verwatering wordt berekend rekening houdend met het gewogen gemiddeld aantal gewone uitstaande aandelen in de
desbetreffende periode. De winst per aandeel na verwatering wordt berekend rekening houden met het verwaterd gewogen gemiddelde aantal
gewone uitstaande aandelen, met inbegrip van het verwateringseffect van de warranten.

In k€ (duizend EUR)
Schulden op meer dan één jaar
Liquide middelen
Netto
Eigen vermogen
Netto schuldgraad

2008
(75)
33 328
33 253
99 082
33.6%

2007
(75)
36 299
36 224
118 094
30.6%

TOELICHTING 20: BEHEER VAN FINANCIELE RISICO’S

Volgende geeft het effect weer van de winst per aandeel voor en na verwatering voor de laatste twee boekjaren:
Winst per gewoon aandeel
Nettoresultaat (in duizend EUR)
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen:
Gewone aandelen voor verwatering
Gewone aandelen na verwatering
Per Aandeel (in EUR)
Winst / (verlies) per aandeel voor verwatering
Winst / (verlies) per aandeel na verwatering

2008

2007

(19 001)

6 432

41 249 296
41 249 296

41 249 296
41 249 296

-0.46
-0.46

0.16
0.16

De “Corporate Treasury” functie beheert de financiële risico’s van de Groep welke gerelateerd zijn aan de activiteiten van de Groep op een
continue basis. Deze omvatten het kredietrisico, liquiditeitsrisico en valutarisico.
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 ingedekte element.

Verwijzend naar IAS33, hebben warranten slechts een effect na verwatering indien hun omzetting naar gewone aandelen zou leiden tot een vermindering
van de waarde per aandeel. Rekening houdend met het negatieve resultaat van de Groep, blijft de winst per aandeel voor en na verwatering gelijk.
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Categorieën van wezenlijke financiële instrumenten:

De handelsvorderingen bestaan uit een uitgebreid klantenbestand, verspreid over verschillende geografische gebieden. De handelsvorderingen
voor klanten die tot dezelfde groep behoren, worden afzonderlijk behandeld.
Slechts één klant vertegenwoordigt 11.6 % van de handelsvorderingen per einde 2008. In 2007 vertegenwoordigde één klant 6,3 % van alle
handelsvorderingen van de Groep.

In k€ (duizend EUR)
Financiële activa gewaardeerd aan kost
Liquide middelen
Handelsvorderingen
Terug te vorderen BTW
Belastingvorderingen
Afgeleide financiële instrumenten
Financiële passiva gewaardeerd aan kost
Handelsschulden
Schulden met betrekking tot salarissen en belastingen
IWT lening en interestvrije lening
Te betalen belastingen
Afgeleide financiële instrumenten

Notes

2008

2007

12
10
7

33 328
42 857
1 458
227

36 299
53 380
903
2 958

13

-

473

14

55 720
3 933
89
104

52 717
1 864
148
1 573

13
7
13

-

De netto boekwaarde van de financiële activa opgenomen in de jaarrekening geeft het maximale kredietrisico weer.
In de balans van handelsvorderingen van de Groep zijn debiteuren inbegrepen met een boekwaarde van EURO 1 204k (2007: EURO 2 626k) die
vervallen waren op de datum van het verslag, en waarvoor de Groep geen waardevermindering heeft geboekt, aangezien ze nog steeds inbaar
worden geacht. De Groep heeft geen activa in onderpand voor deze vorderingen. De gemiddelde openstaande termijn voor deze vorderingen
bedraagt meer dan 120 dagen.
Vervaldagenbalans van vervallen, doch inbaar geachte handelsvorderingen:
In K€ (duizend EUR)

2008

2007

60 - 90 dagen
90 - 120 dagen
> 120 dagen

1 044
160
1 204

640
84
1 902
2 626

2008

2007

4 935
208
(3 485)
(1 046)
612

211
4 724

946

KREDIETRISICO
Kredietrisico verwijst naar het risico dat een tegenpartij zijn contractuele verplichtingen niet zou nakomen en wat zou kunnen resulteren in
een financieel verlies voor de Groep. Om het risico van financiële verliezen te beperken heeft de Groep een richtlijn uitgewerkt om enkel
zakenrelaties aan te gaan met kredietwaardige tegenpartijen en om voldoende zekerheden te bekomen, indien aangewezen, om een eventueel
financieel verlies uit verbrekingen in te perken.
Vooraleer een nieuwe klant wordt aanvaard hanteert de Groep externe scoringssystemen om de kredietwaardigheid van de klant in te schatten.
De Groep legt ook kredietlimieten op per klant, in lijn met het interne beleid voor kredietbeheer. De limieten en de score per klant worden
regelmatig opnieuw geëvalueerd.

