
OPTION’S EERSTE KWARTAAL 2005 INKOMSTEN EN ORDERBOEK LEIDEN TOT 
VERHOOGDE VOORUITZICHTEN 

 
Voor onmiddellijke publicatie (Vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) 
 
Leuven, België – 3 Mei 2005 - Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI, OPIN.BR), de 
vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten 
bekendgemaakt voor het eerste kwartaal van 2005. De resultaten zijn weergegeven in Euro 
en werden voor het eerst in de geschiedenis van Option voorbereid overeenkomstig 
‘International Financial Reporting Standards (IFRS)’. Sinds Option’s beursgang werd er 
gerapporteerd volgens USGAAP boekhoudprincipes.  De cijfers van 2004 zijn herwerkt naar 
IFRS en kunnen daarbij afwijken van deze uit de persberichten van 2004. 
  
De kerncijfers van het kwartaal omvatten : 
 

• De omzet voor het eerste kwartaal bedraagt 30,0 miljoen EUR, een stijging met 73% 
in vergelijking met de 17,3 miljoen EUR die werd gerealiseerd in het eerste kwartaal 
van 2004.  

 
• De volledige omzet werd gegenereerd uit de verkoop van datakaarten. 

 
• De EBITDA nam sterk toe tot 7,1 miljoen EUR (of 23,6% ten opzichte van de omzet) 

in vergelijking met de 2,7 miljoen EUR (of 15,4% ten opzichte van de omzet) die 
gerealiseerd werd in het overeenkomstig kwartaal vorig jaar.  

 
• De brutomarge van 49,9% voor het kwartaal, uitsluitend door de verkoop van 

datakaarten, steeg sterk in vergelijking met de brutomarge van het eerste kwartaal 
van 2004 (45,6%). 

 
• De nettowinst van het kwartaal bedroeg 3,7 miljoen EUR, gelijk aan een winst per 

aandeel van 0,37 EUR of 0,36 EUR per aandeel na verwatering, een groei van 167% 
in vergelijking met een nettowinst van 1,4 miljoen EUR zijnde 0,15 EUR per aandeel 
of 0,14 EUR per aandeel na verwatering gedurende het eerste kwartaal van 2004. 

 
• De onderneming geneerde een kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 5,0 miljoen 

EUR.  Tijdens het eerste kwartaal van het vorige boekjaar was dit 6,1 miljoen EUR.  
De voorraad steeg in het 1ste kwartaal met 4,0 miljoen EUR.  Het betreft voornamelijk 
componenten om aan de sterk toenemende vraag in het 2de kwartaal te kunnen 
voldoen, dit terwijl de voorraad afgewerkt product historisch laag was. 

 

In miljoen Euro - Uitgezonderd voor cijfers over aandelen 

 IFRS USGAAP 

 Q1/05 Q104 Q1/05 Q1/04 

Omzet 30,0 17,3 30,0 17,3 

     
Brutowinst 14,9 7,9 15,0 7,9 
     
Bedrijfskosten 9,4 6,1 8,9 6,4 
     
Bedrijfswinst 5,5 1,8 6,0 1,5 
     
Winst voor intresten, belastingen, 
afschrijvingen en waardeverminderingen 

7,1 2,7 6,9 2,3 

     
Nettowinst 3,7 1,4 4,0 1,2 
     
Winst in Euro per aandeel (basis) 0,37 0,15 0,39 0,13 

 
 



Dhr. Jan Callewaert, CEO van Option, gaf volgende commentaar op de resultaten:  
 
“De resultaten voor het 1ste kwartaal van 2005 tonen een blijvende vooruitgang voor alle 
kerncijfers van het resultaat.  Met een groei van het netto resultaat dit kwartaal van 167% in 
vergelijking met het 1ste kwartaal van vorig jaar haalde ons bedrijf een verkoopcijfer met een 
beter dan verwachte bruto winst marge, EBITDA en operationele inkomsten.  
 
