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Bericht aan de

aandeelhouders

In dir verslagwordr op eenaantalplaar-

sen gemakshalvede gezamenlijkeaan-

duiding ‘ASML’ of ‘ASM Lithography’

gehanreerdwaar wordt verwezennaar

ASM LithographyHolding NV. en/of

haardochterondernemingenin algernene

zin. Ook wordendezeaanduidingcn

gehruikt waarhet flirt zinvol isde

herreffendeonderneming(en)hij naam

te noemen.

Tekstvan her ‘Safe Harbor Statement’

ingevolgede AinerikaansePrivate

SecuritiesLitigation ReformAct Uit I 999~

Dir documenthevat toekomstgerichte

uitsprakendie onderhevigzijn aan risi-

co’s en onzekerhedenwaaronderhegre-

pets dochnier heperkttot economische

omstandigheden,de vraag naarher pro-

duct en de capacireitbinnen de hedrijfs-

tak, concurrerendeproducrenen prij-

zen,dedoelniatigheidvan de productie,

de ontwikkeling van nienwe producten,

de afdwingbaarheidvan ocrrooien,de

heschikhaarheidvan grondsroffenen

vitale productiehulpmiddelen,her

hedrijfsklimaaten andererisico’s aange-

geven in de documentenwelke zijn

gedeponeerdbij de Amerikaanse

Securitiesand ExchangeCommission.

Geachteaandeelhouders,

ASML heeft in het boekjaar1998 eennetto-omzet

behaaldvan NLG 1.717 miljoen (1997: NLG 1.803 mu-

joen). Dit ondankseenveel lageraantalgeleverdesyste-

men.In 1998 leverdeASML i6z systemenuit tegen211

systemenin 1997. Heteffecthiervanop denetto-omzet

wasbepcrktdoordatde gemiddeldeverkoopprijsvan

ASML’s geavanceerdesystemenzz procenthogerlag.

ASML heefteenresultaatna belastingbehaaldvan

NLG 136,6 miljoen ofwel NLG 0,99 peraandeel,tegen

NLG 329,0 miljoen ofwel NLG 2,38 peraandeelin 1997.

In 1997 waserecn incidentelebatevan NLG 31,1 miljocn

(NLG 0,23 per aandeel)in het resultaatopgenomen.Dc

brutomargein 1998 was 38,2 procent,tegenover

42,0 procentin 1997. Dezeontwikkcling is met name

het gevoigvan eenverschuivingin de afzetnaarscanning-

systemen,die zich hetduidelijkst voordcedin detweede

hclft van 1998. Daarnaasthadcenonderbezettingin de

fabriek gedurendedetweedeheift vanhetjaar cen

negatiefeff~ectop demarge.

Hetdoetons genoegendat ASML, ondanksde aan-

zienlijkc afnamevande investeringenin desemiconduc-

torindustrie,dezenetto-omzeten dit resultaatna belas-

ting heeftgerealiseerd.Bovendienzijn we tevredendat

ASML met slechts64 geleverdesystemenin de tweede

helft vanhet jaareennagenoegbreak-evenrcsultaatheeft

behaald.Zoalseerdermedegedeeld,zijn de resultaten

behoorlijklagerdandeverwachtingendie aan hetbegin

van 1998 Zijn uitgesproken.Dit is hetgevoig van deforse

neergangvande markt voor semiconductors.

Dc verkoopkostenen algemenebeheerskostenstegen

van NLG 127,0 miljoen in 1997 naarNLG 207,6 miljoen in

1998 als gevolgvan de noodzakelijkeuitbreidingvan

ASML’s infrastructuur.Dezeis nu vanvoldoendeomvang

om de tockomstigegroei te kunnenondcrsteunen.

In 1998 bedroegde orderontvangstvoor systemen

~5 tegen275 systemenin 1997, waardoorhet orderboek

op 31 december1998 51 systemenbevatte(158 systemen

ultimo 1997). Dc ordersin portefeuillevertegenwoordigen

eenwaardevanNLG 637 miljoen, vergelekenmet

NLG 1.65~ miljoen aanheteindevan 1997. Hct aantal

werknemersis toegenomenvan 2.019 ultimo 1997 tot

2.3 64 aanhetcinde van 1998 als gevolgvan devoortdu-

rendeaandachtdie ASML schenktaanonderzoeken ont-

wikkeling en aandeondersteuningvanhaarklanten.



BERICHT AAN DE AAN~EELH0UDERS

Aangezienwe dit willen voortzetten,verwachtenwe datin

1999 hetaantalwerknemcrsverderzal grocientot onge-

veer z600.

Dc kostenvanonderzocken ontwikkcling bedroegen

NLG 3 i8,8 miljocn (1997: NLG 205,2 miljoen). Dit weer-

spiegeltde voortgaandeinspanningenvan ASML om haar

toonaangevendctechnologischcpositieook in dc toe-

komst te behouden.ASML heeftin de afgelopenjarencen

geavanceerdhigh-technetwerkopgebouwd.Dit stelt haar

in staatgebruik te makenvan deinnovatiesvan ‘best-in-

class’ technologieleveranciers.ASML kandit netwerkook

in financieelopzicht benuttenen doorgaanmet hetdoen

vankostenbewuste,strategischcinvesteringenin nieuwe

ontwikkelingen,zelfs onderongunstigemarktomstandig-

hederi.Hierdoor loopt ASML metafstandvoorop in de

innovatiewedloop.