Kredietanalyses worden uitgevoerd voor alle klanten die een bepaalde kredietbehoefte overschrijden. Het kredietrisico wordt continu opgevolgd.
Option verleent krediet aan zijn klanten in het kader van de gewone bedrijfsactiviteit. Doorgaans eist de Groep geen onderpand of
andere zakelijke zekerheden om de verschuldigde bedragen te dekken. Het management evalueert constant het klantenbestand op haar
kredietwaardigheid. Alle vorderingen zijn inbaar, behalve deze waarvoor een voorziening voor dubieuze debiteuren is aangelegd
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De gemiddelde kredietperiode voor verkochte producten bedraagt 60 dagen. Intresten worden niet systematisch aangerekend op vervallen
vorderingen. In 2008 voerde de Groep een gedetailleerde analyse uit op al haar handelsvorderingen die ouder waren dan 90 dagen.

Bewegingen in de voorziening voor dubieuze debiteuren:
In K€ (duizend EUR)
Balans bij het begin van het boekjaar
Toevoeging aan de voorziening
Afgeschreven
Vrijgegeven

4 935

Bij het vaststellen van de inbaarheid van de handelsvorderingen houdt de Groep rekening met de kredietwaardigheid van de vorderingen vanaf
de datum dat het krediet initieel werd toegekend tot aan de rapporteringsdatum. De concentratie van het kredietrisico is beperkt vanwege een
brede spreiding van het klantenbestand.
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Vervaldagenbalans van de handelsvorderingen waarop een waardevermindering werd geboekt:

MARKTRISICO: WISSELKOERSRISICO

In K€ (duizend EUR)
Bruto bedrag
60 - 90 dagen
90 - 120 dagen
> 120 dagen

2008

2007

612
612

406
2 878
3 284

De Groep is onderhevig aan een belangrijk wisselkoersrisico aangezien het merendeel van de aankopen gebeurt in US dollar. Om dit risico
te beperken tracht de Groep om de in- en uitgaande kasstromen in valuta, andere dan de euro, met elkaar in lijn te brengen. Op basis
van de gemiddelde volatiliteit van de US dollar en het Britse pond schatte de Groep de mogelijke verandering van de wisselkoers van deze
munteenheid ten opzichte van de euro:

LIQUIDITEITSRISICO
De Groep beheert liquiditeitsrisico’s door continue opvolging van voorspellingen en actuele kasstromen en door de maturiteitsprofielen van de
financiële activa en passiva met elkaar te vergelijken.
In 2003 kreeg de Groep van het IWT (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen) een
achtergestelde lening van EURO 222k zoals vermeld in toelichting 13 “Schulden en kredietfaciliteiten”.
De volgende tabel geeft een overzicht van de overblijvende contractuele maturiteit van de financiële verplichtingen
In K€ (duizend EUR)

2008

2008
Afgeleide financiële instrumenten
Handelsschulden
Schulden met betrekking tot salarissen en belastingen
Te betalen belastingen
IWT en andere lening

2007
Afgeleide financiële instrumenten
Handelsschulden
Schulden met betrekking tot salarissen en belastingen
Te betalen belastingen
IWT lening

2009

2010

55 720
3 933
104
111
59 868

3
3

Sluitkoers 31 december 2008
1.3917

Mogelijke volatiliteit in %
11.60%

Mogelijke sluitkoers 31 december 2008
1.2303 – 1.5531

2007
EUR/USD

Sluitkoers 31 december 2007
1.4721

Mogelijke volatiliteit in %
6.13%

Mogelijke sluitkoers 31 december 2007
1.3818 -1.5623

De bedragen in USD op 31 december 2008 en 2007 op de balans van de Groep waren :
Netto Boekwaarde – In k$ (Duizend USD)

31 december 2008

Handelsschulden
Handelsvorderingen
Liquide middelen

(47 929)
24 143
18 055
(5 731)

2011

31 december 2007
(44 380)
29 037
14 896
(447)

Als de US dollar verzwakte/verstevigde in 2008 volgens de bovenstaande geschatte wijzigingen ten opzichte van de euro dan zou het
nettoresultaat van de Groep in 2008 met EURO 478k toenemen/afnemen.
Als de US dollar verzwakte/verstevigde in 2007 volgens de bovenstaande geschatte wijzigingen ten opzichte van de euro dan zou het
nettoresultaat van de Groep in 2007 met EURO 27k toenemen/afnemen.
2008
EUR/GBP

Sluitkoers 31 december 2008
0.9525

Mogelijke volatiliteit in %
10.87%

Mogelijke sluitkoers 31 december 2008
0.849 – 1.056

De bedragen in GBP op 31 december 2008 op de balans van de Groep waren :
946
52 717
1 864
1 573
103
57 203

