
OPTION BOEKT RECORD JAAROMZET EN WINSTEN IN 2003  
 
Voor onmiddellijke publicatie (Vrije vertaling van officiële Engelstalige versie) 
 
Leuven, België – 17 FEBRUARI 2004 - Option N.V. (EURONEXT Brussel: OPTI), 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 2003. 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 14,3 miljoen EUR, een stijging met 83% 
in vergelijking met de 7,8 miljoen EUR die werd gerealiseerd in het vierde kwartaal 
van 2002.  

 
• De brutomarge van 52% voor het kwartaal vergeleken met 33.8% in het vierde 

kwartaal van 2002 bleef sterk en werd positief beinvloed door lopende 
ontwikkelingsovereenkomsten. 

 
• De nettowinst van het kwartaal bedroeg 2,1 miljoen EUR en vertegenwoordigt een 

winst per aandeel van 0,26 EUR (en 0.22 EUR per aandeel na dilutie), in vergelijking 
met een nettoverlies van -2,5 miljoen EUR of -0,30 EUR per aandeel (en –0.26 EUR 
per aandeel na dilutie) gedurende het vierde kwartaal van 2002. 

 
De kerncijfers van het jaar omvatten : 
 

• De record jaaromzet bedraagt 56,6 miljoen EUR, zoals reeds aangekondigd meer 
dan een verdubbeling van de omzet van 2002 die 25,6 miljoen EUR bedroeg, 
waardoor aldus een stijging van 121% bekomen wordt.  
  

• De brutomarge voor het jaar eindigend op 31 december 2003 was 27.7 miljoen EUR 
of 48.9% van de omzet vergeleken met 10.6 millioen EUR of 41.2% voor het jaar 
eindigend op 31 december 2002. 

 
• De nettowinst op jaarbasis bedroeg 5.6 miljoen EUR, 10 % van de omzet, of een 

winst per aandeel van 0.68 EUR (en 0.59 EUR per aandeel na dilutie), vergeleken 
met een nettoverlies van –7.0 miljoen of een winst per aandeel van –0.89 EUR (en –
0.76 EUR per aandeel na dilutie) in 2002. 

 
• In 2003 realiseerde de onderneming een positieve cashflow van 7,4 miljoen EUR uit 

zijn bedrijfsactiviteiten in vergelijking met een negatieve cashflow van –1,4 miljoen 
EUR het jaar voordien.  

 
 

In miljoen euro       

Uitgezonderd voor cijfers 
over aandelen  Q4/03 Q4/02 1H/03 2H/03 2003 

Omzet 14.3 7.8 28.1 28.5 56.6 

      

Brutowinst 7.4 2.6 12.8 14.9 27.7 

      

Bedrijfswinst (verlies) 1.3 (1.8) 3.1 3.8 6.9 

      

Nettowinst (verlies)  2.1 (2.5) 1.9 3.7 5.6 

      

Winst (verlies) in Euro per 
aandeel (basis) 0.26 (0.30) 0.23      0.45 0.68 



De heer Jan Callewaert, Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder, gaf de volgende commentaar 
op de resultaten:  
 
“Het is met groot genoegen dat wij record omzet- en winstcijfers voor het boekjaar 2003 
kunnen bekend maken. Voor het vierde kwartaal op rij, heeft Option sterk gepresteerd inzake 
omzetgroei en winstgevendheid. Dit vertaalt zich nu ook in een sterke eindejaarsbalans. Al 
deze winst- en groeicijfers zijn duidelijk beter dan de oorspronkelijke verwachtingen.  
 
Belangrijke leveringen van GlobeTrotters, Option’s topproduct, hebben ons toegelaten om 
sterke partnerships met verschillende globale en leidende mobilofoon operatoren aan te gaan 
en/of uit te breiden.  Option wordt erkend als leider in het marktsegment van de GPRS data 
kaarten. We kunnen in onze top 10 klantenlijst namen citeren als Vodafone, bedrijven uit de 
Vodafone Groep, T-Mobile International, China Mobile, SFR en Bouygues Telecom.  
 
