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OPTION ZET STERKE 3

KWARTAALCIJFERS NEER

Voor onmiddellijke publicatie (vrije vertaling van officiële Engelstalige versie)
Leuven, België – 28 Oktober 2004 – Option N.V. (EURONEXT Brussels: OPTI), de
vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie heeft vandaag zijn resultaten
bekendgemaakt voor het derde kwartaal dat eindigde op 30 september 2004. De resultaten
zijn weergegeven in euro en werden voorbereid in overeenstemming met de in de Verenigde
Staten algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen (US GAAP).
Kerncijfers van het derde kwartaal :
•

De inkomsten voor het derde kwartaal 2004 bedragen EUR 23,1 miljoen. De omzet steeg
met 63% in vergelijking met EUR 14,2 miljoen van het derde kwartaal 2003. De
inkomsten 2004 bedragen tot en met het derde kwart aal EUR 70,6 miljoen. Vergeleken
met de inkomsten van EUR 42,3 miljoen voor dezelfde periode van 2003 is dit een
stijging van 67%.

•

88% van de inkomsten zijn afkomstig van de verkoop van goederen, vooral de 3G UMTS
datakaarten, naar 16 landen. 11% van de inkomsten in het derde kwartaal komen van
verschillende ontwikkelingsopdrachten.

•

De brutowinstmarge voor dit kwartaal komt uit op 52,8% in vergelijking met 52,7% in het
derde kwartaal van 2003. Na 9 maanden in 2004, is de brutowinstmarge 49,5% in
vergelijking met 47,9% voor dezelfde periode van 2003.

•

Het bedrijfsresultaat van het kwartaal vertoont een winst van EUR 4,8 miljoen in
vergelijking met EUR 2,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De operationele marge
voor het derde kwartaal bedraagt 21% tegenover 17,3% in het derde kwartaal van 2003
en 20,6% in het tweede kwartaal van dit jaar.

•

De nettowinst van het kwartaal bedraagt EUR 3,8 miljoen of EUR 0,38 per aandeel in
vergelijking met een netto winst van EUR 1,6 miljoen of EUR 0,19 per aandeel voor het
derde kwartaal van 2003. De netto-winst voor het jaar 2004 bedraagt tot heden EUR 9,6
miljoen of EUR 0,98 per aandeel. Voor dezelfde periode in 2003 bedraagt deze EUR 3,5
miljoen of EUR 0,42 per aandeel.

•

Het bedrijf genereerde EUR 3,8 miljoen positieve cashflow uit haar activiteiten tijdens het
derde kwartaal. Dit brengt de operationele cashflow voor de eerste negen maanden van
het jaar op EUR 14,1 miljoen positief.
In miljoen euros
Uitgezonderd voor
cijfers over aandelen
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9M 04

Omzet

23.1

30.2

17.3

14.2

70.6

Brutowinst

12.2

14.8

7.9

7.5

34.9

Bedrijfswinst

4.8

6.2

1.5

2.5

12.5

Nettowinst

3.8

4.6

1.2

1.6

9.6

0.38

0.47

0.13

0.19

0.98

Winst per basis
aandeel Euro

Jan Callewaert, CEO en Voorzitter, over de resultaten: “Option blijft stevige prestaties
neerzetten op vlak van inkomsten. We kunnen opnieuw sterke cijfers rapporteren wat betreft
inkomsten, brutowinstmarge, EBITDA, bedrijfswinst en netto-resultaat.
De 3G UMTS datakaarten vertegenwoordigen nu 75% van de volumeverkoop. De niet-3G
datakaarten zijn goed voor de overige 25%. Het is interessant op te merken dat er nog steeds
vraag is naar GPRS datakaarten ook al werden deze reeds 2 jaar geleden op de markt
gebracht.
De GlobeTrotter FUSION, onze nieuwe generatie draadloze datakaart die 3G UMTS en
WLAN/WiFi technologieën integreert, werd dit kwartaal in volume geleverd aan Swisscom
Mobile en T-Mobile. Ik ben ook verheugd te mogen mededelen dat de GlobeTrotter FUSION
nu reeds goedgekeurd én formeel aanvaard werd door 10 verschillende netwerk operatoren
in Europa. Het product zal beleverd worden naargelang de commerciële plannen van elk van
deze operatoren.
ste

