
OPTION’S RECORDJAAR EINDIGT MET BESTE KWARTAAL OOIT 
 
Leuven, België – 23 februari 2006 - Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), 
de vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten 
bekendgemaakt voor het vierde kwartaal 2005 en het volledige jaar 2005. De resultaten zijn 
weergegeven in Euro. In lijn met de regelgeving werden de resultaten van 1 januari 2005 
voorbereid in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards. De 
cijfers van 2004, die voorheen gerapporteerd werden in overeenstemming met USGAAP, 
werden herwerkt naar IFRS en kunnen daarbij afwijken van deze uit de persberichten van 
2004.  
 
De kerncijfers van het vierde kwartaal omvatten : 
 

• De omzet voor het vierde kwartaal bedraagt 63,9 miljoen EUR, een stijging met 100% 
in vergelijking met de 31,9 miljoen EUR die werd gerealiseerd in het vierde kwartaal 
van 2004.  

 
• De brutomarge was 38,1% voor het kwartaal vergeleken met de marge van 45,8% 

die gerealiseerd werd tijdens het vierde kwartaal van 2004. Exclusief de negatieve 
invloed van een zwakkere Euro ten opzichte van de Dollar zou, in vergelijking met het 
vierde kwartaal van 2004, een brutomarge van 42,5% gerealiseerd zijn. 

  
• De operationele winst nam toe tot 11,9 miljoen EUR of 18,7% ten opzichte van de 

omzet tijdens het vierde kwartaal van 2005 komende van 7,6 miljoen EUR of 23,8% 
ten opzichte van de omzet gedurende de overeenkomstige periode in 2004, wat een 
stijging van 56,8% betekent. 

 
• De nettowinst van het vierde kwartaal bedroeg 9,2 miljoen EUR, gelijk aan een winst 

per aandeel van 0,89 EUR of 0,89 EUR per aandeel na dilutie, in vergelijking met een 
nettowinst van 6,7 miljoen EUR zijnde 0,66 EUR per aandeel of 0,65 EUR per 
aandeel na dilutie gedurende het vierde kwartaal van 2004, een groei van 37,6%. 

 
• Tijdens het vierde kwartaal van 2005 stegen de voorraden met 5,3 miljoen EUR.  

Deze stijging is toe te schrijven aan de stijgende voorraad componenten die 
aangelegd werd om aan de sterk toenemende marktvraag te kunnen voldoen. De 
voorraad afgewerkt product bleef zeer laag en vertegenwoordigde 6,3% van de totale 
voorraad.  

 
 
De kerncijfers van het volledige jaar 2005 omvatten : 
 

• De omzet voor het volledige jaar 2005 bedraagt 198,6 miljoen EUR wat een stijging 
betekent van 93,7% ten opzichte van de omzet van 2004 die 102,5 miljoen EUR 
bedroeg.  
  

• De brutomarge voor het jaar bedraagt 42,5% van de omzet vergeleken met 48,3% in 
2004. 

 
• In 2005 realiseerde Option een operationele winst van 38,8 miljoen EUR of 19,5% ten 

opzichte van de omzet in vergelijking met 22,3 miljoen EUR of 21,8% ten opzichte 
van de omzet in 2004 wat een groei van 73,5% betekent. 

 
• De nettowinst voor 2005 bedroeg 29,0 miljoen EUR, gelijk aan een winst per aandeel 

van 2,85 EUR of 2,81 EUR per aandeel na dilutie, wat zich vertaalt in een groei van 
63,4% vergeleken met een nettowinst van 17,7 miljoen EUR of een winst per aandeel 
van 1,81 EUR en 1,75 EUR per aandeel na dilutie tijdens het volledige jaar 2004. 

 
• In 2005 realiseerde de onderneming een operationele cashflow van 34,8 miljoen EUR 

uit haar bedrijfsactiviteiten in vergelijking met een operationele cashflow van 23,4 
miljoen EUR tijdens het voorgaande boekjaar.  

