
OPTION BOEKT RECORD JAAROMZET EN WINSTEN IN 2004 
 
Voor onmiddellijke publicatie (Vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) 
 
Leuven, België – 15 FEBRUARI 2005 - Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI; OPIN.BR), 
de vernieuwer op het gebied van draadloze communicatie, heeft vandaag haar resultaten 
bekendgemaakt voor het vierde kwartaal en het volledige boekjaar dat eindigde op 31 
december 2004. De resultaten zijn weergegeven in Euro en werden voorbereid 
overeenkomstig de in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen (US 
GAAP). 
 
De kerncijfers van het kwartaal omvatten : 
 

• De omzet voor het vierde kwartaal bedraagt 31,9 miljoen EUR, een stijging met 123% 
in vergelijking met de 14,3 miljoen EUR die werd gerealiseerd in het vierde kwartaal 
van 2003.  

 
• De brutomarge van 45,8% voor het kwartaal, uitsluitend door de verkoop van 

datakaarten, bleef sterk en was lijn met de marge op verkoop van datakaarten 
gerealiseerd in het derde kwartaal van 2004. 

 
• De nettowinst van het kwartaal bedroeg 5,4 miljoen EUR, gelijk aan een winst per 

aandeel van 0,53 EUR of 0,52 EUR per aandeel na dilutie, in vergelijking met een 
nettowinst van 2,1 miljoen EUR zijnde 0,26 EUR per aandeel of 0,22 EUR per 
aandeel na dilutie gedurende het vierde kwartaal van 2003. 

 
De kerncijfers van het jaar omvatten : 
 

• De record jaaromzet bedraagt 102,5 miljoen EUR wat een stijging betekent van 81% 
ten opzichte van de omzet van 2003 die 56,6 miljoen EUR bedroeg.  
  

• De brutomarge voor het jaar eindigend op 31 december 2004 was 49,5 miljoen EUR 
of 48.3% van de omzet vergeleken met 27,7 millioen EUR of 48,9% voor het jaar 
eindigend op 31 december 2003. 

 
• De nettowinst op jaarbasis bedroeg 15,0 miljoen EUR, 15 % van de omzet gelijk aan 

een winst per aandeel van 1,54 EUR of 1,48 EUR per aandeel na dilutie, vergeleken 
met een nettowinst van 5,6 miljoen of een winst per aandeel van 0,68 EUR en 0,59 
EUR per aandeel na dilutie in 2003. 

 
• In 2004 realiseerde de onderneming een operationele cashflow van 18,2 miljoen EUR 

uit zijn bedrijfsactiviteiten in vergelijking met een operationele cashflow van 7,4 
miljoen EUR het jaar voordien.  

 
 

In miljoen Euro       
Uitgezonderd voor cijfers 
over aandelen  

Q4/04 Q4/03 1H/04 2H/04 2004 

Omzet 31,9 14,3 47,5 55,0 102,5 

      

Brutowinst 14,6 7,4 22,7 26,8 49,5 

      
Bedrijfswinst 5,9 1,3 7,7 10,7 18,5 

      

Nettowinst 5,4 2,1 5,9 9,2 15,0 
      
Winst in Euro per aandeel 
(basis) 0,53 0,26 0,61 0,91 1,54 



 
De heer Jan Callewaert, Afgevaardigd Bestuurder van Option, gaf de volgende commentaar 
op de resultaten:  
 
“Ik ben zeer tevreden met de resultaten voor 2004. We hebben onze resultaten gaandeweg 
kunnen verbeteren en over het hele jaar doen we beter dan onze verwachtingen. Voor het 8ste 
kwartaal op rij bevestigen we onze prestatie met winstcijfers en een sterke balans op het 
einde van 2004. Kort gezegd: we hebben gedaan wat we beloofd hebben. ” 
 
Zoals voorspeld werd 2004 het jaar van 3G. De 3G data kaarten zijn goed voor 82% van het 
aantal verkochte eenheden in het 4de kwartaal, de resterende 18% komen van niet-3G data 
kaarten. De leveringen van onze GlobeTrotter FUSIONTM, onze 3-in-1 data kaart (3G, GPRS 
en WLAN) was in het 4de kwartaal al goed voor 25% van de unit verkopen. 
 