We hebben ook de GlobeTrotter COMBO EDGE aangekondigd. Dit is de 1 draadloze
breedband data kaart ter wereld die EDGE/GPRS én WLAN/WiFi combineert. Dit product
werd inmiddels goedgekeurd én formeel aanvaard door een aantal netwerk operatoren. Als
ste
gevolg hiervan konden we nu reeds starten met de 1 leveringen van de GlobeTrotter
COMBO EDGE.
Inclusief de GlobeTrotter COMBO EDGE hebben we vandaag 5 draadloze datakaarten op de
markt.
Voor het laatste kwartaal van het huidige financieel jaar verwachten we een omzet die ietwat
boven deze van het tweede kwartaal zal uitkomen. Opnieuw met positieve inkomsten als
gevolg. De omzet van het fiscale jaar 2004 zal dan net boven de EUR 100 miljoen uitkomen.
Na 2 uitstekende jaren en met een vooruitblik naar volgend jaar toe voelen we ons sterk om
voor 2005 een verkoopsverwachting van 25%+ t.o.v. EUR 100 miljoen van dit jaar te kunnen
aankondigen. ”

Financieel overzicht
RESULTATENREKENING
De inkomsten voor het derde kwartaal van 2004 van EUR 23,1 miljoen stijgen met 63% in
vergelijking met EUR 14,2 miljoen gegenereerd in het derde kwartaal van 2003. De
inkomsten 2004 bedragen tot en met het derde kwartaal EUR 70,6 miljoen. Vergeleken met
de inkomsten van EUR 42,3 miljoen voor dezelfde periode van 2003 is dit een stijging van
67%.
Brutowinst
Met een kost van verkochte goederen van EUR 10,9 miljoen, haalt Option een brutowinst van
EUR 12,2 miljoen, d.i. 52,8% van de inkomsten. Voor de eerste drie kwartalen was deze
marge van 49,5% tegenover 47,9 % voor dezelfde periode in 2003.
Bedrijfskosten
De bedrijfskosten voor het kwartaal, exclusief afschrijvingen, bedragen EUR 6,5 miljoen,
komende van EUR 4,5 miljoen in het derde kwartaal van 2003 en van EUR 7,9 miljoen in het
tweede kwartaal van 2004, voornamelijk onder de impact van variabele bedrijfskosten van de
kosten voor intellectuele eigendomsrechten van UMTS -technologieën.
De bedrijfskosten voor de eerste negen maanden, exclusief afschrijvingen, bedragen EUR
20,1 miljoen in vergelijking met EUR 13,0 miljoen in dezelfde periode van 2003

Om zijn positie in de voorhoede van de draadloze datacommunicatietechnologie te
handhaven, besteedde Option 11% van zijn inkomsten in de eerste negen maanden van
2004 aan O&O-inspanningen. Dit resulteerde in de succesvolle lancering van nieuwe
producten en oplossingen door de combinatie van UM TS of EDGE met WLAN technologieën
zoals gevraagd door verscheidene draadloze operatoren.

Bedrijfsresultaten
De inkomsten vóór interesten en belastingen (EBIT) voor het derde kwartaal laten een winst
zien van EUR 4,8 miljoen tegenover een winst van EUR 2,5 miljoen in het derde kwartaal van
2003 en een winst van EUR 6,2 miljoen in het tweede kwartaal van 2004.
De operationele marge voor het derde kwartaal bedraagt 21 % tegenover 17,3 % in het derde
kwartaal van 2003 en 20,6 % in het tweede kwartaal van dit jaar.
De bedrijfsresultaten, voor de eerste negen maanden van 2004 tonen een winst van EUR
12,6 miljoen (marge van 17,8%) in vergelijking met EUR 5,6 miljoen (marge van 13,2 %) in
dezelfde periode van vorig jaar.

Nettoresultaten
De nettowinst voor het derde kwartaal van 2004 bedraagt EUR 3,8 miljoen of EUR 0,38 per
basisaandeel en EUR 0,37 per verwaterd aandeel, tegenover een nettowinst van EUR 1,6
miljoen of een EPS van EUR 0,19 per basisaandeel en van EUR 0,17 per verwaterd aandeel
in het derde kwartaal van 2003.
Voor de eerste negen maanden van 2004 bedraagt de nettowinst EUR 9,6 miljoen, of EUR
0.98 per basisaandeel en EUR 0,96 per verwaterd aandeel, vergeleken met een nettowinst
van EUR 3,5 miljoen of EUR 0,42 per basisaandeel of EUR 0,37 per verwaterd aandeel in
dezelfde periode vorig jaar.