 
 



In miljoen EUR      

 IFRS 

Uitgezonderd voor 
cijfers over aandelen  Q4 / 2005 Q4 / 2004 2005 2004 

 GEREVISEERD GEREVISEERD GEREVISEERD GEREVISEERD 

Omzet 63,9 31,9 198,6 102,5 

     

Brutowinst 24,3 14,6 84,4 49,5 

     

Operationele kosten 12,4 7,0 45,6 27,2 

     
Bedrijfswinst 11,9 7,6 38,8 22,3 

     
Nettowinst 9,2 6,7 29,0 17,7 
     
Winst in EUR per 
aandeel (basis) 0,89 0,66 2,85 1,81 

 
Niet-financiële hoogtepunten van het vierde kwartaal: 
 
Tijdens het 4de kwartaal 2005 zette Option opnieuw een reeks opmerkelijke prestaties neer:  
 

- Twee nieuwe en complementaire productfamilies werden toegevoegd aan het reeds 
succesvolle gamma van data kaarten: de intern ontwikkelde GTM351E draadloze 
inbouwmodule en Option’s 1ste Fixed-Wireless substitution product de GlobeSurfer® 
3G (dit als gevolg van de overname van de draadloze router divisie van Possio); 

- De lancering van Option’s ‘HSDPA-Ready’ oplossing laat operatoren toe om al sinds 
vorig jaar hun inspanningen te richten op HSDPA diensten; 

- De levering van Option’s 1 miljoenste 3G UMTS draadloze data kaart bevestigde  het 
marktleiderschap van het bedrijf evenals de sterke relaties met klanten en de 
uitstekende partnerships met bedrijven als Qualcomm, Nortel en Jabil Circuit; 

- Doorgezette en doordachte inspanningen op vlak van innovatie en ontwikkeling 
bereidde niet alleen de weg voor nieuwe belangrijke productaankondigingen begin 
2006 zoals de GlobeTrotter GT MAX, de GlobeTrotter FUSION+ HSDPA, de 
GlobeSurfer ICON en de GlobeSurfer HSDPA, maar zorgde ook voor belangrijke 
nieuwe verkoopscontracten met onder andere Cingular Wireless en Acer Inc.; 

- BT, O2, Optus Australia en Polkomtel werden als nieuwe klanten verwelkomd; 
- Externe erkenning voor Option’s prestaties kwamen er in de vorm van diverse 

binnen- en buitenlandse onderscheidingen zoals ‘Belgian Company of the Year 
2005’,  de ‘UK Golden Bridge Award’ en de opname in de Red Herring Small Cap 100 
(als één van de weinige Europese bedrijven). 

 
 
Dhr. Jan Callewaert, stichter en afgevaardigd bestuurder, gaf volgende commentaar op de 
resultaten: 
 
“De opbrengsten van 63.9 miljoen EUR in het 4de kwartaal, was beter dan de verwachtingen 
van het management. Het 4de kwartaal was ons beste ooit, evenals de totale omzet van bijna 
200 miljoen EUR voor heel 2005. Met een EBIT van 38,8 miljoen EUR behaalden we een 
marge van 19,5%, wat beter is dan onze EBIT prognose van 18%. Met een groei van het 
netto-resultaat van 63,4% in vergelijking met vorig jaar bewijzen we opnieuw dat we onze 
doelstellingen realiseren. 
 
 
 
3G data kaarten waren goed voor 88% van de kwartaalverkopen, waarbij de resterende deel 
voornamelijk EDGE data kaarten waren. Op jaarbasis zijn deze percentages gelijklopend. 



 
The GlobeTrotter 3G QUADTM was goed voor net iets meer dan de helft van het totaal aantal 
verkochte data kaarten tijdens het kwartaal. Volume leveringen naar klanten van onze 
innovatieve HSDPA-Ready oplossing zijn sterk gestart en waren al goed voor 23.3% van de 
kwartaalverkoop.  
 
Volume leveringen van de GlobeTrotter data kaarten met WLAN technologie aan boord 
waren dan weer goed voor 13,5% van de kwartaalverkopen. Op jaarbasis bekeken waren de 
producten met WLAN technologie goed voor 23,5%. 
 