Samen met Vodafone hebben wij op een succesvolle manier het concept van een “end-to-
end” oplossing geïmplementeerd. Dit zijn gebruiksvriendelijke, snelle en veilige mobiele data 
verbindingen gebaseerd  op de GlobeTrotter technologie. Inclusief een configureerbare 
meertalige gebruikersinterface, eveneens door Option ontwikkeld. 
 
Volgens een recente studie van ABI Research (Allied Business Intelligence Research) over 
de markt van mobiele datakaarten in 2003 heeft Option een globaal marktaandeel van 24% 
(alle data technologieën inclusief). Dit verheugt ons ten zeerste. 
 
De derde generatie (3G) telecom netwerken zijn nu al één van de technologie drivers van 
2004. Het is onze overtuiging dat globale operatoren, vroeger dan verwacht, commerciële 3G 
diensten zullen aanbieden aan professionele gebruikers. De reden is dat de hoge-snelheid 
datakaarten voor notebook gebruikers nu al beschikbaar zijn. Het spreekt voor zich dat 
Option uitermate goed geplaatst is om van deze evolutie optimaal gebruik te maken.  
 
Vooruitkijkend, hebben wij een goede visibiliteit op de vraag op korte termijn om, rekening 
houdend met onze industriële indicatoren en verwachtingen, de omzetindicaties voor het 
eerste semester van 2004 op 40 miljoen EUR te zetten -  met netto positieve resultaten.  De 
omzet in het 2de kwartaal zal hoger zijn dan het 1ste kwartaal.” 
 
Financieel Overzicht 
 
Resultatenrekening 
 
De omzet voor het vierde kwartaal van 2003 bereikte 14,3 miljoen EUR. Dit staat in 
vergelijking met 7,8 miljoen EUR die werd gerealiseerd in het vierde kwartaal van 2002 
(+83%). De omzet van 2003 bedroeg 56,6 miljoen EUR, een stijging met 121% t.o.v. de totale 
omzet van 2002 van 25,6 miljoen EUR.  84% van de jaaromzet zijn afkomstig van verkopen 
van goederen, in hoofdzaak van de Globetrotter GPRS PC Card productielijn, 16% spruiten 
voort uit de OEM ontwikkelingscontracten. 
 
Brutowinst 
 
Rekening houdende met een de totale kostprijs van de verkochte goederen van 6,9 miljoen 
EUR, bedroeg de brutowinst van het kwartaal 7,4 miljoen EUR, wat een brutomarge van 52% 
betekent. Op jaarbasis bedroeg de brutomarge 48,9% in vergelijking met 41,2% in 2002.  
 
Bedrijfskosten 
 
De bedrijfskosten van het vierde kwartaal, met uitzondering van de waardeverminderingen, 
bedroegen 5,5 miljoen EUR in vergelijking met 4,5 miljoen EUR in het derde kwartaal van 
hetzelfde boekjaar. Deze stijging op kwartaalsbasis is voornamelijk te wijten aan de volledig 
in kosten name volgens US GAAP FASB 86 nopens een basis O&O software licentie in het 
domein van draadloze communicatie aan hoge snelheid.   
 
De bedrijfskosten voor het volledige jaar, met uitzondering van de waardeverminderingen, 
bedroegen 18,5 miljoen EUR in vergelijking met 15,7 miljoen EUR in 2002. 
 
Voor consistentie redenen, werden de niet-recurrente kosten in betrekking met de sluiting van 
de O&O afdeling in Cambridge (VK), zijnde 223,6 K EUR in het tweede kwartaal van 2003 en 



562,1 K EUR in het vierde kwartaal van 2002, volledig geherklasseerd van uitzonderlijke kost 
tot O&O kost. 
 