Dit kwartaal waren 3G datakaarten goed voor 92% van de volumeverkoop, de overige 8% 
waren voor niet -3G datakaarten. Volumeleveringen van de GlobeTrotter FUSIONTM – de 
datakaart die 3G en WLAN technologieën combineert op 1 datakaart - waren goed voor 40% 
van de verkoopseenheden.  
 
Met onze productportfolio van 6 beschikbare draadloze datakaarten bedienen we 50 mobiele 
netwerk operatoren (waarvan 35 in West-Europa, 15 in Oost-Europa, het Midden Oosten, 
Afrika, Azië en de US). 
 
Op het jaarlijkse 3GSM Congres in Cannes kregen de Option’s PC datakaarten voor het 2de 
jaar op rij ruime erkenning van de telecom industrie als, tijdens de GSM Association’s Awards 
Ceremony, Swisscom’s Mobile Unlimted product – dat gebaseerd is op de GlobeTrotter 
FUSIONTM – verkozen werd tot Best Entreprise Application. 
 
In het afgelopen kwartaal gaven onze partners uitstekende product demo’s van onze HSDPA 
datakaart en dit op netwerk infrastructuur van Nortel en Siemens. Tijdens die demo’s (CeBIT 
2005 en CTIA Wireless 2005 in New-Orleans US) haalde Option’s HSDPA datakaart 
snelheden tot 1,5 megabits per seconde. De HSDPA datakaart zal commercieel beschikbaar 
zijn tijdens het 4de kwartaal van 2005. Deze timing is in lijn met de upgrade plannen voor de 
infrastructuur van de verschillende netwerk operatoren.  
 
Verder hebben we dit kwartaal ’s werelds 1ste 5-band draadloze datakaart op de markt 
gebracht. Deze data kaart combineert 3G UMTS met QUAD Band GPRS. GlobeTrotter 3G 
QUADTM werd inmiddels geselecteerd door meer dan 30 mobiele netwerk operatoren en 
wordt op dit ogenblik volop geleverd. 
 
De marktcondities voor 3G datakaarten blijven stevig aantrekken. We hebben dan ook 
stappen ondernomen om onze productiecapaciteit en supplychain te verhogen. 
 
Als we vooruit kijken kunnen we de bovengrens van onze verkoopsverwachtingen voor de 1ste 
jaarhelft verhogen met 5 miljoen EURO om uit te komen op een verkoopcijfer van 73 miljoen 
EURO voor de 1ste jaarhelft van 2005.  Dat wil zeggen dat het 2de kwartaal een recordverkoop 
van 43 miljoen EURO zal laten optekenen. Met deze sterke marktcondities en met een goed 
zicht op de toekomst kunnen we onze verkoopsverwachtingen voor het volledige fiscale jaar 
optrekken tot 45% + vergeleken met het resultaat van vorig jaar. 
 
We blijven ‘executeren’/uitvoeren volgens plan. Met deze aangepaste verwachtingen die 
beter zijn dan onze oorspronkelijke richtlijnen tonen we eens te meer aan dat Option haar 
toonaangevend rol in de markt van draadloze data kaart oplossingen verder versterkt.” 
 
 
Financieel Overzicht 
 
Resultatenrekening 
 
De omzet voor het eerste kwartaal van 2005 bereikte 30,0 miljoen EUR. Dit staat in 
vergelijking met 17,3 miljoen EUR (+73%) die werd gerealiseerd in het eerste kwartaal van 
2004. 100% van de kwartaalomzet is afkomstig uit verkopen van goederen, in hoofdzaak van 
de 3G datakaarten.  Tijdens het eerste kwartaal van 2004 waren 98,6 % van de omzet 
afkomstig uit de verkopen van goederen en 1,4 % van OEM ontwikkelingscontracten. 
 
Brutowinst 
 
Rekening houdende met een totale kostprijs van de verkochte goederen van 15,0 miljoen 
EUR, bedroeg de brutowinst van het kwartaal 14,9 miljoen EUR (49,9 % op enkel de 



verkopen van goederen) in vergelijking met een brutowinst van 7,9 miljoen EUR in het eerste 
kwartaal 2004.  
 