We zijn  er van overtuigd, en vorige week tijdens het 3GSM World Congress in Barcelona 
werd dat nog bevestigd, dat we de meest uitgebreide product portfolio van draadloze data 
producten, gaande van HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS en WLAN technologieën, op de markt 
hebben. Op dit ogenblik leveren we 13 verschillende data kaarten en 2 wireless routers naar 
70 mobiele operatoren. Daarenboven hebben we voor onze inbouwmodules een contract 
getekend met een sterke IT partner nl. Acer Inc. 
 
We zullen onze huidige markpositie verzekeren, wereldwijd verder expanderen en ons bedrijf 
voorbereiden voor de volgende groeifase door te investeren in toekomstgerichte projecten die 
ons moeten toelaten te kunnen inspelen op nieuwe markt opportuniteiten zoals draadloze 
televisie.  
 
Ons business model wijzigt ook. De markt evolueert snel vanuit haar oorspronkelijke 
business-to-business niche naar een volume gedreven business-to-consumer markt 
waarbinnen operatoren zich steeds meer richten naar gesubsidieerde consumer electronic 
producten. Wij passen ons business model ernaar aan om deze opportuniteiten te omarmen. 
 
Met onze nieuwe producten en nieuwe, meer globale, verkoopcontracten hebben we 
voldoende visibiliteit om onze verkoopsprognose voor het boekjaar 2006 te verhogen tot 
75%+ in vergelijking met de opbrengsten van 198.6 miljoen EUR van vorig jaar. Voor de 1ste 
jaarhelft 2006, waarbij het 1ste kwartaal traditioneel zwakker is dan het 2de, verwachten we 
opbrengsten tussen 140 – 145 miljoen EUR met positieve netto resultaten.  
 
Ik ben ook verheugd te kunnen melden dat de Raad van Bestuur beslist heeft om een 
Buitengewone Aandeelhouders Vergadering bijeen te roepen om de statuten van het bedrijf 
te actualiseren, een mandaat te krijgen om aandelen terug te kopen en de aandelen te 
splitsen in 4, zonder impact op de ADR ratio waarbij 1 ADR gelijk blijft aan 1 gewoon 
aandeel.” 
 
 
Financieel Overzicht (volgens IFRS voor de 2005 cijfers, de cijfers van 2004 werden 
herwerkt van USGAAP naar IFRS) 
 
Resultatenrekening 
 
De omzet voor het vierde kwartaal van 2005 bereikte 63,9 miljoen EUR. Dit staat in 
vergelijking met 31,9 miljoen EUR (+100%) die werd gerealiseerd in het vierde kwartaal van 
2004.  
De omzet voor het volledige jaar 2005 bedraagt 198,6 miljoen EUR, een stijging met 93,7% 
t.o.v. de omzet in 2004 van 102,5 miljoen EUR.   
 
Brutowinst 
 
De brutomarge van 38,1% voor het kwartaal, uitsluitend door de verkoop van datakaarten, 
daalde ten opzichte van de marge van 45,8% die gerealiseerd werd tijdens het vierde 
kwartaal 2004. Exclusief de negatieve invloed van een zwakkere Euro ten opzichte van de 
Dollar zou, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2004, een brutomarge van 42,5% 
gerealiseerd zijn. 
In 2005 steeg de brutomarge met 70,5% naar 84,4 miljoen EUR (of 42,5% ten opzichte van 
de omzet) komende van 49,5 miljoen EUR (of 48,3% ten opzichte van de omzet) in 2004. 
 
 



Bedrijfskosten 
 
De bedrijfskosten van het vierde kwartaal, inclusief afschrijvingen, bedroegen 12,4 miljoen 
EUR in vergelijking met 7,0 miljoen EUR in het vierde kwartaal van 2004.  
De bedrijfskosten voor het volledige jaar 2005, inclusief afschrijvingen, bedroegen 45,6 
miljoen EUR in vergelijking met 27,2 miljoen EUR gedurende 2004. 
De kosten van intelectuele eigendomsrechten, die als een variabele kost opgenomen zijn als 
een voorzichtig opgebouwde voorziening, daalden op jaareinde ten gevolge van de 
hernieuwde aandacht hieromtrent en dit in lijn met de volledige sector.  Door de 
transactiekosten voor de Possio overname kenden de algemene en administratie kosten in 
het vierde kwartaal, in lijn met de verwachtingen, een eenmalige toename van 300 duizend 
EUR ten opzichte van het voorgaande kwartaal. 
 