Inkomstenbelasting 
 
Op jaareinde heeft de vennootschap in lijn met de US GAAP regels de overgedragen fiscale 
verliezen per wettelijke entiteiten gerevalueerd.De voordelen van de goepstructuur hebben op 
het einde van het vierde kwartaal een credit van 1,1 miljoen EUR opgeleverd ten aanzien van 
de voorzichtige verminderingen van de “deferred tax asset” tijdens de vorige drie kwartalen. 
Nettoresultaten 
 
De nettowinst voor het vierde kwartaal bedraagt 2,1 miljoen EUR of 0,26 EUR per uitstaand 
aandeel (of 0,22 EUR per aandeel na dilutie) in vergelijking met een nettoverlies van -2,5 
miljoen EUR of -0,30 EUR per aandeel (of –0,26 per aandeel na dilutie) gedurende het vierde 
kwartaal van 2002.  
 
Voor het volledige jaar 2003 boekte de onderneming een nettowinst van 5,6 miljoen EUR of 
0,68 EUR per uitstaand aandeel (of 0,59 EUR per aandeel na dilutie). Dit is vergelijkbaar met 
een nettoverlies van –7,1 miljoen EUR of -0,89 EUR per uitstaand aandeel (of 0,76 EUR per 
aandeel na dilutie) in 2002. 
 
Balans 
 
De kas nam toe van 2,6 miljoen EUR op einde 2002 tot 9,1 miljoen EUR aan het einde van 
het laatste kwartaal 2003. 
 
De handelsvorderingen stegenden van 5,0 miljoen EUR op einde 2002 tot 7 miljoen EUR aan 
het einde van het vierde kwartaal van 2003.  
 
Gedurende 2003 namen de voorraden af met 0,5  miljoen EUR tot 2,1 miljoen EUR.  
 
Dankzij de positieve jaarresultaten en gelet op de groepsstructuur verminderden de 
uitgestelde belastingen (“deferred taxes”) van 9,2 miljoen EUR op het einde van 2002 met 
een bedrag van 0,3 miljoen EUR op het einde van 2003. De onderneming boekt haar 
inkomstenbelastingen overeenkomstig de SFAS No 109, "Accounting for Income Taxes".  
 
De vaste activa hadden op 31 december 2003 een netto boekwaarde van 5,1 miljoen EUR. In 
de loop van 2003 heeft Option voornamelijk in additionele test apparatuur voor haar WiFi en 
UMTS productgamma  geïnvesteerd. 
 
De totale schulden op korte termijn verminderden gedurende het vierde kwartaal van 18,2 
miljoen EUR per eind september 2003 tot 13 miljoen EUR aan het einde van het boekjaar. 
Deze vermindering is hoofdzakelijk te danken aan de conversie in aandelen op jaareinde van 
de achtergestelde converteerbare obligatielening van 6,3 miljoen EUR. De overige schulden 
stegen tijdens het boekjaar met 2 miljoen EUR. 
 
Tijdens het vierde kwartaal is de onderneming opnieuw voor het eerst sinds drie jaar in staat 
geweest opnieuw externe financieringen aan te gaan door onder meer het tekenen van 
leasingcontracten voor investeringsgoederen en factoring overeenkomsten voor 1,5 miljoen 
EUR verkoopsfacturen.  
 
Voorzieningen voor risico’s van 0,6 miljoen EUR aan het einde van verleden jaar verdwenen 
volledig in het derde kwartaal van 2003 ten gevolge van de definitieve sluiting van de 
hardware O&O afdeling in Cambridge (VK) die aan het einde van 2002 werd opgezet. 
 
Op het balanstotaal van 32,8 miljoen EUR bedroeg het quasi-eigen vermogen, bestaande uit 
het eigen vermogen en de achtergestelde IWT lening op lange termijn van 0,2 miljoen EUR, 
19,3 miljoen EUR. Dit geeft aan de onderneming op het einde van het  jaar 2003 een 
solvabiliteitsratio van meer dan 59%. 
 
In 2003 realiseerde de onderneming een positieve cashflow van 7,4 miljoen EUR uit zijn 
bedrijfsactiviteiten in vergelijking met een negatieve cashflow van –1,4 miljoen EUR in 2002.  
 