97
97

-

MARKTRISICO: INTERESTRISICO
De Groep is niet onderhevig aan een significant intrestrisico. Zoals in 2007 heeft de Groep geen financiële activa of schulden en
interestderivaten met vlottende interestvoet.
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2008
EUR/USD

Netto Boekwaarde – In k GBP (Duizend GBP)
Handelsschulden
Handelsvorderingen
Liquide middelen

31 December 2008
(26)
2 458
4 671
7 103

Als het Britse pond verzwakte/verstevigde in 2008 volgens de bovenstaande geschatte wijzigingen ten opzichte van de euro dan zou het
nettoresultaat van de Groep in 2008 met EURO 811k toenemen/afnemen.
De netto boekwaarde van het Britse pond in 2007 wordt niet vermeld omwille van de geringe impact.
Deze analyse is representatief voor de Groep over het jaar.
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TOELICHTING 21: ONZEKERHEDEN

In uitvoering van licentieovereenkomsten moet de Groep royalty’s betalen voor het gebruik van essentiële octrooien - intellectuele
eigendomsrechten (IPR) – in draadloze 2,5G en 3G-producten. De Groep heeft geleidelijk licentieovereenkomsten gesloten met de houders
van basisoctrooien waardoor de onzekerheid in verband met dergelijke niet-uitgeoefende aanspraken in hoge mate werd weggewerkt. Net
als tijdens het vorige boekjaar bleef de Groep op basis van een goede inschatting van de verplichtingen de nodige voorzieningen opbouwen,
inclusief de aan gang zijnde discussies met patenthouders. De Groep is van mening dat voor deze essentiële octrooien voldoende voorzieningen
werden aangelegd op 31 december 2008. Het management is van oordeel dat het bedrag van de uiteindelijke verplichting ten aanzien van deze
vorderingen de geconsolideerde financiële positie van de Groep niet wezenlijk zal aantasten.

VERGOEDINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
In 2008 bedroeg de totale vergoeding voor de Raad van Bestuur EURO 321k (2007: EURO 270k).
Aantal deelnames aan
Raden van Bestuur
Naam

TOELICHTING 22: TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

De financiële rekeningen bevatten de financiële rekeningen van Option NV en haar dochtermaatschappijen, zoals opgenomen in onderstaande tabel:
2008
Option Wireless Ltd, Cork (Ierland)
Option Germany GmbH, Adelsried (Duitsland)
Option Wireless Germany GmbH, Kamp-Lintfort (Duitsland)
Option Wireless, Sweden AB, Stockholm (Zweden)
Option Japan KK (Japan)
Option Wireless Hong Kong Limited (China)
Option Wireless Hong Kong Ltd. (Suzhou) Representation Office (China)
Option Wireless Hong Kong Limited Taiwan Branch (Taiwan)
Option Inc. (Verenigde Staten)
Multi Mode Multi Media Solutions (M4S) (België)

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2007
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-

Sinds 1997 heeft de Groep een professionele relatie met het Amerikaanse advocatenkantoor Brown Rudnick LLP. De heer Lawrence Levy die
sinds begin 2006 in de Raad van Bestuur zetelt is één van de Senior Counsels binnen het advocatenkantoor. In de toekomst wil de Groep de
samenwerking met het advocatenkantoor behouden. De heer Lawrence Levy zal in zijn hoedanigheid van Senior Counsel van Brown Rudnick
LLP niet rechtstreeks werken op dossiers van de groep.

Jan Callewaert (1)
Arnoud De Meyer
Philip Vermeulen (2)
Lawrence Levy
Jan Loeber
David Hytha
Q-List BVBA (3)
An Other Look To Efficiency SPRL
Visinnova BVBA

Ontmoeting

Telefonisch

4/4
4/4
2/2
4/4
4/4
4/4
2/2
2/2
2/2

8/8
6/8
5/5
8/8
7/8
5/8
3/3
3/3
2/3

Aantal deelnames aan
Auditcomités
N.A.
5/5
3/3
3/3
N.A.
N.A.
2/2
N.A.
N.A

Aantal deelnames aan
Remuneratiecomités
N.A.
2/2
1/2
1/2
N.A.
N.A.
1/2
N.A.
N.A.

Aantal deelnames aan
Strategische
comités
6/6
2/4
N.A.
4/4
6/6
6/6
N.A.
N.A.
2/2

Totale vergoeding
(in duizend EUR)
48.50 (2007: 45)
49.00 (2007: 45)
20.50 (2007: 45)
49.00 (2007: 43.75)
47.50 (2007: 41.5)
45.50 (2007: 41.5)
26.50 (2007: N.A.)
16.83 (2007: N.A.)
18.08 (2007: N.A.)