Bedrijfsresultaat 
 
Het operationeel resultaat gerealiseerd in het vierde kwartaal van 2005 bedroeg 11,9 miljoen 
EUR of 18,7% van de omzet.  Dit in vergelijking met 7,6 miljoen EUR of 23,8% van de omzet 
in de overeenkomstige periode in 2004. 
In 2005 bedroeg het bedrijfsresultaat 38,7 miljoen EUR (of 19,5% ten opzichte van de omzet) 
in vergelijking met 22,3 miljoen EUR in 2004 (of 21,8% ten opzichte van de omzet) wat een 
stijging van 73,5% betekent. 
 
Financieel resultaat 
 
Tijdens het vierde kwartaal 2005 kende de onderneming een negatief financieel resultaat van 
691,6 duizend EUR.  De wisselkoersverliezen ten gevolge van een sterkere Dollar liepen op 
tot 425,7 duizend EUR.  Er werden voor 211,1 duizend EUR betalingskortingen gegeven aan 
klanten wegens kontante betaling en de overige financiële kosten van 54,8 duizend EUR 
waren voornamelijk gerelateerd aan leasing overeenkomsten. 
 
IN 2005 had Option af te rekenen met een negatief finacieel resultaat van 2.323,9 duizend 
EUR.  De wisselkoersverliezen bedroegen 2.242,8 duizend EUR of 1,13% ten opzichte van 
de omzet van 2005.  ER werd 713,1 duizend EUR betalingskorting toegestaan voor contante 
betalingen en de overige financiële kosten van 154,0 duizend EUR zijn voornamelijk toe te 
schrijven aan leasing overeenkomsten en bankkosten. 
Option verkreeg 786.0 duizend EUR interesten uit een risicovrije belegging van de 
beschikbare liquide middelen. 
 
Nettoresultaten 
 
De nettowinst voor het vierde kwartaal bedroeg 9,2 miljoen EUR of 0,89 EUR per uitstaand 
aandeel (of 0,89 EUR per aandeel na dilutie) in vergelijking met een nettowinst van 6,7 
miljoen EUR of 0,66 EUR per aandeel (of 0,65 per aandeel na dilutie) gedurende dezelfde 
periode in 2004.  
 
Tijdens het volledige jaar 2005 boekte de onderneming een nettowinst van 29,0 miljoen EUR 
of 2,85 EUR per uitstaand aandeel (of 2,81 EUR per aandeel na dilutie). Dit in vergelijking 
met een nettowinst van 17,7 miljoen EUR of 1,81 EUR per uitstaand aandeel (of 1,75 EUR 
per aandeel na dilutie) tijdens 2004. 
 
Balans 
 
De liquide middelen stegen van 31,6 miljoen EUR per einde 2004 tot 49,3 miljoen EUR aan 
het einde van 2005. 
 
De handelsvorderingen stegen van 15,5 miljoen EUR op einde 2004 tot 35,7 miljoen EUR 
aan het einde van het vierde kwartaal van 2005 wat de stijgende handelsactiviteit 
weerspiegelt.  
 
In 2005 stegen de voorraden van 5,6 miljoen EUR tot 19,5. Deze stijging is toe te schrijven 
aan de stijgende voorraad materialen die aangelegd werd om aan de sterk toenemende 



marktvraag te kunnen voldoen. De voorraad afgewerkt product bleef zeer laag en 
vertegenwoordigde 6,3% van de totale voorraad. 
 
Dankzij de positieve jaarresultaten en gelet op de groepsstructuur verminderden de 
uitgestelde belastingen (“deferred taxes”) met 4,6 miljoen EUR gedurende 2005, resulterende 
in een uitgestelde belasting van 1,7 miljoen EUR. 
 