Bij de netwerk operatoren werd onze GlobeTrotter FUSIONTM enthousiast onthaald omwille 
van de gebruikséénvoud ervan. We hebben nu reeds 11 netwerk operatoren aangekondigd 
die de GlobeTrotter FUSIONTM in hun productportfolio opgenomen hebben. Ik kan u melden 
dat er nog 5 extra netwerk operatoren zullen volgen.  
 
We zijn inmiddels ook gestart met volume leveringen van de GlobeTrotter COMBO EDGE, 
ons product dat EDGE/GPRS én WLAN technologieën op 1 data kaart combineert. Meer in 
het bijzonder Cingular Wireless, de grootste Amerikaanse draadloze netwerk operator, zal 
deze kaart binnenkort op de markt brengen. We zijn ook gestart met het opzetten van een 
verkoop- en supportteam in de US om een passend antwoord te geven op de groeiende 
opportuniteiten in de US, geheel in lijn met onze strategie. 
 
Option bewijst zijn marktleiderschap door aan meer dan 50 netwerk operatoren een 
productportfolio van 5 commercieel beschikbare data kaarten aan te bieden. 
 
De markt zal in 2005 nog steeds gedomineerd worden door data kaarten die verschillende 
technologieën combineren. Dit is nu net de specialiteit van ons bedrijf. In de loop van 2005 
zullen we nieuwe data kaarten aan onze product portfolio toevoegen.  Op die manier willen 
we het sterkste productaanbod op de markt creëren. Operatoren zullen in staat zijn met 1 
data kaart hun specifieke netwerken af te dekken. 
 
High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) is plots sterk in de belangstelling gekomen 
met netwerk operatoren die hun plannen aankondigen om deze technologie tegen het einde 
van dit jaar operationeel te hebben. HSDPA, een verdere evolutie van de WCDMA 
technologie die een duidelijk merkbare hogere download snelheid biedt dan de huidige 3G 
UMTS diensten, zal een draadloze DSL capaciteit leveren die mobiele gebruikers voor het 
eerst een draadloze breedband toegang verschaft die echt concurrentieel is met de vaste lijn 
breedband oplossingen zoals ADSL.  
 
Ons bedrijf heeft een ontwikkelingsprogramma lopen voor een HSDPA data kaart. We zullen 
in het 4de kwartaal van 2005 een commercieel product aankondigen én leveren. Dat is ook het 
moment waarop de netwerk operatoren hun infrastructuur zullen aangepast hebben. Onze 
HSDPA data kaart zal backwards compatibel zijn met UMTS, EDGE en zelfs GPRS. Vermits 
we de enige fabrikant zijn die echte werkervaring op het terrein hebben met data kaarten die 
verschillende technologieën combineren meen ik dat we hier een belangrijk competitief 
voordeel hebben. 
 
Met een goed zicht op de bestellingen en de vraag uit de markt kunnen we voor de 1ste helft 
van 2005 een verkoopsprognose geven tussen 64 – 68 miljoen € met netto positieve 
resultaten. Traditioneel kunnen we stellen dat het 2de kwartaal beter zal zijn dan het 1ste 
kwartaal.  Deze cijfers liggen in lijn met onze aangekondigde groei prognose voor 2005 van 
25%+.” 
 
 
Financieel Overzicht 
 
Resultatenrekening 
 



De omzet voor het vierde kwartaal van 2004 bereikte 31,9 miljoen EUR. Dit staat in 
vergelijking met 14,3 miljoen EUR (+123%) die werd gerealiseerd in het laatste kwartaal van 
2003. De omzet van 2004 bedroeg 102,5 miljoen EUR, een stijging met 81% t.o.v. de totale 
omzet van 2003 van 56,6 miljoen EUR.  97% van de jaaromzet is afkomstig uit verkopen van 
goederen, in hoofdzaak van de 3G productielijn, 3% spruiten voort uit de OEM 
ontwikkelingscontracten.  Tijdens het voorgaande jaar was deze verhouding 84% / 16%. 
 