Bedrijfs- en afschrijvingskosten 
 
De bedrijfskosten van het vierde kwartaal, inclusief afschrijvingen van 1,5 miljoen EUR, 
bedroegen 9,4 miljoen EUR in vergelijking met 6,1 miljoen EUR in het eerste kwartaal van het 
vorige fiscaal jaar, waar de afschrijvingskost 0,9 miljoen EUR bedroeg. 
 
Bedrijfswinst 
 
Het operationeel resultaat gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2005, exclusief 
afschrijvingen (Resultaat voor intresten, belastingen, afschrijvingen en 
waardeverminderingen), bedroeg 7,1 miljoen EUR of 23,6% van de omzet.  Dit in vergelijking 
met 2,7 miljoen EUR of 15,4% van de omzet in de overeenkomstige periode in 2004. 
 
Het operationeel resultaat gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2005, inclusief 
afschrijvingen (Resultaat voor intresten en belastingen), bedroeg 5,5 miljoen EUR of 18,4% 
van de omzet.  Dit in vergelijking met 1,8 miljoen EUR of 10,2% van de omzet in de 
overeenkomstige periode in 2004. 
 
Financiële resultaten 
 
Gedurende het eerste kwartaal van 2005 had Option af te rekenen met een negatief 
financieel resultaat van 608,7 duizend EUR. Een sterkere USD resulteerde in een 
koersverlies van 582,6 duizend EUR. Er werden voor 138,6 duizend EUR financiële kortingen 
gegeven aan klanten voor contante betalingen. De overige financiële kost van 43,4 duizend 
EUR was voornamelijk gerelateerd aan leasing contracten. 
 
Anderzijds genereerde Option financiële inkomsten voor 155,9 duizend EUR van een 
risicovrije belegging van liquide middelen. 
 
Nettoresultaten 
 
De nettowinst voor het eerste kwartaal bedraagt 3,7 miljoen EUR of 0,37 EUR per uitstaand 
aandeel (of 0,36 EUR per aandeel na verwatering) in vergelijking met een nettowinst van 1,4 
miljoen EUR of 0,15 EUR per aandeel (of 0,14 per aandeel na verwatering) gedurende 
dezelfde periode in 2004.  
 
Balans 
 
De liquide middelen stegen van 31,6 miljoen EUR per einde 2004 tot 34,9 miljoen EUR aan 
het einde van het eerste kwartaal van 2005. 
 
De handelsvorderingen stegen van 15,5 miljoen EUR op einde 2004 tot 16,4 miljoen EUR 
aan het einde van het eerste kwartaal van 2005.  
 
Op het einde van 2004 namen de voorraden toe van 5,6 miljoen EUR naar 9,5 miljoen EUR. 
De stijging is voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van de voorraad grondstoffen met 
4,0 miljoen EUR.  Het betreft voornamelijk componenten om aan de sterk toenemende vraag 
te kunnen voldoen, terwijl de voorraad afgewerkt product, zijnde 4% van de totale voorraad, 
historisch laag was. 
 
Dankzij de positieve jaarresultaten en gelet op de groepsstructuur verminderden de 
uitgestelde belastingen (“deferred taxes”) met 1,2 miljoen EUR gedurende het eerste kwartaal 
van 2005. Dit resulteerde in een uitgestelde belastingen op het actief van 2,3 miljoen EUR.  
IFRS impact : onder de USGAAP standaarden zouden de uitgestelde belasingen 1,1 miljoen 
hoger zijn voornamelijk vanwege het niet activeren van commerciele ontwikkelingsprojecten 
onder de vorige rapporteringsstandaard. 
 