 



Verklaring van de Commissaris-Revisor  
 
"De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden over 2003, die ten gronde 
zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht die in de 
boekhoudkundige informatie  m.b.t. 2003, opgenomen in het communiqué, zou 
moeten doorgevoerd worden. M.b.t. de US GAAP jaarrekeningen van 2001 en 2002 herinnert 
de Commissaris aan het voorbehoud dat  destijds werd gemaakt in zijn verslag d.d. 12 maart 
2003 over het niet aanleggen per 31 December 2001 van een belangrijke 
waardevermindering op een handelsvordering op Xoceco Ltd . Voor meer details 
dienaangaande verwijst de commissaris naar zijn verslag op pagina 61 in de  2002 US GAAP 
jaarrekening."  
  
 
 
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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPTION N.V.  
US GAAP Geconsolideerde Balans op 31 december 2003 en 31 december 2002 

(geauditeerd) 
 
 

40.3399  31 december 2003  31 december 2002 
In 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
   
Activa     
Liquide middelen en geldbeleggingen  9,136.6 2.558,6 
Handelsvorderingen 6,962.6 4.994,2 
Overige vorderingen 569.6 1.316,2 
Voorraden 2,167.5 2.601,3 
    
Totaal bedrijfskapitaal 18,836.3 11.470,3 
     
Uitgestelde belastingen 8,869.5 9.214,4 
     
Vaste Materiele activa 3,192.1 2.750,3 
Immateriële, vaste activa 1,884.4 1.774,7 
      
Totaal vaste activa 5,076.5 4.525,0 
      
Totaal Activa 32,782.3 25.209,7 
    
Passiva   
    
Handelsschulden 6,403.2 7.400,8 
Bezoldigingen en sociale lasten 1,093.5 1.946,0 
Overige schulden op korte termijn 1,964.5 11,8 
Overlopende rekeningen 3,550.2 1.617,0 
    
Totale schulden op korte termijn 13,011.4  10.975,6 
    
Schulden op lange termijn 399.2 0.0 
Achtergestelde schuld op lange termijn  221.7 6.330,9 
Voorzieningen voor Risico’s en Kosten 0.0 634,5 
     
Kapitaal 5,474.2 4.848,7 
Uitgiftepremies 35,149.1 29.478,9 
Volstort kapitaal 8.0 0.0 
Omrekeningsverschillen -2.9 0,0 
Overgedragen resultaat -21,478.4 -27.058,9 
Totaal Eigen Vermogen 19,150.0 7.268,7 
      
Totaal Passief 32,782.3 25.209,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPTION N.V. 
USGAAP Geconsolideerde winst-en verliesrekening voor het 4de kwartaal van 2003 en 
het vierde kwartaal van 2002 en voor de periode die eindigde op 31 december 2003 en 

31 december 2002 (geauditeerd) 
 

 In 000 EUR 
4de kwartaal 

2003 
4de kwartaal 

2002 
31 december 

2003 
31 december 

2002 
  000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 

     
Omzet 14,300.4 7,797.4 56,639.9 25,626.4 
          
Kostprijs verkochte 
goederen -6,864.9 -5,159.6 -28,928.9 -15,058.2 
          
Brutowinst 7,435.5 2,637.8 27,710.9 10,568.2 
Bruto winstmarge % 52.0% 33.8% 48.9% 41.2% 
          
Onderzoek & 
Ontwikkeling -2,883.2 -2,018.6 -8,979.0 -7,554.6 
Verkoop & Marketing -1,781.6 -933.0 -5,844.0 -4,121.5 
Algemeen & 
Administratief -843.4 -881.7 -3,661.1 -4,004.6 
     
Resultaat voor 
belastingen, interesten, 
waardeverminderingen 
en afschrijvingen 1,927.3 -1,195.5 9,226.8 --5,112.5 
EBITDA / Omzet % 13.5% -15.3% 16.3% -20.0% 
         
Afschrijvingen -612.7 -644.0 -2,332.9 -2,634.7 
     

Bedrijfswinst /(Verlies) 1,314.6 -1,839.5 6,893.9 -7,747.2 
Bedrijfswinst (verlies) / 
Bedrijfsomzet % 9.2% -23.6% 12.2% -30.2% 
      
