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OPTION RAPPORTEERT RESULTATEN VAN HET 
EERSTE KWARTAAL 2008 

 
Leuven, België – 24 april 2008 - Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OTC: OPNVY), de specialist 
op het vlak van draadloze communicatie, heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt voor het eerste 
kwartaal eindigend op 31 maart 2008. De resultaten zijn uitgedrukt in euro en werden opgesteld in 
overeenstemming met de opname- en waarderingsgrondslagen van IFRS zoals aanvaard binnen de 
Europese Unie (IFRS). De boekhoudprincipes en waarderingsregels die in de onderstaande financiële 
rapportering worden gevolgd, zijn dezelfde als deze in de meest recente jaarrekening. 
 
 
Financiële kerncijfers voor het eerste kwartaal van 2008 
 
• De opbrengsten voor het eerste kwartaal van 2008 bedroegen 76,8 miljoen euro in vergelijking met 

69,1 miljoen euro tijdens het eerste kwartaal van 2007. 
 
• De brutowinst van het eerste kwartaal van 2008 bedroeg 26,6 miljoen euro of 34,6% ten opzichte van 

de opbrengsten in vergelijking met een brutowinst van 23,2 miljoen euro of 33,6% ten opzicht van de 
opbrengsten in het eerste kwartaal van 2007. 

 
• Het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste kwartaal van 2008 bedroeg 3,1 miljoen euro of 4,0% ten 

opzichte van de opbrengsten, dit in vergelijking met een EBIT van 8,3 miljoen euro in het eerste 
kwartaal van 2007 of 12,0% ten opzichte van de opbrengsten. 

 
• Het financiële resultaat van het kwartaal bedroeg (391) duizend EURO. Het resultaat werd sterk 

beïnvloed door niet-kaskosten gerelateerd aan enerzijds een sterke Euro ten opzichte van de US 
Dollar wat een positief effect betekende op het financieel resultaat en anderzijds een negatieve impact 
van een waardecorrectie op een hedging overeenkomst.  

 
• De belastingen van het kwartaal werden positief beïnvloed met 0,9 miljoen euro ten gevolge van de 

Belgische notionele interestaftrek. 
 
• Het nettoresultaat voor het eerste kwartaal van 2008 bedroeg 2,8 miljoen euro of 0,07 EURO per 

gewoon aandeel en na verwatering. Dit in vergelijking met een nettoresultaat van 8,1 miljoen EURO in 
het eerste kwartaal van 2007 of 0,20 euro per gewoon aandeel en na verwatering. 

 
• De Cashflow uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 7,9 miljoen euro tijdens het eerste kwartaal van 2008 en is 

daarmee in lijn met het eerste kwartaal van 2007. 
 
• De handelsvorderingen en –schulden bedroegen respectievelijk 77,9 en 81,1 miljoen euro per 

kwartaaleinde. Exclusief de wederzijdse vorderingen op en schulden aan de belangrijkste leveranciers 
zouden deze, rekening houdend met de omzetgroei, in lijn gelegen hebben met jaareinde 2007. 
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GECONSOLIDEERDE RESULTATEN 

 
  
Cijfers over de periode eindigend 31 maart 
 In miljoen euro (behalve cijfers met betrekking tot de aandelen) Q1 2008 Q1 2007 
   
Opbrengsten ................................................................................................ 76,8 69,1 
Brutowinst................................................................................................ 26,6 23,2 
   
Bedrijfskosten................................................................................................ (23,5) (14,9) 
Bedrijfsresultaat (EBIT) ..................................................................................... 3,1 8,3 
Nettowinst................................................................................................ 2,8 8,1 
   
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen.................................................41 249 296 41 249 296 
   
Herziene winst per aandeel (euro) ................................................................ 0,07 0,20 
 
 
 