De vaste activa hadden op 31 december 2005 een netto boekwaarde van 19,4 miljoen EUR 
wat een stijging betekent van 9,2 miljoen EUR ten opzichte van de boekwaarde van vaste 
activa van 10,2 miljoen EUR per einde boekjaar 2004. In de loop van 2005 heeft Option 
voornamelijk geïnvesteerd in bijkomende testapparatuur en ontwikkelingsprojecten.  
Gedurende 2005 werd 7,7 Mio EUR geïnvesteerd in materiële vaste activa en 9,0 Mio EUR in 
immateriële vaste activa. 
IFRS impact : onder de USGAAP standaarden zou de netto boekwaarde van de vaste activa 
11,9 miljoen EUR geweest zijn. Het verschil is enkel toe te schrijven aan het activeren van de 
commerciële ontwikkelingsprojecten tijdens de vorige jaren als immateriële vaste activa onder 
IFRS. 
 
De totale korte termijn verplichtingen stegen van 22,9 miljoen EUR per jaareinde 2004 tot 
50,5 miljoen EUR aan het einde van het vierde kwartaal 2005. Deze stijging is hoofdzakelijk 
toe te schrijven aan een stijgend leverancierssaldo (+28,0 miljoen EUR) die een toenemende 
bedrijfsactiviteit weerspiegeld. 
 
De onderneming genereerde een uitgestelde belastingsplicht voornamelijk door het activeren 
van commerciële ontwikkelingsprojecten onder IFRS. In 2005 nam deze verplichting toe met 
541.5 duizend EUR waarvan 472,5 duizend EUR gerelateerd was aan geactiveerde 
ontwikkelingsprojecten.  
Onder USGAAP bestond deze verplichting niet wegens het in kosten nemen van de 
ontwikkelingsprojecten. 
 
Op het balanstotaal van 127,0 miljoen EUR bedroeg het eigen vermogen 76,3 miljoen EUR 
wat een solvabiliteit betekent van 60,1%. 
 
In 2005 realiseerde de onderneming een operationele cashflow van 34,8 miljoen EUR uit zijn 
bedrijfsactiviteiten in vergelijking met een operationele cashflow van 23,4 miljoen EUR tijdens 
2004.  
 
 
 
  
 
 
 



 
OPTION N.V.  

IFRS Geconsolideerde Balans op 31 december 2005 en 31 december 2004 (*) 
 

40.3399  31 december 2005  31 december 2004 
In 000 EUR   
 GEREVISEERD GEREVISEERD 
Activa     
Liquide middelen en geldbeleggingen  49.288,1 31.612,1 
Handelsvorderingen 35.702,8 15.507,1 
Overige vorderingen 1.367,4 883,9 
Voorraden 19.494,6 5.559,8 
    
Totaal bedrijfskapitaal 105.852,9 53.562,9 
     
Vaste Materiele activa 8.415,5 3.189,9 
Immateriële, vaste activa 11.030,9 7.022,7 
Uitgestelde belastingen 1.714,2 6.314,5 
    
Totaal vaste activa 21.160,6 16.527,1 
    
Totaal Activa 127.013,5 70.090,0 
    
Passiva   
    
Handelsschulden 43.727,9 15.711,6 
Bezoldigingen en sociale lasten 3.229,6 2.699,5 
Overige schulden op korte termijn 286,1 911,2 
Overlopende rekeningen 1.121,9 1.997,9 
Uitgestelde belastingen 2.086,2 1.544,7 
    
Totale schulden op korte termijn 50.451,7 22.864,9 
    
Schulden op lange termijn 221,7 221,7 
Achtergestelde schuld op lange termijn  0,0 286,2 
   
Totale schulden op lange termijn 221,7 507,9 
   
Kapitaal 50.340,6 49.708,4 
Conversie verschillen -2,7 0,0 
Overgedragen resultaat 26.002,2 -2.991,2 
Totaal Eigen Vermogen 76.340,1 46.717,2 
    
Totaal Passief 127.013,5 70.090,0 
(*) Kleine herrubriceringen op de balans zijn mogelijk bij de presentatie van het jaarverslag 2005. 



 
OPTION N.V. 