De vaste activa hadden op 31 maart 2005 een netto boekwaarde van 9,7 miljoen EUR wat in 
lijn ligt met een netto boekwaarde van 9,5 miljoen EUR op het einde van vorig boekjaar. In de 



loop van het eerste kwartaal van 2005 heeft Option voornamelijk geïnvesteerd in bijkomende 
test apparatuur en commerciële ontwikkelingsprojecten. 
IFRS impact : onder de USGAAP standaarden zou de netto boekwaarde van de vaste activa 
5,6 miljoen EUR geweest zijn. Het verschil is enkel te wijten aan het activeren van de 
commerciele ontwikkelingsprojecten tijdens de vorige jaren als immateriele vaste activa onder 
IFRS. 
 
De totale korte termijn verplichtingen stegen van 19,8 miljoen EUR per jaareinde 2004 tot 
23,5 miljoen EUR. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een stijgend 
leverancierssaldo die een toenemende bedrijfsactiviteit weerspiegelt. 
 
Op het balanstotaal van 73,9 miljoen EUR bedroeg het eigen vermogen 50,0 miljoen EUR 
wat een solvabiliteit betekent van 67,7%. 
 
In het eerste kwartaal van 2005 realiseerde de onderneming een operationele cashflow van 
5,0 miljoen EUR uit zijn bedrijfsactiviteiten in vergelijking met een operationele cashflow van 
6,1 miljoen EUR in dezelfde periode van vorig jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPTION N.V.  
IFRS Geconsolideerde Balans op 31 maart 2005 en 31 december 2004  

(niet-gereviseerd) 
 
 

40.3399  31 maart 2005  31 december 2004 
In 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
  VOLGENS IFRS 
Activa     
Liquide middelen en geldbeleggingen  34,901.3 31,612.1 
Handelsvorderingen 16,419.6 15,507.1 
Overige vorderingen 1,066.1 883.9 
Voorraden 9,529.9 5,559.8 
    
Totaal vlottende activa 61,917.0 53,562.9 
     
Vaste Materiele activa 3,558.9 3,189.9 
Immateriële, vaste activa 6,141.4 6,362.5 
Uitgestelde belastingen  2,283.5 3,467.0  
   
Totaal niet-vlottende activa  11,983.8  13,019.4  
   
Totaal Activa 73,900.8 66,582.3 
    
Passiva   
    
Handelsschulden 19,549.0 15,711.6 
Bezoldigingen en sociale lasten 1,113.6 1,196.0 
Overige schulden op korte termijn 811.6 911.2 
Overlopende rekeningen 2,023.6 1,997.9 
    
Totale schulden op korte termijn 23,497.8 19,816.7 
    
Achtergestelde schuld op lange termijn  221.7 221.7 
Schulden op lange termijn 155,1 286.2 
   
Totale schulden op lange termijn 376.8 507,9 
     
Kapitaal 49,757.5 49,708.4 
Overgedragen resultaat 268.7 -3,450.7 
Totaal Eigen Vermogen 50,026.2 46,257.7 
      
Totaal Passief 73,900.8 66,582.3 
 



OPTION N.V. 
IFRS Geconsolideerde Winst -en verliesrekening voor het 1ste kwartaal van 2005 en het 

1ste kwartaal van 2004 (niet-gereviseerd) 
 

 In 000 EUR 1ste kwartaal 2005 1ste kwartaal 2004 
  000 EUR 000 EUR 

  VOLGENS IFRS 
Omzet 29,977.3 17,320.0 
      
Kostprijs verkochte goederen -15,027.6 -9,419.4 
      
Brutowinst 14,949.7 7,900.6 
Bruto winstmarge % 49,9% 45.6% 
      
Onderzoek & Ontwikkeling -4,221.1 -2472.5 
Verkoop & Marketing -4,293.9 -2,730.2 
Algemeen & Administratief -919.2 -935.9 
   

Bedrijfswinst /(Verlies) 5,515.5 1,762.0 
Bedrijfswinst (verlies) / Bedrijfsomzet % 18,4% 10,2% 
   
Afschrijvingen en Waardeverminderingen 1,547.1 911.3 
   
Resultaat vóór belastingen, interesten, 
waardeverminde -ringen en afschrijvingen 7,062.6 2,673.3 
EBITDA / Omzet % 23,6% 15,4% 
    