BALANS
De kas nam toe van EUR 9,1 miljoen in het vierde kwartaal van 2003 tot EUR 27,9 miljoen op
het einde van het derde kwartaal van 2004, komende van EUR 23,9 miljoen op het einde van
vorig kwartaal.
De handelsvorderingen stegen van EUR 7,0 miljoen op het einde van het vierde kwartaal van
2003 tot EUR 13,0 miljoen op het einde van het derde kwartaal van 2004, komende van EUR
15,7 miljoen op het einde van vorig kwartaal.
De voorraden namen toe tot EUR 3,8 miljoen, komende van EUR 2,2 miljoen op het einde
van 2003, komende van EUR 2,8 miljoen op het einde van vorig kwartaal. De toename
reflecteert de aankoop van componenten voor de eerste WiFi draadloze datakaart in
cominatie met EDGE.
Dankzij de positieve resultaten daalden de uitgestelde belastingen (US GAAP) van EUR 8,9
miljoen op het einde van 2003 tot EUR 6,1 miljoen op het einde van het derde kwartaal van
2004.
Op 30 september 2004 bedroegen de vaste activa EUR 5, 7 miljoen (nettoboekwaarde), d.i.
een lichte stijging in vergelijking met het bedrag van EUR 5,1 miljoen eind 2003 en van EUR
5,5 miljoen op het einde van vorig kwartaal.
De totale schulden op korte termijn stegen tijdens het derde kwartaal tot EUR 19,1 miljoen
tegenover EUR 13 miljoen op het einde van 2003. Deze toename is het gevolg van hogere
handelsschulden op 30 september 2004. In vergelijking met vorig kwartaal daalden de
schulden op korte termijn met EUR 3,2 miljoen.

Op het totaal van de activa van EUR 57,4 miljoen was het eigen vermogen goed voor EUR
37,6 miljoen. Hiermee beschikt de onderneming op het einde van het derde kwartaal over een
solvabiliteitsratio van 66%.
De operationele kasstroom tijdens het derde kwartaal was positief met EUR 3,8 miljoen. Dit
brengt de totale operationele kasstroom voor 2004 tot op heden op EUR 14,1 miljoen.

OPTION N.V.
US GAAP geconsolideerde balans op 30 september 2004 en 31 december 2003

40.3399
In 000 EUR

30 september 2004
000 EUR

31 december 2003
000 EUR

NIET GEAUDITEERD

GEAUDITEERD

Activa
Liquide middelen en geldbeleggingen
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden

27,926.0
13,001.6
819.2
3,790.9

9,136. 6
6,962. 6
569.6
2,167. 5

Totaal bedrijfskapitaal

45,537.7

18.836,3

Uitgestelde belastingen

6,123.9

8,869. 5

Vaste materiële activa
Immateriële vaste activa

3,445.9
2,298.8

3,192. 1
1,884. 4

Totaal vaste activa

5,744.7

5,076. 5

57,406.3

32,782.3

Handelsschulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden op korte termijn
Overlopende rekeningen

13,476.1
927.4
883.8
3,796.0

6,403. 2
1,093. 5
1,964. 5
3,550. 2

Totale schulden op korte termijn

19,083.3

13,011.4

221.7
463.7

221.7
399.2

Kapitaal
Uitgiftepremies
Volgestort kapitaal
Omrekeningsverschillen
Overgedragen resultaat
Totaal eigen vermogen

5,940.5
43,517.1
8,0
-2,9
-11,825.1
37,637.6

5,474. 2
35,149.1
8,0
-2,9
-21,478.4
19,150.0

Totaal passief

57,406.3

32,782.3

Totaal activa
Passiva

Achtergestelde schuld op lange termijn
Schulden op lange termijn

OPTION N.V.
US GAAP geconsolideerde winst - en verliesrekening voor het 3de kwartaal van 2004 en
het 3de kwartaal van 2003 en voor de periodes eindigend op 30 september 2004-2003
3de kwartaal
2004
000 EUR

3de kwartaal
2003
000 EUR

30 september
2004
000 EUR

30 september
2003
000 EUR

NIET GEAUDITEERD

NIET GEAUDITEERD

NIET GEAUDITEERD

NIET GEAUDITEERD

Omzet

23,054.3

14,240.2

70,573.2

42,339.5

Kostprijs verkochte goederen

-10,871.2

-6,738.8

-35,654.3

-22,064.0

Brutowinst
Brutowinstmarge %

12,183.1
52,8%

7,501.4
52,7%

34,918.9
49,5%

20,275.5
47,9%

Onderzoek & Ontwikkeling
Verkoop & Marketing
Algemeen & Administratief

-2,652.7
-3,014.7
-844.3

-2,208.3
-1,402.1
-878.4

-7,700.3
-9,587.1
-2,816.1

-6,095.9
-4,062.4
-2,817.8

Resultaat vóór belastingen,
interesten, waardeverminde ringen en afschrijvingen
EBITDA / Omzet %