Brutowinst 
 
Rekening houdende met een de totale kostprijs van de verkochte goederen van 17,3 miljoen 
EUR, bedroeg de brutowinst van het kwartaal 14,6 miljoen EUR, wat een brutomarge van 
45,8% betekent. Ook op jaarbasis bleef de brutomarge sterk, 48,3% in vergelijking met 48,9% 
in 2003.  
 
Bedrijfskosten 
 
De bedrijfskosten van het vierde kwartaal, inclusief afschrijvingen van 1,0 miljoen EUR, 
bedroegen 8,7 miljoen EUR in vergelijking met 6,1 miljoen EUR in het vierde kwartaal van 
2003.  
 
De bedrijfskosten voor het volledige jaar, inclusief afschrijvingen, bedroegen 31,1 miljoen 
EUR in vergelijking met 20,8 miljoen EUR in 2003. 
 
In 2004 bedroegen de totale afschrijvingen en waardeverminderingen 3,6 miljoen EUR in 
vergelijking met 2,8 miljoen EUR tijdens het voorgaande boekjaar. 
 
Bedrijfsresultaat 
 
Het operationeel resultaat gerealiseerd in het vierde kwartaal van 2004, inclusief 
afschrijvingen, bedroeg 5,9 miljoen EUR of 18,5% van de omzet.  Dit in vergelijking met 1,3 
miljoen EUR of 9,2% van de omzet in de overeenkomstige periode in 2003. 
 
Voor het volledige jaar 2004 bedroeg het bedrijfsresultaat, inclusief afschrijvingen, 18,5 
miljoen EUR of 18,0% van de omzet in vergelijking met 6,9 miljoen EUR in 2003 of 12,2% van 
de omzet. 
 
Nettoresultaten 
 
De nettowinst voor het vierde kwartaal bedraagt 5,4 miljoen EUR of 0,53 EUR per uitstaand 
aandeel (of 0,52 EUR per aandeel na dilutie) in vergelijking met een nettowinst van 2,1 
miljoen EUR of 0,26 EUR per aandeel (of 0,22 per aandeel na dilutie) gedurende dezelfde 
periode in 2003.  
 
Voor het volledige jaar 2004 boekte de onderneming een nettowinst van 15,0 miljoen EUR of 
1,54 EUR per uitstaand aandeel (of 1,48 EUR per aandeel na dilutie). Dit in vergelijking met 
een nettowinst van 5,6 miljoen EUR of 0,68 EUR per uitstaand aandeel (of 0,59 EUR per 
aandeel na dilutie) in 2003. 
 
Balans 
 
De liquide middelen stegen van 9,1 miljoen EUR per einde 2003 tot 31,6 miljoen EUR aan het 
einde van het laatste kwartaal van 2004. 
 
De handelsvorderingen stegen van 7,0 miljoen EUR op einde 2003 tot 15,5 miljoen EUR aan 
het einde van het vierde kwartaal van 2004.  
 
Gedurende 2004 namen de voorraden toe met 3,4 miljoen EUR van 2,2 miljoen EUR naar 5,6 
miljoen EUR.  
 
Dankzij de positieve jaarresultaten en gelet op de groepsstructuur verminderden de 
uitgestelde belastingen (“deferred taxes”) met 4,1 miljoen EUR gedurende 2004. De 



onderneming boekt haar inkomstenbelastingen overeenkomstig de SFAS No 109, 
"Accounting for Income Taxes".  
 
De vaste activa hadden op 31 december 2004 een netto boekwaarde van 5,0 miljoen EUR 
wat in lijn ligt met einde boekjaar 2003. In de loop van 2004 heeft Option voornamelijk 
geïnvesteerd in lincenties en in bijkomende test apparatuur voor haar EDGE productgamma. 
 
De totale korte termijn verplichtingen stegen van 13,0 miljoen EUR per jaareinde 2003 tot 
19,8 miljoen EUR aan het einde van het boekjaar 2004. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te 
schrijven aan een stijgend leverancierssaldo die een toenemende bedrijfsactiviteit 
weerspiegeld. 
 