Niet-financiële hoogtepunten van het eerste kwartaal 2008 
 
• Option kondigt nieuwe producten aan tijdens het Mobile World Congress in Barcelona (Spanje) 

o De iCON 401, een compacte, high performance draadloze USB-modem die bekroond werd 
met de iF Product Design Award voor zijn innovatieve en gestyleerde design 

o De GT EXPRESS 401, de eerste quad-band HSPA ExpressCard ter wereld, die professionele 
prestaties bundelt in een compact design 

o De GTM382, Option’s nieuwe generatie draadloze inbouwmodule met een maximale uplink 
snelheid tot 5.76Mbps, die zorgt voor ingebouwde connectiviteit aan zeer hoge snelheden in 
laptops en andere consumentenelektronica 

o Ook de kleinste HSPA inbouwmodule ter wereld – de GTM501 – werd tijdens deze beurs 
worden getoond 

o De notebook G101L van ECS, met daarin de Option-module GTM380, wint de GSMA Mobile 
Broadband Notebook Competition op het Mobile World Congress  
 

• Option voegt haar 'Unlimited Connection' software toe aan de mobiele breedbanddienst van Telenor 
• Option trad met Vimpelcom toe tot de Russische markt 
• AT&T breidde haar aanbod van HSUPA-producten uit met twee nieuwe datakaarten van Option 
• Qualcomm koos voor Option voor samenwerking rond Gobi draadloze technologie 
• Asus selecteert de draadloze inbouwmodules van Option voor draadloze breedband connectiviteit 
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Commentaren op de resultaten 
 
“Betere cijfers wat betreft leveringen, omzet en bruto winstmarge in vergelijking met het 1ste kwartaal van 
vorig jaar zijn bemoedigende tekenen dat het werk om Option een nieuwe focus te geven vruchten begint 
af te werpen” zei Jan Callewaert, CEO van Option. 
 
“De markt van draadloze breedband producten blijft groeien. Heel wat toonaangevende operatoren zijn 
gestart met het voeren van grote marketing campagnes om nieuwe inkomstenstromen en extra winsten te 
genereren die voortkomen uit het leveren van mobiele internet diensten. Eenvoudige ‘plug ’n play’ USB-
producten en de intrinsieke aantrekkingskracht van het idee van ‘draadloos breedband toegang’ 
transformeren de markt van mobiel internet snel in een aanbod voor de massamarkt. 
 
Nadat we eind 2007 de verkoop- en operationele activiteiten van elkaar gescheiden hebben, toont de groei 
in leveringen – die veel sterker is dan de 10% omzetgroei – aan dat onze bekwaamheid verbetert om in 
een competitieve markt niet alleen nieuwe business binnen te halen maar om deze ook effectief uit te 
voeren. Meer dan de helft van Option’s leveringen tijdens het 1ste kwartaal waren USB-producten. In 
vergelijking met het 1ste kwartaal van 2007 ging de bruto winstmarge er met 2% op vooruit tot bijna 35%. 
 
De overgang van een niche-markt met high-end producten naar een markt gedreven door volumes en met 
producten die lager geprijsd zijn zullen op de EBIT blijven wegen. Maar de opeenvolgende verbeteringen 
van de EBIT tijdens de afgelopen kwartalen reflecteert de focus van het management om de kosten te 
beheersen. Dit zal zich ook doorzetten in het 2de kwartaal. Het verder stroomlijnen van processen en hard 
blijven werken aan het efficiënter maken van de organisatie zullen de rode draad blijven binnen Option 
voor de rest van het jaar. 
 
Met ‘Onderzoek & Ontwikkeling’ activiteiten die toonaangevend zijn in de sector, blijft ons bedrijf 
enthousiast over de stijgende vraag naar het nieuwe model van mobiele internet hardware en software 
oplossingen.” 
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- OPTION N.V. - 

GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) 

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 

Cijfers over de periode eindigend 31 maart 
Duizend euro (behalve cijfers met betrekking tot de aandelen) Q1/2008 Q1/2007 
   
Opbrengsten................................................................................................76 789 69 102 
Kostprijs verkochte goederen................................................................(50 183) (45 880) 
Brutowinst ................................................................................................26 606 23 222 
   
Brutowinst/Totale opbrengsten % ................................................................34,6% 33,6% 
   
Onderzoek- en ontwikkelingskosten................................................................(8 242) (5 123) 
Verkoop, marketing en royalty’s kosten ................................................................(10 219) (6 021) 
Algemene en administratiekosten ................................................................(5 039) (3 753) 
Totale bedrijfskosten ................................................................ (23 500) (14 897) 
   