5,671.4
24,6%

3,012.6
21,2%

14,815.4
21,0%

7,299.4
17,2%

Afschrijvingen

-838.0

-555.8

-2,242.7

-1,720.2

Bedrijfswinst / (Verlies)
Bedrijfswinst (verlies) /
Bedrijfsomzet %

4,833.4

2,456.8

12,572.7

5,579.2

21,0%

17,3%

17,8%

13,2%

164.2

-135.4

-91.0

-61.3

0.0

0.0

0.5

0.0

46.3

-35.2

-69.8

-562.6

Resultaat vóór belastingen

5,043.9

2,286.2

12,412.4

4,955.3

Inkomstenbelasting

-1,248.2

-689.1

-2,759.1

-1,498.4

Nettoresultaat

3,795.7

1,597.1

9,653.3

3,456.9

9,940, 008

8,218, 985

9,671, 515

8,218, 985

10,289,124

9,491, 478

10,029,748

9,422, 218

0.38

0.19

0.98

0.42

0.37

0.17

0.96

0.37

In 000 EUR

Koersverschillen
Uitzonderlijke opbrengsten
(kosten)
Financiële opbrengsten
(kosten)

Gemiddeld aantal uitstaande
aandelen
Gemiddeld aantal verwaterde
aandelen
Nettoresultaat per aandeel in
EUR
Nettoresultaat per aandeel na
dilutie in EUR

OPTION N.V.
US GAAP geconsolideerd overzicht van de kasstromen op 30 september 2004
en op 30 september 2003
In 000 EUR
30 september 2004
30 september 2003
000 EUR
000 EUR

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Netto-inkomsten (A)

NIET GEAUDITEERD
9,653.3

Aanpassingen in niet-speciën
Waardeverminderingen en afschrijvingen
Omrekeningsverschillen
Uitgestelde belastingen
Waardeverminderingen van voorraden
Waardeverminderingen van klanten
Voorzieningen voor risico’s’ en kosten
Totaal aanpassingen in niet-speciën (B)

NIET GEAUDITEERD
3,456.9

2,471.6
0,0
2,745.6
33.7
13.6
0.0
5,264.5

2,052.3
-0.1
1,485.0
910.1
80.1
-474.4
4,053.0

Verandering in activa en passiva
Vorderingen
Voorraden
Andere activa
Schulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Overlopende rekeningen
Totaal verandering in activa en passiva (C) -806.8
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

-6,052.6
-1,657.1
-249.6
7,072.9
-166.2
0.0
245.8
-85.7

14,111.0

7,424.2

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa
Aankopen van bedrijfsuitrusting
Totaal kasstromen uit
investeringsactiviteiten (D)
-3,139.7

-1,506.3
-1,633.4

Kasstromen uit financiële activiteiten
Tegoeden van schulden op lange termijn
Schulden op korte termijn
Kapitaalverhoging & bijbehorende kosten
Nettokapitaal uit financiële activiteiten (E)
7,818.1

64.5
-1,080.7
8,834.3

Nettokasstroom (A)+(B)+(C)+(D)+(E)

-1,077.1
-1,108.3
-2,185.4

221.7
-11.8
8.0
217.9

18,789.4

Netto toename / afname in kas en
kasmiddelen
Kas aan het begin van de periode
Kas op het einde van de periode
Verschil
18,789.4

1,078.6
-2,012.2
141.3
295.7
-640.2
-160.2
1,211.3

5,456.7

9,136.6
27,926.0

2,558.6
8,015.3
5,456.7

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
ontwikkelen 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
Jan Callewaert, CEO
Frederic Convent, Financieel Directeur & General Counsel
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

Profiel onderneming: Option N.V. 27 Oktober 2004
Huidige beurswaarde: EUR 223 miljoen --- aandeelprijs: EUR 21,64
Over Option, EURONEXT: 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,
EDGE en 3G UMTS technologische producten voor draadloze verbindingsoplossingen.
Option heeft een benijdenswaardige 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 Onderzoek & Ontwikkelingscentrum in Leuven, een Software en Applicaties
Ontwikkelingscentrum in Adelsried (Duitsland) en een ISO 9002 productie engineering en
logistieke afdeling in Cork, Ierland. Meer informatie vindt u op www.option.com.