Op het balanstotaal van 63,3 miljoen EUR bedroeg het eigen vermogen 40,3 miljoen EUR 
wat een solvabiliteit betekent van bijna 68%. 
 
In 2004 realiseerde de onderneming een operationele cashflow van 18,2 miljoen EUR uit zijn 
bedrijfsactiviteiten in vergelijking met een operationele cashflow van 7,4 miljoen EUR in 2003.  
 
De algemene vergadering zal plaatsvinden in de hoofdzetel van de onderneming te Leuven 
op 31 maart 2005, om 10.00.  De noodzakelijke informatie, zoals o.a. het jaarverslag 2004, 
zal 15 dagen voordien beschikbaar zijn.  Het jaarverslag zal kwantitatieve informatie 
verschaffen in verband met de effecten van overgang naar IFRS, conform onze 
bekendmaking in het presbericht van 3 augustus 2004. 
 
Verklaring van de Commissaris-Revisor  
 
“De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot 2004 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”. 
  
 
 
 



 
OPTION N.V.  

US GAAP Geconsolideerde Balans op 31 december 2004 en 31 december 2003 
(geauditeerd) 

 
 

40.3399  31 december 2004  31 december 2003 
In 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
   
Activa     
Liquide middelen en geldbeleggingen  31,612.1 9,136.6 
Handelsvorderingen 15,507.1 6,962.6 
Overige vorderingen 883.9 569.6 
Voorraden 5,559.8 2,167.5 
    
Totaal bedrijfskapitaal 53,562.9 18,836.3 
     
Uitgestelde belastingen 4,811.0 8,869.5 
     
Vaste Materiele activa 3,189.9 3,192.1 
Immateriële, vaste activa 1,770.0 1,884.4 
      
Totaal vaste activa 4,959.9 5,076.5 
      
Totaal Activa 63,333.8 32,782.3 
    
Passiva   
    
Handelsschulden 15,711.6 6,403.2 
Bezoldigingen en sociale lasten 1,196.0 1,093.5 
Overige schulden op korte termijn 911.2 1,964.5 
Overlopende rekeningen 1,997.9 3,550.2 
    
Totale schulden op korte termijn 19,816.7 13,011.4 
    
Schulden op lange termijn 286.2 399.2 
Achtergestelde schuld op lange termijn  221.7 221.7 
     
Kapitaal 5,940.6 5,474.2 
Uitgiftepremies 43,517.1 35,149.1 
Volstort kapitaal 8.0 8.0 
Omrekeningsverschillen -2.9 -2.9 
Overgedragen resultaat -6,453.6 -21,478.4 
Totaal Eigen Vermogen 43,009.2 19,150.0 
      
Totaal Passief 63,333.8 32,782.3 
 



 
OPTION N.V. 

USGAAP Geconsolideerde winst-en verliesrekening voor het 4de kwartaal van 2004 en 
het vierde kwartaal van 2003 en voor de periode die eindigde op 31 december 2004 en 

31 december 2003 (geauditeerd) 
 

 In 000 EUR 
4de kwartaal 

2004 
4de kwartaal 

2003 
31 december 

2004 
31 december 

2003 
 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 

     
Omzet 31,938.4 14,300.4 102,511.7 56,639.9 
          
Kostprijs verkochte 
goederen -17,317.7 -6,893.4 -52,978.1 -28,915.4 
          
Brutowinst 14,620.7 7,407.0 49,533.6 27,724.5 
Bruto winstmarge % 45.8% 51.8% 48.3% 48.9% 
          
Onderzoek & 
Ontwikkeling -4,499.4 -3,436.4 -14,339.6 -11,032.1 
Verkoop & Marketing -3,217.2 -1,785.5 -12,818.2 -5,866.5 
Algemeen & 
Administratief -997.7 -870.5 -3,896.7 -3,932.0 
     

Bedrijfswinst /(Verlies) 5,906.2 1,314.6 18,479.1 6,893.9 
Bedrijfswinst (verlies) / 
Bedrijfsomzet % 18.5% 9.2% 18.0% 12.2% 
      