(1) Exclusief CEO-vergoeding aan Mondo NV
(2) Tot 26 augustus 2008
(3) Vanaf 26 augustus 2008

Eén van de niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap ontving een vergoeding van EURO 4k in zijn hoedanigheid
van bestuurder van Option Wireless Ltd (Ierland).
De volgende aantallen warranten “V” werden toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur in de loop van 2008.
Jan Callewaert
Jan Loeber
Arnoud De Meyer
David Hytha
Lawrence Levy
Q-List BVBA
An Other Look To Efficiency SPRL
Visinnova BVBA
Totaal

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
30,000
30,000
30,000
340,000

In 2008 betaalde de Groep Brown Rudnick LLP EURO 38k (2007: EURO 77k) aan honoraria.
Alle bovenvermelde warranten werden tijdig geaccepteerd.
De transacties die de Groep afsloot met verbonden partijen gebeurden aan normale marktvoorwaarden.
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TOELICHTING 24: ONDERNEMINGEN BEHOREND TOT OPTION EN BEDRIJFSCOMBINATIES

VERGOEDINGEN VAN HET EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM

LIJST VAN ONDERNEMINGEN, IN HUN TOTALITEIT GECONSOLIDEERD IN DE FINANCIELE REKENINGEN

De CEO van de Groep is de eigenaar van een managementvennootschap die managementdiensten verleent aan de Groep. In 2008 bedroeg de
vaste vergoeding voor deze diensten EURO 540k (2007: EURO 540k). Er werd verzaakt aan de variabele vergoeding met betrekking tot 2008.
Eind 2008 bedroeg de openstaande vordering op Pepper NV (100% Jan Callewaert) EURO 51k en bleef ongewijzigd ten opzichte van het einde
van 2007. Jan Callewaert bezit via Pepper NV 17,34 % van de aandelen van de Groep.

NAAM VAN DE DOCHTERONDERNEMING
BELGIE
OPTION NV
Multi Mode Multi Media Solutions (M4S)
IERLAND
OPTION WIRELESS Ltd, Cork

In 2008 werd een globale bruto bezoldiging van EURO 1 404k (2007: EURO 958k) toegekend aan de overige vijf leden van het Executive
Management team (2007: zes leden van het Executive Management team). In 2008 werd een bedrag voorzien van EURO 108k als variabele
vergoeding voor de diensten in 2008 (2007: EURO 0k). Eveneens deel uitmakend van de vergoeding van de vijf leden van het Executive
Management Team, is er voor deze leden een bedrag van EURO 68k (2007: EURO 73k) toegekend aan een extralegaal pensioenfonds.

DUITSLAND
OPTION GERMANY GmbH

De vergoedingen met betrekking tot 2007 werden aangepast met de bedoeling consistent en vergelijkbaar te zijn met deze toegekend in 2008,
welke enkel de vergoedingen bevatten toegekend aan de leden van het Executive Management Team.

DUITSLAND
OPTION WIRELESS GERMANY GmbH

De volgende aantallen warranten “V” werden toegekend aan de leden van het Executive Management Team in de loop van 2008.

VERENIGDE STATEN
OPTION INC.

Jan Callewaert
Filip Buerms
Patrick Hofkens
Bernard Schaballie
David Whelan
John Patrick Ziegler
Totaal

75,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
325,000

Alle bovenvermelde warranten werden tijdig geaccepteerd.

TOELICHTING 23: GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum, 31 december 2008, deden zich volgende gebeurtenissen of transacties voor die dienen te worden vermeld:
-- De Groep neemt de nodige stappen om de kostenbasis van de Groep in lijn te brengen met de nieuwe economische realiteit, met inbegrip
van een herstructurering in combinatie met andere kostenbesparende projecten en maatregelen. Dit zal uitgevoerd worden via een
vermindering van het personeelsbestand enerzijds en een algemene daling van de niet personeelsgebonden kosten anderzijds.
-- De Groep verstevigde zijn Executive Management Team evenals zijn organisatiestructuur met de aanstelling van Philippe Rogge als de eerste
Chief Operating Officer (COO) van de Groep.
-- Na balans datum werden 1 169 750 warranten “V” aanvaard door personeelsleden en bij naam aangeduide zelfstandigen.
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JAPAN
OPTION WIRELESS JAPAN KK
CHINA
OPTION WIRELESS HONG KONG LIMITED
CHINA
OPTION WIRELESS HONG KONG LIMITED
REPRESENTATION OFFICE
TAIWAN
OPTION WIRELESS HONG KONG LIMITED,
TAIWAN BRANCH

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

% OF AANDEEL IN HET KAPITAAL

Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven, Belgium
Gaston Geenslaan, 14 3001 Leuven, Belgium