Koersverschillen -582.6 -49.1 
      
Financiële opbrengsten (kosten) -26.1 -11.0 
    
Resultaat voor Belastingen 4,906.7 1,701.9 
      
Inkomstenbelasting -1,187.2 -308.4 
      
Nettoresultaat 3,719.5 1,393.5 
   

Gemiddelde aantal uitstaande aandelen 10,105,354 9,286.614 
Gemiddelde aantal verwaterde aandelen 10,317,606 9,676,126 
     

Nettoresultaat per aandeel in EUR 0.37 0.15 
Nettoresultaat per aandeel na verwatering 
in EUR 0.36 0.14 

 
    



OPTION N.V.  
IFRS Geconsolideerd overzicht van de kasstromen op 31 maart 2005  

en op 31 maart 2004 (niet-gereviseerd) 
 

In 000 EUR 31 maart  2005 31 maart 2004 
  000 EUR 000 EUR 
  VOLGENS IFRS 
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten   
     
Netto-inkomsten (A) 3,719.5 1,393.5 
      
Aanpassingen in niet-speciën     

Waardeverminderingen en afschrijvingen 1,547.1 911.3
Geactiveerde eigen ontwikkelingsprojecten -221.8 -417.2

Kapitaalverhoging 49.1 615.5
Omrekeningsverschillen -0.1 0.0
Uitgestelde belastingen 1,183.5 305.4

Waardeverminderingen van voorraden 39.3 -46.0
Waardeverminderingen van klanten 0.4 0.0

   
Totaal aanpassi ngen in niet-speciën (B) 2,597.6 1,369.0 
      
Verandering in activa en passiva     

Vorderingen -913.0 -2,975.7
Voorraden -4,009.4 534.0

Overige activa -182.2 -41.1
Handelsschulden 3,837.4 6,170.6

Bezoldigingen en sociale lasten -82.4 137.7
Overlopende rekeningen 25.7 -511.4

Totaal verandering in activa en passiva (C) -1,323.9 3,314.1 
      
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 4,993.2 6,076.6 
      
Kasstromen uit investeringsactiviteiten     

Immateriële vaste activa -622.8 -309.4
Aankopen van materiële vaste activa -850.5 -216.4

Totaal kasstromen uit investeringsactiviteiten 
(D) -1,473.3 -525.8 
      
Kasstromen uit financierings activiteiten   

Tegoeden van schulden op lange termijn -131.1 -104.5
Aflossing van schulden op korte termijn -99.6 -1553.0

Nettokapitaal uit financiële activiteiten (E) -230.7 -1,657.5 
   
Nettokasstroom (A)+(B)+(C)+(D)+(E) 3,289.2 3,893.3 
      
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 34,901.3 13,029.9

Verschil 3,289.2 3,893.3 
 
 
 



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. 
 
Invloed op het Eigen Vermogen 
 
  31 december  

2003 
31 december 

2004 
31 maart 2005

 USGAAP 19,150.0 43,009.2 46,999.7 
a) Bedrijfskosten  (ontwikkeling en  

gerelateerde afschrijvingen) 
1,081.8 3,510.6 -483.0 

b) Uitgestelde belastingen -365.2 -978,8 261.0 
c) Overdracht: som van a) en b) 

van voorgaande jaren 
 716.6 3,248.4 

 IFRS 19,866.6 46,257,7 50,026,2 
 
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, CEO  

of Frederic Convent, CFO 

Option NV 
Kolonel Begaultlaan 45 

B-3012 Leuven, België 

TEL : +32 (0)16/31.74.11 

FAX +32 (0)16/31.74.90 
e-mail : investor@option.com 
 
Omtrent Option - (www.option.com) - EURONEXT Brussels OPTI – 
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) en een productie, engineering en logistieke afdeling met ISO 9002 certificaat, in 
Cork (Ierland). 