IFRS Geconsolideerde winst-en verliesrekening voor het 4de kwartaal van 2005 en 
2004 en voor de volledige jaren 2005 en 2004 

 
In 000 EUR (met uitzondering 
van de waarden per aandeel) Q4 / 2005 Q4 / 2004 2005 2004 

      
 GEREVISEERD GEREVISEERD GEREVISEERD GEREVISEERD 
     
Omzet 63.882,2 31.938,4 198.615,2 102.511,7 
      
Kostprijs verkochte goederen -39.541,3 -17.325,8 -114.203,3 -53.010,2 
      
Brutowinst 24.340,9 14.612,6 84.411,9 49.501,5 
Bruto winstmarge % 38,1% 45,8% 42,5% 48,3% 
      
Onderzoek & Ontwikkeling -4.368,9 -2.773,6 -15.522,2 -10.358,8 
Verkoop & Marketing -5.987,1 -3.222,5 -24.179,9 -12.839,3 
Algemeen & Administratief -2.062,0 -1.013,3 -5.945,2 -3.957,9 
     

Bedrijfswinst /(Verlies) 11.922,9 7.603,2 38.764,6 22.345,5 
Bedrijfswinst (verlies) / 
Bedrijfsomzet % 18,7% 23,8% 19,5% 21,8% 
      
Afschrijvingen en 
Waardeverminderingen 2.517,5 2.107,7 7.541,8 4.645,2 
     
bedrijfswinst vóór 
waardeverminde-ringen en 
afschrijvingen 14.440,4 9.710,9 46.306,4 26.990,7 
EBITDA / Omzet % 22,6% 30,4% 23,3% 26,3% 
     
Koersverschillen -425,7 664,4 -2.242,8 573,4 
     
Financiële opbrengsten 
(kosten) -265,9 120,2 -81.1 50,3 
      
Resultaat voor Belastingen 11.231,3 8.387,9 36.440,8 22.969,2 
      
Inkomstenbelasting -2.043,5 -1.711,6 -7.447,3 -5.221,2 
      
Nettoresultaat 9.187,8 6.676,2 28.993,5 17.748,0 

     
Gemiddelde aantal 
uitstaande aandelen 10.312.324 10.105.354 10.162.058 9.780.568 
Gemiddelde aantal 
verwaterde aandelen 10.312.324 10.312.524 10.312.407 10.124.988 
     
Nettoresultaat per aandeel in 
EUR 0,89 0,66 2,85 1,81 
Nettoresultaat per aandeel na 
dilutie in EUR 0,89 0,65 2,81 1,75 



OPTION N.V.  
IFRS geconsolideerd overzicht van de kasstromen op 31 december 2005  

en op 31 december 2004  
In 000 EUR 31 december 2005 31 december 2004 
    
 GEREVISEERD GEREVISEERD 
   
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten   
     
Netto-inkomsten (A) 28.993,4 17.748,0 
     
Aanpassingen in niet-speciën    

Waardeverminderingen en afschrijvingen 7.541,8 4.645,2 
Kapitaalverhoging en gerelateerde kosten 114,6 196,5 

Uitgestelde belastingen 7.209,2 3.698,1 
Waardeverminderingen van voorraden 635,8 -89.9 

Waardeverminderingen van klanten 0,9 32,4 
    

Totaal aanpassingen in niet-speciën (B) 15.502,3 8.482,3 
     
Verandering in activa en passiva    

Vorderingen -20.196,6 -8.576,8 
Voorraden -14.570,6 -3.302,4 

Overige activa -483,5 -314.3 
Handelsschulden 28.016,3 9.308,4 

Bezoldigingen en sociale lasten -202,5 1.605,5 
Overlopende rekeningen -876,0 -1.552,3 

   
Totaal verandering in activa en passiva (C) -8312,9 -2.8321,8 
    
Voorafbetaalde belastingen (D) -1.337,6 0,0 
   
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 34.845,2 23.398,5 
    
Kasstromen uit investeringsactiviteiten   

Immateriële vaste activa -3.002,2 -1.526,1 
Geactiveerde ontwikkelingskosten -6.070,5 -5.149,6 

Aankopen van materiële vaste activa -7.702,8 -1.915,3 
Totaal kasstromen uit investeringsactiviteiten 
(E) -16.775,5 -8.591,0 
    