Consoliderende maatschappij
100%

Kilbarry Industrial Park
Dublin Hill, Cork

100 %

Beim Glaspalast 1
D-86153 Augsburg, Germany

100 %

SüdstraBe 9
47475 Kamp - Lintfort, Germany

100 %

13010 Morris Road Building 1, suite 600
Alpharetta, GA 30004, USA

100 %

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

100 %

35/F Central Plaza 18 Harbour Road
Wanchai Hong Kong, China

100 %

909-1 Genway Building 188 Wangdun Road
Suzhou Industrial Park (SIP)
Suzhou 215123, Jiangsu Province, China

100 %

4F Theta Building 10, Lane 360, Ne-Hu Road, Sec
1, Taipei City, Taiwan

100 %

GEDECONSOLIDEERDE ONDERNEMINGEN
NAAM VAN DE DOCHTERONDERNEMING
ZWEDEN
OPTION WIRELESS SWEDEN AB

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Sturegatan 2 172 31 Sundbyberg
Stockholm, Sweden
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Verklaring van de Commissaris

BEDRIJFSCOMBINATIES

Verslag van de commissaris over de geconsolideerde
financiële staten afgesloten op 31 december 2008 gericht
tot de Algemene Vergadering van aandeelhouders

Op 25 juni 2008 heeft de Groep Multi Mode Multi Media Solutions verworven (afgekort “M4S”), een onderneming gespecialiseerd in de
ontwikkeling van 4G radio frequenties. Het verworven aandeel in het kapitaal bedroeg 100% en de kost tot verwerving bedroeg € 1.

Aan de aandeelhouders
Analyse van de verworven vlottende activa en schulden op ten hoogste één jaar.
In k€ (duizend EUR)

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u
verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris dat ons werd
toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde
financiële staten evenals de vereiste bijkomende vermelding.

2008

Vlottende activa
Liquide middelen
Handels- en overige vorderingen
Voorraden
Schulden op ten hoogste één jaar
Handels- en overige schulden
Totaal
Goodwill bij verwerving
Totaal

22
11
(31)
2
2

Op datum van beëindiging van deze geconsolideerde jaarrekening werden de nodige waarderingen en andere berekeningen nog niet voltooid en
worden momenteel uitgevoerd. Het Management beschouwt de impact op goodwill en uitgestelde belastingen als minimaal.
De kost tot verwerving werd betaald in contanten.
De impact op het netto resultaat van de Groep was minimaal aangezien de kosten die voortvloeien uit deze onderneming werden geactiveerd
als ontwikkelingsproject.
Na datum van verwerving heeft de Vennootschap een kapitaalsverhoging doorgevoerd van EURO 80k tot EURO 500k. Als een resultaat hiervan
heeft de Vennootschap 2 500 000 warranten geaccepteerd.

TOELICHTING 25: INFORMATIE OVER DE OPDRACHTEN VAN DE REVISOREN EN HUN VERGOEDINGEN
De volgende vergoedingen voor revisoren werden als koste opgenomen in de rapporteringsperiode:
In k€ (duizend EUR)

2008

2007

2006

Wereldwijde auditdiensten
Belastingadviezen
Overige diensten

474
139
156
769

400
244
86
730

169
124
2
295
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Verklaring over de geconsolideerde financiële staten zonder
voorbehoud, met een toelichtende paragraaf
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde financiële staten
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 financiële staten bestaan uit de
geconsolideerde balans op 31 december 2008, de geconsolideerde winsten verliesrekening, het geconsolideerde mutatieoverzicht van het eigen
vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht voor het boekjaar
eindigend op die datum, alsmede een overzicht van de belangrijkste
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en toelichtingen.
Het geconsolideerde balanstotaal bedraagt 171.094 (000) EUR en het
geconsolideerd verlies van het boekjaar bedraagt 19.001 (000) EUR.
Het opstellen van de geconsolideerde financiële staten valt onder de
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze verantwoordelijkheid
omvat onder meer: het ontwerpen, implementeren en instandhouden
van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe
weergave van de geconsolideerde financiële staten zodat deze geen
afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten,
bevatten, 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
financiële staten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen
en de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze
controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde financiële staten geen
afwijkingen van materieel belang bevatten.