Bedrijfsresultaat (EBIT) ................................................................3 106 8 325 
EBIT/Totale opbrengsten % ................................................................4,0% 12,0% 
   
Afschrijvingen en waardeverminderingen ................................ 4 772 3 040 
   
EBITDA ................................................................................................7 878 11 365 
EBITDA/Totale opbrengsten % ................................................................10,3% 16,4% 
   
Wisselkoerswinsten/(verliezen) ................................................................1 650 142 
Intrestopbrengsten/(kosten) en overige financiële 
opbrengsten/(kosten) ................................................................ (2 040) 0 

Financieel resultaat................................................................ (390) 142 
   
Winst vóór belastingen................................................................ 2 716 8 467 
   
Belastingen ................................................................................................87 (325) 
   
Nettowinst................................................................................................2 803 8 142 
   
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ................................41 249 296 41 249 296 
Verwaterd gewogen gemiddeld aantal aandelen ................................41 249 296 41 249 296 
   
Winst per aandeel vóór verwatering (euro) ................................ 0,07 0,20 
Winst per aandeel na verwatering (euro) ................................ 0,07 0,20 
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- OPTION N.V. - 

GECONSOLIDEERDE BALANS OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)  

Duizend EUR 
Per 

31 maart 
2008 

31 december 
2007 

   
ACTIVA   
Vlottende activa   
Liquide middelen........................................................................................................... 39 136 36 299 
Handels- en overige vorderingen .................................................................................. 77 496 55 464 
Belastingsvorderingen................................................................................................ 2 973 2 958 
Voorraden ..................................................................................................................... 36 769 39 251 
 156 374 133 972 
   
Niet-vlottende activa   
Materiële vaste activa ................................................................................................ 19 745 20 139 
Immateriële vaste activa ............................................................................................... 21 041 20 462 
Uitgestelde belastingvorderingen .................................................................................. 11 820 11 333 
Overige vorderingen...................................................................................................... 315 82 
 52 921 52 016 
   
   
Totaal activa ................................................................................................................ 209 295 185 988 
   
   
PASSIVA (EIGEN EN VREEMD VERMOGEN)   

Schulden op ten hoogste één jaar   
Handels- en overige schulden....................................................................................... 80 699 59 505 
Te betalen belastingen................................................................................................ 1 136 1 573 
Lange termijn schulden die binnen één jaar vervallen .................................................. 98 75 
Voorzieningen ............................................................................................................... 5 310 5 976 
 87 243 67 129 
Schulden op meer dan één jaar   
Schulden op meer dan één jaar .................................................................................... 74 74 
Uitgestelde belastingverplichtingen............................................................................... 885 691 
 959 765 
   
Eigen vermogen   
Geplaatst kapitaal ......................................................................................................... 6 116 6 116 
Uitgiftepremies .............................................................................................................. 43 865 43 865 
Reserves ....................................................................................................................... 559 363 
Overgedragen resultaat ................................................................................................ 70 553 67 750 
Eigen vermogen .......................................................................................................... 121 093 118 094 
   
   
   
Totaal schulden en eigen vermogen ......................................................................... 209 295 185 988 
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- OPTION N.V. - 

OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE KASSTROOM OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING 
MET DE INTERNATIONAL REPORTING STANDARDS (IFRS) 

Duizend EUR 
Per 

31 maart 
2008 

31 maart 
2007 

   
BEDRIJFSACTIVITEITEN   
Nettowinst (A)................................................................................................................. 2 803 8 142 
   
Afschrijvingen en waardeverminderingen ...................................................................... 4 772 3 040 
Waardeverminderingen van voorraden .......................................................................... 743 - 
Waardeverminderingen op handelsdebiteuren .............................................................. 150 400 
Wijziging in de voorzieningen......................................................................................... 33 - 
Niet-gerealiseerde wisselkoers verliezen/(winsten)........................................................ (1 131) 300 
Interest opbrengsten ...................................................................................................... (203) (236) 
Interest kosten................................................................................................................ 16 28 
Verlies/(winst) op de uitwaardering van financiële activa ............................................... 2 212 - 
Belastingen .................................................................................................................... (87) 325 
Totaal (B)....................................................................................................................... 6 505 3 857 
   