Kasstromen uit financierings activiteiten   

Tegoeden van schulden op lange en korte termijn -286,2 -113,0 
Aflossing van schulden op lange en korte termijn -625,1 -1.053,3 

Kapitaalverhoging 517,6 8.834,3 
Nettokapitaal uit financiële activiteiten (F) -393,7 7.668,0 
    
Nettokasstroom (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 17.676,0 22.475,5 
    
Netto toename / afname in kas en kasmiddelen   

Kas aan het begin van de periode 31.612,1 9.136,6 
Kas op het einde van de periode 49.288,1 31.612,1 

Verschil 17.676,0 22.475,5 
 



Toepassing van IFRS 
 
Vanaf 1 januari 2005 heeft Option de ‘International Financial Reporting Standards’ 
aangenomen. Het gevolg hiervan is voornamelijk terug te vinden in de immateriële vaste activa 
door de activering van commerciële ontwikkelingsprojecten en als gevolg daarvan ook in de 
‘uitgestelde belastingen’. 
 
De Raad van Bestuur besliste om de geactiveerde ontwikkeling af te schrijven over 2 jaren, 
overeenkomstig de levensduur van de gerelateerde producten in de snel groeiende technologie 
omgeving. 
 
Verklaring van de Commissaris-Revisor  
 
“De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot 2005 ten 
gronde zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht 
die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in het communiqué, zou moeten 
doorgevoerd worden.”  
 
Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie die risico’s en onzekerheden inhoudt, met inbegrip van 
verklaringen omtrent de plannen, doelstellingen, verwachtingen en intenties van de onderneming. 
Dergelijke verklaringen omvatten, zonder beperking, discussies betreffende de strategische richting van 
de onderneming en nieuwe productintroducties en -ontwikkelingen. De lezers worden gewaarschuwd dat 
dergelijke toekomstgerichte verklaringen bekende en onbekende risico’s en onzekerheden inhouden die er 
kunnen voor zorgen dat de huidige resultaten materieel verschillen van de resultaten die werden 
uiteengezet in de toekomstgerichte verklaringen. De risico’s en onzekerheden omvatten, zonder 
beperking, de vroege fase van de markt voor connectiviteit en geïntegreerde draadloze producten en 
oplossingen voor draagbare en handheld computers en gsm’s, het beheer van de groei, het vermogen van 
de onderneming om nieuwe producten, een snelle technologische verandering en concurrentie te 
ontwikkelingen en succesvol te commercialiseren. De toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn 
vervat, zijn alleen geldig vanaf de datum van dit persbericht. De onderneming ontkent uitdrukkelijk elke 
verplichting om publiek aanpassingen of herzieningen te doen aan een dergelijke verklaring om elke 
verandering in de verwachtingen van de onderneming of elke verandering van gebeurtenissen, 
voorwaarden of omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd weer te geven.  
 
Voor meer informatie gelieve te contacteren: 
 
Jan Callewaert, Oprichter en Afgevaardigd Bestuurder  
Frederic Convent, Financieel Directeur  
Kolonel Begaultlaan 45 
B-3012 Leuven, België 
T +32 (0)16/31.74.11 
F +32 (0)16/31.74.90 
e-mail : investor@option.com 
 
 
Over Option - (www.option.com) - EURONEXT Brussels OPTI – OTC: OPNVY 

Option is dé vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het 

ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van GSM, GPRS, WLAN, en 3G UMTS technologische 

producten voor draadloze verbindingsoplossingen. Option heeft een stevige reputatie weten op te 

bouwen door verbluffende nieuwe producten te creëren waardoor de prestaties en mogelijkheden van 

draadloze communicatie groeien. De maatschappelijke zetel van Option is gevestigd in Leuven, België. 

Het bedrijf heeft een O&O centrum in Leuven, een Software and Applications ontwikkelingscentrum in 

Adelsried (Duitsland), een wireless router ontwikkelingscentrum in Stockholm en een productie, 

engineering en logistieke afdeling met ISO 9002 certificaat, in Cork (Ierland).  