Overeenkomstig deze controlenormen, hebben wij controlewerkzaamheden
uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in de
geconsolideerde financiële staten opgenomen bedragen en toelichtingen.
De selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van
onze beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de
geconsolideerde financiële staten afwijkingen van materieel belang
bevatten als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van onze risicoinschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de
groep met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de
geconsolideerde financiële staten 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 financiële
staten 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 geven de geconsolideerde financiële staten een getrouw
beeld van de financiële toestand van de groep per 31 december 2008,
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.
Niettegenstaande de groep aanzienlijke verliezen heeft geleden die
haar financiële positie aantasten, is de jaarrekening opgesteld in de
veronderstelling van voortzetting van de activiteiten van de groep. Deze
veronderstelling is slechts verantwoord in de mate dat de vooropgestelde
plannen en maatregelen, met inbegrip van het bekomen van aanvullende
financieringsmiddelen, worden gerealiseerd. Zonder afbreuk te doen
aan het hierboven tot uiting gebrachte oordeel zonder voorbehoud,
vestigen wij de aandacht op de sectie ‘Waarderingsregels’ in het
jaarverslag, waarin de raad van bestuur, conform artikel 96, 6° van het
Wetboek van Vennootschappen de toepassing van de waarderingsregels
in de veronderstelling van continuïteit verantwoordt. Er werden geen
aanpassingen gedaan met betrekking tot de waardering of de classificatie
van bepaalde balansposten die noodzakelijk zouden kunnen blijken indien
de groep niet meer in staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten.

Pagina 77 van 89

Verklaring van de Commissaris

Enkelvoudige Jaarrekening Option NV en toelichting (verkorte versie)

Bijkomende vermelding

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 zonder voorbehoud een goedkeurende verklaring ondertekend met betrekking tot de enkelvoudige jaarrekening van
Option NV en bevestigt dat de niet-geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 een waarheidsgetrouw
beeld geeft van de financiële positie en resultaten van Option NV, in overeenstemming met alle juridische en regelgevende bepalingen.

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 financiële
staten te wijzigen:

Enkelvoudige balans – verkort schema (conform de Belgische boekhoudnormen)
- Het geconsolideerde jaarverslag behandelt de door de wet vereiste
inlichtingen en stemt overeen met de geconsolideerde financiële
staten. 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 haar
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, 16 april 2009
De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Geert Verstraeten
in afwezigheid van Leo Van Steenberge
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ACTIVA
In k€ (duizend EUR)
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
Totaal activa
PASSIVA
In k€ (duizend EUR)
Kapitaal en reserves
Kapitaal
Uitgiftpremies
Wettelijke reserve
Overgedragen winst/(verlies)
Schulden
Achtergestelde lening
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Overlopende rekeningen
Totaal passiva

2008

2007

2006

28 233
12 675
12 376
3 182
49 489
3 037
40 749
5 428
275
77 722

37 214
18 763
15 821
2 630
38 381
2 669
19 750
15 593
369
75 595

24 132
9 869
11 632
2 631
75 898
2 419
44 059
28 849
571
100 030

2008

2007

2006

24 861
6 116
44 848
612
(26 714)
52 861
51 879
982
77 722

63 986
6 116
44 848
612
12 410
11 609
74
10 721
814
75 595

76 752
6 116
44 847
612
25 177
23 278
148
22 454
676
100 030
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Enkelvoudige Jaarrekening Option NV en toelichting (verkorte versie)

Enkelvoudige Winst- en Verliesrekeningen – Belgische Boekhoudnormen
WINST- EN VERLIESREKENING (VERKORT SCHEMA)
In k€ (duizend EUR)
I. Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten
Waardevermeerdering (-vermindering) van de voorraden gereed product,
goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering
Geactiveerde ontwikkelingsprojecten
Andere bedrijfsinkomsten (voornamelijk transacties tussen dochterondernemingen)

Samenvatting van de belangrijkste waarderingsregels Enkelvoudige jaarrekening (verkort schema) Belgische boekhoudnormen
2008

2007

2006

49 039
11 905

56 265
18 009

54 287
6 504

(151)

-

(8)

15 440
21 845

15 007
23 249

6 843
40 948

II. Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en andere waardeverminderingen op
oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa
Waardevermeerderingen en –verminderingen op voorraden,
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen
Voorzieningen
Andere bedrijfskosten

(75 827)
10 028
32 744
17 309

(69 275)
14 562
28 832
14 816

(36 416)
4 727
15 531
10 445

15 357

11 014

5 530

173

-

145

215

51

38

III. Bedrijfswinst/(bedrijfsverlies)
IV. Financiële opbrengsten
V. Financiële kosten
VI. Winst/(verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
VII. Uitzonderlijke kosten
IX. Belastingen op het resultaat
X. Winst/(verlies) van het boekjaar vóór belasting
XIII. Te bestemmen winst/(te verwerken verlies) van het boekjaar

(26 788)
2 616
(2 700)
(26 872)
(12 241)
(39 113)
(11)
(39 124)

(13 010)
1 779
(1 538)
(12 767)

17 871
11 076
(774)
28 173

(12 767)
(12 767)

28 173
(5 341)
22 832

RESULTAATVERWERKING – VERKORT SCHEMA
(conform de Belgische boekhoudnormen)
In k€ (duizend EUR)
Te bestemmen winstsaldo/(te verwerken verliessaldo)
Te bestemmen winst/(te verwerken verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst/(overgedragen verlies) van het vorige boekjaar
Wettelijke reserve
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2008

12 410
(39 124)
(26 714)

2007

25 177
(12 767)
12 410
-

2006

25 177
22 832
2 345
-

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
Laboratorium-, test-, meet- 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
Vanaf 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
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 drie
jaar bedraagt.