Bedrijfskasstroom vóór wijziging in bedrijfskapitaal (C)=(A)+(B)............................ 9 308 11 999 
Afname/( toename) van handels- en overige vorderingen ............................................. (21 629) (8 364) 
Afname/( toename) van voorraden................................................................................. 2 482 4 411 
Toename/( afname) van handels- en overige schulden ................................................. 18 822 1 707 
Toename/( afname) in voorzieningen............................................................................. (699) - 
Totaal der mutaties in activa en passiva (D) .............................................................. (1 024) (2 246) 
   
Netto kastroom uitbedrijfsactiviteiten (E)=(C)+(D) .................................................... 8 284 9 753 
(Betaalde) interesten (F) ................................................................................................ (3) (65) 
Ontvangen Interesten (G) .............................................................................................. 224 230 
(Betaalde)/ontvangen belastingen (H)............................................................................ (627) (1 986) 
   
KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (I)=(E)+(F)+(G)+(H).............................. 7 878 7 932 
   
INVESTERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa .................................................. 4 - 
Verwerving van materiële vaste activa............................................................................ (1 286) (1 615) 
Verwerving van immateriële vaste activa ........................................................................ (315) (444) 
Uitgaven van productontwikkeling................................................................................... (3 429) (4 514) 
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (J) ................................................ (5 026) (6 573) 
   
FINANCIERINGSACTIVITEITEN   
Ontvangen uit hoofde van leningen................................................................................ 42 - 
Aflossingen van leningen ............................................................................................... (20) (18) 
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (K).............................................. 22 (18) 
   
Netto toename van liquide middelen (I)+(J)+(K)......................................................... 2 874 1 341 
   
Liquide middelen bij het begin van het boekjaar ............................................................ 36 299 36 062 
Impact wisselkoersfluctuaties......................................................................................... (37) (9) 
Liquide middelen op het einde van het boekjaar ............................................................ 39 136 37 394 
Verschil ......................................................................................................................... 2 874 1 341 
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WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN  

 
Eigen vermogen  Duizend EUR 

Cijfers over de periode 
eindigend 31 maart 2008 
 

Geplaatst 
kapitaal 

Uitgifte- 
premies 

Op aandelen 
gebaseerde 
betalingen 

Valuta-
koers-

verschillen 

Overgedragen 
resultaat 

Totaal 
eigen 

vermogen 
      
Op 1 januari 2007 ...........................6 116 43 865  360 3 67 750 118 094 
       
Nettowinst ................................ - - - - 2 803 2 803 
Netto 
valutakoersverschillen............................- - - 196 - 196 
       
Op 31 maart 2008 ...........................6 116 43 865 360 199 70 553 121 093 
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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. Een aantal van deze risicofactoren werden benadrukt in 
het Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende de Enkelvoudige en 
Geconsolideerde Jaarrekening van Option NV dat terug te vinden is in het jaarverslag 2006 op de pagina’s 
54-55. 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: 
Jan Callewaert, Oprichter en CEO  
JP Ziegler, CFO  
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 
 
Over Option 
Option is dé vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het 
ontwerpen, ontwikkelen en produceren van draadloze verbindingstools met 3G HSUPA, HSDPA, UMTS, 
EDGE, en WLAN technologie. Option heeft een stevige reputatie opgebouwd met de creatie van 
verbluffende, nieuwe producten die de prestaties en mogelijkheden van draadloze communicatie 
ingrijpend verbeteren. De maatschappelijke zetel van Option is gevestigd in België (Leuven). Het bedrijf 
heeft R&D in België (Leuven) en Duitsland (Düsseldorf en Adelsried), en een vestiging met ISO 9001 
certificaat voor productie, engineering en logistiek in Ierland (Cork). Option heeft ook kantoren in Europa, 
VS, Azië, Japan en Australië. Surf naar www.option.com voor meer informatie. 
 
 