Koersverschillen 664.4 -9.6 573.4 -71.0 
          
Uitzonderlijke 
opbrengsten (kosten) 0.0 -0.6 0.5 -0.6 
          
Financiële opbrengsten 
(kosten) 120.2 -319.2 50.3 -881.8 
      
Resultaat voor 
Belastingen 6,690.8 985.2 19,103.3 5,940.5 
          
Inkomstenbelasting -1,319.3 1,137.7 -4,078.5 -360.6 
          
Nettoresultaat 5,371.5 2,122.9 15,024.8 5,579.9 

     
Gemiddelde aantal 
uitstaande aandelen 10,105,354 8,230.575 9,780,568 8,221.906 
Gemiddelde aantal 
verwaterde aandelen 10,317,606 9,749.250 10,124,988 9,503,939 
         
Nettoresultaat per 
aandeel in EUR 0.53 0.26 1.54 0.68 
Nettoresultaat per aan-
deel na dilutie in EUR 0.52 0.22 1.48 0.59 

 
    



OPTION N.V.  
US GAAP geconsolideerd overzicht van de kasstromen op 31 december 2004  

en op 31 december 2003 (geauditeerd) 
In 000 EUR 31 december  2004 31 december 2003 
  000 EUR 000 EUR 
   
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten   
     
Netto-inkomsten (A) 15,024.8 5,579.9 
      
Aanpassingen in niet-speciën     

Waardeverminderingen en afschrijvingen 3,558.1 2,784.7
Omrekeningsverschillen 0.0 -2.3
Uitgestelde belastingen 4,058.4 344.9

Waardeverminderingen van voorraden -89.9 1,106.8
Waardeverminderingen van klanten 32,4 70.6

Voorzieningen voor risico’s’ en kosten 0.0 -474.4
   

Totaal aanpassingen in niet-speciën (B) 7,559.0 3,830.3 
      
Verandering in activa en passiva     

Vorderingen -8,576.8 -2,039.0
Voorraden -3,302.4 -673.0

Overige activa -314.3 746.6
Handelsschulden 9,308.4 -997.5

Bezoldigingen en sociale lasten 102.5 -852.4
Voorzieningen voor risico’s en kosten 0.0 -160.2

Overlopende rekeningen -1,552.3 1,933.1
Totaal verandering in activa en passiva (C) -4,334.9 -2,042.4 
      
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 18,248.9 7,367.8 
      
Kasstromen uit investeringsactiviteiten     

Immateriële vaste activa -1,526.1 -1,237.8
Aankopen van materiële vaste activa -2,940.1 -2,943.8

Totaal kasstromen uit investeringsactiviteiten 
(D) -4,466.2 -4,181.6 
      
Kasstromen uit financierings activiteiten   

Tegoeden van schulden op lange en korte termijn -113.0 2,573.5
Aflossing van schulden op lange en korte termijn -1,053.3 -6,295.8

Kapitaalverhoging 8,834.3 -27.0
Nettokapitaal uit financiële activiteiten (E) 7,668.0 -3,749.3 
   
Investerings- en financiële activiteiten in niet-
speciën    

Aankopen van materiaal via leasing 1,024.8 845.3
Kapitaalsverhoging ten gevolge van de omzetting 

van de converteerbare lening 0.0 6,295.8
Totaal aanpassingen in niet-speciën uit 
Investerings- en Financiële activiteiten (F) 1,024.8 7,141.1 

  

  
 
 
   



 

Nettokasstroom (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F) 22,475.5 6,578.0 
      
Netto toename / afname in kas en kasmiddelen   

Kas aan het begin van de periode 9,136.6 2,558.6
Kas op het einde van de periode 31,612.1 9,136.6

Verschil 22,475.5 6,578.0 
 
 

Voor meer informatie gelieve te contacteren: 

Jan Callewaert, Oprichter en Afgevaardigd Bestuurder  

of Frederic Convent, Financieel Directeur & General Counsel 

 

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 
 
Profiel onderneming: Option N.V. 
 
9 februari 2005 
 
Huidige Beurswaarde: 262,7 miljoen EUR 
 
 
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).  

 