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 worden geen herwaarderingen op de
geldbeleggingen toegepast.
Voorraden
De voorraden (handelsgoederen, grond- en hulpstoffen,
goederen in bewerking, afgewerkte producten en
producten voor herverkoop) worden gewaardeerd tegen
aanschaffingswaarde bepaald op basis van de FIFOmethode of, indien die 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 en tegen
een ongewoon lage rente zijn niet opgenomen in de passiva.
Vreemde valuta
Schulden, passiva en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers per 31 december 2008.
Transacties worden omgerekend tegen dagkoers.
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

Rollend materieel
Rollend materieel wordt lineair afgeschreven tegen een
afschrijvingspercentage van 20 %.
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Informatie over het Option-aandeel

Toelichting - Niet-geconsolideerde jaarrekening (verkort schema) - Belgische boekhoudnormen

Het aandeel van Option op Euronext

Laagste koers (EUR)

Deelnemingen
De volgende deelnemingen in dochterondernemingen zijn geboekt met vermelding van het aantal geregistreerde rechten en het
deelnemingspercentage:

De aandelen van Option stonden oorspronkelijk genoteerd in US dollar
op NASDAQ Europe (de voormalige EASDAQ) na de beursgang van 26
november 1997. Sinds 5 augustus 2003 noteren de aandelen op de
eerste markt van Euronext Brussel. De aandelen van Option NV worden
verhandeld op de continumarkt onder de ticker OPTI.

Free float

Per 31 december 2008
Option Germany – Augsburg (D)
Option Wireless– Cork (IRL)
Option Wireless Hong Kong Limited – China
Multi Mode Multi Media Solutions (M4S)

Maatschappelijke rechten
gehouden door de Vennootschap (volgens aantal)
1
2 000 000
10 000
1 450 000

% gehouden door de
Vennootschap

% gehouden door
dochterondernemingen

100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%

Staat van het kapitaal
Geplaatst kapitaal per 31 december 2008

Bedragen (in EUR)

Aantal aandelen

Per einde van het vorige boekjaar

6 116 067

41 249 296

Per einde van het boekjaar

6 116 067

41 249 296

Samenstelling van het kapitaal per
31 december 2008
Soorten aandelen
Aandelen op naam en aan toonder
Op naam
Aan toonder
Toegestaan kapitaal
Op 31 december 2008 bedroeg het toegestaan kapitaal (niet-uitgegeven) EURO 6 116k.

Sinds september van 2003 maakt het Option-aandeel deel uit van de
kwaliteitsindex Next Economy. Voordien was Option al houder van het
kwaliteitslabel CSR Ethibel.
Met het oog op een verhoogde liquiditeit van het aandeel en een
verhoogde visibilitiet 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’.
Het level-1-ADR-programma kan als volgt worden samengevat:
-- ADR’s zijn Amerikaanse aandelen uitgegeven door een depositaire
bank die niet-Amerikaanse aandelen vertegenwoordigen. In dit
geval 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 Optionaandelen die in de Verenigde Staten vrij verhandelbaar zijn op de
over-the-counter-markt. De ADR ticker is OPNVY.

Evolutie van het aandeel van 2006 tot 2008 op Euronext
41 249 296
41 249 296

2008

2007

2007

Aantal uitstaande
aandelen

41 249 296

41 249 296

41 249 296

Aandelenkoers per
jaareinde

1.90

5.61

10.30

Marktkapitalisatie
(miljoen EUR)

78

231

425

Hoogste koers (EUR)
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1.62
(Dec 9, 2008)

5.21
(Oct 25 2007)

9.09
(Oct 6,2006)

82.66 %

82.90 %

82.90 %

In 2008 werden op Euronext in totaal 33 106 725 aandelen
verhandeld op 256 beursdagen wat een gemiddelde van 129 323
aandelen per dag betekent.