Koersverschillen -9.6 102.4 -71.0 84.4 
          
Uitzonderlijke 
opbrengsten (kosten) -0.6 0,0 -0.6  0,0 
          
Financiële opbrengsten 
(kosten) -319.2 -260.7 -881.8 -607.9 
      
Resultaat voor 
Belastingen 985.2 -1,997.8 5,940.5 -8,270.7 
          
Inkomstenbelasting 1,137.7 -452.7 -360.6 1,199.3 
          
Nettoresultaat 2,122.9 -2,450.5 5,579.9 -7,071.4 

     
Gemiddelde aantal 
uitstaande aandelen 8,230.575 8,218,985 8,221.906 7,959.256 
Gemiddelde aantal 
verwaterde aandelen 9,749.250 9,515,518 9,503,939 9,255.789 
         
Nettoresultaat per 
aandeel in EUR 0.26 -0.30 0.68 -0,89 
Nettoresultaat per aan-
deel na dilutie in EUR 0.22 -0.26 0.59 -0,76 



 
OPTION N.V.  

USGAAP Geconsolideerd overzicht van de kasstromen op 31 december 2003  
en 31 december 2002 (geauditeerd) 

In 000 EUR 31 december 2003 31 december 2002 
  000 EUR 000 EUR 
   
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten   
     
Nettoinkomsten (A) 5,579.9 -7,071.4 
      
Aanpassingen in niet-speciën      

Waardeverminderingen en afschrijvingen 2,801.7 3,112.7 
Additionele USGAAP afschrijving -17.0 0.0 

Volstort kapitaal 8.0 0.0 
Omzettingsverschillen -0.1 -0.3 

Uitgestelde belastingen 344.9 -1,214.4 
Andere aanpassingen in niet-speciën 700.8 2,104.1 

    
Totaal aanpassingen in niet-speciën (B) 3,838.3 4,002.1 
      
Verandering in activa en passiva     

Vorderingen -3,051.2 -2,366.9 
Voorraden 339.2 3,730.1 

Andere activa 746.6 -599.2 
Schulden -997.5 551.0 

Bezoldigingen en sociale lasten -852.4 995.7 
Voorzieningen voor Risico’s en Kosten -160,1 -1,464.0 

Overlopende rekeningen 1,933.1 815.0 
Totale verandering in activa & passiva (C) -2,042.4 -1,661.7 
      
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 7,375.8 -1,407.6 
      
Kasstromen uit investeringsactiviteiten     

Immateriële, vaste activa -1,237.8 -1,404.1 
Aankopen van bedrijfsuitrusting -2,098.5 -1,164.1 

Totale kasstromen uit 
investeringsactiviteiten (D) -3.336.3 -2,568.2 
      
Kasstromen uit financiële activiteiten   

Tegoeden van schulden op lange en korte 
termijn 2,585.4 -11.9 

Terugbetalingen van schulden op lange en korte 
termijn -6,342.7 -170.1 

Kapitaalverhoging /IPO (beursgang) 6,295.8 2,106.5 
Nettokapitaal uit financiële activiteiten (E) 2,538.5 1,924.5 
      
Nettokasstroom (A)+(B)+(C)+(D)+(E) 6,578.0 -2,051.3 
      
Nettotoename / -afname in kas en 
kasmiddelen   

Kas aan het begin van de periode 2.558,6 4.609,9 
Kas aan het einde van de periode 9,136.6 2,558.6 

Verschil 6,578.0 -2,051.3 
 
 



       
 

Voor meer informatie gelieve te contacteren: 
Jan Callewaert, Afgevaardigd Bestuurder  
of Frederic Convent, Financieel Directeur & General Counsel 
 
Option n.v. 
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. 
 
Huidige Beurswaarde: 113.3 miljoen EUR 
 
Aandeelprijs: 12,20 EUR (slotkoers 13 februari 2003) 
 
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).  
 