Financiële agenda
Option zal in 2009 de kwartaalgegevens bekendmaken op de
volgende data – voor beursuren:
Resultaten eerste kwartaal > Donderdag 30 april 2009
Resultaten tweede kwartaal > Donderdag 30 juli 2009
Resultaten derde kwartaal > Donderdag 29 oktober 2009
Algemene Vergadering der Aandeelhouders 2009
> Donderdag 30 april 2009 om 10u00
Algemene Vergadering der Aandeelhouders 2010
> Vrijdag 30 april 2010 om 10u00
Voor nadere bijzonderheden over de informatie in deze jaarrekening
of voor inlichtingen over Option NV en over documenten ingediend
om te voldoen aan de transparantieverplichtingen van de
vennootschap betreffende de kennisgeving van deelneming van
aandelen, gelieve contact op te nemen met:
JP Ziegler
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

7.92
15.13
24.33
(Jan 3, 2008) (Feb 15, 2007) (Feb 23, 2006)
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NAAM
RECHTSVORM
ADRES
TELEFOON
FAX
E-MAIL
WEBSITE
ONDERNEMINGSNR.
BTW
OPRICHTINGSDATUM
DUUR
COMMISSARIS-REVISOR
AFSLUITDATUM BOEKJAAR
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
AANTAL AANDELEN
JAARLIJKSE VERGADERING
BEURSNOTERING
DEPOSITOBANK
LID VAN INDEX

OVERIGE LABELS

OPTION NV
Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht
Gaston Geenslaan 14, B-3001 LEUVEN
+32(0)16 31 74 11
+32(0)16 31 74 90
investor@option.com
www.option.com
0 429 375 448
BE 429 375 448
3 juli 1986
Onbepaalde duur
Deloitte-Auditors vertegenwoordigd door Dhr. Geert Verstraeten in afwezigheid van Dhr. Leo Van Steenberge.
31 december
6 116 067,21 EUR
41 249 296
Laatste werkdag van april
Euronext - continumarktStock - Ordinary Stock - Continuous - compartment B - ticker OPTI
FORTIS
Next Economy
Next 150
Bel SmallMid
VLAM 21
Ethibel Pioneer
Europe 500
SRI Kempen

Bedrijfswijzer, stand per einde 2008

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.

TAAL VAN DIT JAARVERSLAG
Option is krachtens de Belgische wetgeving verplicht zijn 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)16 317 490
E-mail: investor@option.com
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Verklarende woordenlijst

BOEKWAARDE PER AANDEEL
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization)
NETTOSCHULDGRAAD

Chronologisch overzicht van persberichten

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.

GEWOGEN GEMIDDELD AANTAL GEWONE AANDELEN

Aantal aandelen uitstaand bij het begin van de periode, aangepast voor het
aantal aandelen 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
NETTO FINANCIËLE SCHULD
SOLVABILITEITSRATIO
WERKKAPITAAL
WINST PER AANDEEL
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Aankopen van materiële en immateriële vaste activa, verminderd met de
opbrengst van verkopen.
Kort- en langlopende financiële schulden verminderd met de beschikbare
liquide middelen.
Eigen vermogen gedeeld door totale activa.
Vlottende activa min vlottende passiva.

EERSTE HELFT 2008

TWEEDE HELFT 2008

- Option presenteert nieuwe producten op Mobile World Congress 2008
- 'iF' Product Design Award voor nieuwe i CON 401 USB-modem
- Option kondigt ’s werelds snelste draadloze inbouwmodule aan: de
GTM382
- Option kondigt ’s werelds eerste quad-band HSPA datakaart aan: de
GT Express 401
- Nieuwe producten demonstreren het constante engagement van Option
voor ‘simplexity’
- Option voegt ‘Unlimited Connection’ software toe aan de mobiele
breedbanddienst van Telenor
- Option treedt met Vimpelcom toe tot de Russische markt
- GSMA bekroont draadloze notebook met inbouwmodule van Option
- AT&T breidt aanbod van HSUPA-producten uit met twee nieuwe
connectiekaarten voor laptops van Option
- Qualcomm kiest voor Option voor samenwerking rond Gobi™
draadloze technologie
- Asus selecteert Option voor draadloze breedband connectiviteit
- i CON 225 voegt draadloze breedband en nieuwe diensten toe aan
autonavigatiesysteem van Pioneer
- Option kondigt Linux-software aan voor connection management voor
MID's

- Option nomineert twee nieuwe bestuurders
- Option kondigt Compal aan als eerste MID klant
- Option levert exclusief voor Vodafone ontworpen HSPA ExpressCard
- Distributiekanalen kiezen voor Option's bekroonde i CON 401 USB
modem
- AT&T en Option lanceren AT&T USBConnect Quicksilver
- Option breidt samenwerking met Intel uit voor draadloze modules voor
MID's
- USI kiest voor draadloze inbouwmodule van Option voor ultradunne MID
- Grote Franse operator lanceert Mobiele Internettoestellen met Option
draadloze modules
- Option levert nieuwe USB-modem aan Vodafone
- Option en Microsoft werken samen voor Windows 7
- Option brengt draadloze USB-modem op de markt in de UK
- Italiaanse operator lanceert Mobiel Internettoestel met draadloze module
van Option
- Option benoemt Philippe Rogge in de nieuwe functie van Chief Operating
Officer

Nettowinst gedeeld door het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen.
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