Dit uit zich bijvoorbeeldop hetgebiedvan ‘stage-tech-
nologie’ (de fijnmecharnschepositioneringvanwafer en

masker).Hiermeekunnende bestaandei-line en DUV-

Step & ScansystemenvanASML bogenop prestatiesdie

quasnelheiden nauwkeurigheidde systemenvan decon-

currentiever overtreffen.Eenbelangrijk gcgeven,want bij

icderevolgendegeneratieintegratedcircuits (chipsofwel

IC’s) nemende foutmargesvoor depositioneringverder

af terwijl eenhogcrcverwerkingssnelheidwordtgevraagd.

De hogereproductiviteitvan deASML systemenis in de

praktijk bewezen,dit is eenbelangrijkonderdeelvan de

‘Value of Ownership’die wij onzeklantenbieden.Deze

hoge‘Value of Ownership’is dc basisvoor het verder

winnen vanmarktaandcel.

Op hetgebiedvan systeemontwikkelingblijft ASML

toonaangevenddankzij de bewezenmodulaireopbouw
vanhaarsystemen.Door dezefilosofie vanmodulair sys-

teemontwerpzijn wij in staatde kortstedoorlooptijd in

de bedrijfstakte realiserenvoor deproductieen hettesten

van eensysteem.

Dc kennisvan dehooggekwalificeerdemedewerkers

van ASML en dievan de partnersin ons technologienet-

werk is vancruciaalbelangom dczegeavanceerdetechno-

logic verderte ontwikkelenen op locatiebij afnemers

overal ter wereld te kunnenonderhouden.Dezezeeryak-

bekwameendeskundigemensenvormenéénvan de

grootstetroevenvanASML en leverenstrategischecon-

currentievoordelenop. ASML is zich hier terdegevan

bewusten blijft investerenin betontwikkelenvan de

vaardighedenvanhaarmedcwcrkers,zowel internals in
samenwcrkingmet haarvoornaamstepartners.Hicrtoe

hebbenwij denodigeinvesteringengcdaanin wereldwijde

opleidingsvoorzieningcnentoepassingslaboratoria.

Daarnaastis het in het belangvanzowel onzeafne-

mersals onzeaandeclhoudersdat ASML actief betrokken

blijft bij dc diverseonderzocksprogramma’snaardevol-

gendegeneraticgcavanceerdclithografie-technologieen.

Dit waarborgtdatASML ook in detoekomstultramodcr-

nelithografieoplossingenzal kunnenblijven levcren.

Op basisvan de voorlopigeinschattingvande wereld-
marktdoorhet onderzoeksinstituutDataquesthebbenwij

berekenddatASML’s marktaandcel(gemetenin USD) is

toegenomenvanz~procentin 1997 tot circa 30 procent

in 1998. Ondanksbetgestegenmarktaandeelwas de

orderontvangstin 1998 zeergering. Algemeenwordt aan

genomendat de marktbet dieptepuntnu is gcpasscerd.

Dc verwachtingis dat deecrsteheift van 1999 geenvcr-

beteringte zien zal geventenopzichtevan detweedehelft

van 1998, maardatin de tweedehelft van 1999 cen

geleidelijkherstelzal optreden.Geziende onzekcrheid

overbet tijdstip vandit herstel,kanbet totaleresultaat

na belastingover 1999 mogelijk lagerzijn dan dat over

1998. Dc financiëlepositie vanASML is echtcrsterk,

mededankzij dc zeersucccsvolleuitgiftc vanconverteer-

bareobligatiesin hetvoorjaarvan 1998. Bovendienvoor-

ziet ASML ecnverderetoenamevanhaarmarktaandeclin

deverwachtingdatin 2999 leveringenaaneenaantal

nieuweafncmerskunncnwordengerapporteerd,Dc tech-

nologischevoorsprongdie ASML heeftvcrtaaldin haar

productengeeftASML eengoedcuitgangspositiezodrade

marktweeraantrekt.Dc infrastructuuris daarvoor

gebouwden methaargemotiveerdewerkncmcrsis ASML

klaarvoor detoekomst.

Willem D. Mans

//~

CEO en

Voorzitter van dc dircctie

ASM LithographyHolding N.y.

Veldhoven,zo januari 1999

GerardS.A.J.Verdonschot

CFOen
Lid vande dircctie



Over de boekjaren eindigend O~31 december

(in miljoenen,behalveaandeleninformatie)

Nettowinstpergewoonaandeel*
Aantalgewoneaandelenin berekeningwinst per

aandeel(in duizenden)

Financieel

5-j arenoverzicht

1994 1995 1996 1997 1998

NIG NIG NIG NLG NIG

GECONSOLIDEERDE W1NST- EN vERLIEsREKENING

Netto-omzet

Kostprijs van de omzet

534,0

379,6

917,7

581,9

1.331,4

796,9

1.802,5

1.045,1

1.717,1

1.061,3

Bruto-omzetresultaat 154,4 335,8 534,5 757,4 655,8

Kosten van onderzoeken ontwikkeling

Vergoedingenyour onderzoeks-en ontwikkelingskosten

Verkoop-en algemenebeheerskosten

49,4

(13,2)

46,3

(15,2)

56,8

125,1

(8,3)

82,9

205,2

(30,0)

127,0

318,7

(66,o)

207,6

Bedrijfsresultaat 72,9 208,9 335,8 455,2 295,5

Winst uit verkoopeffecten

Rente(baten)-lasten

0

7,5

0

0,9

0

0,4

(31,1)

(i,6)

0

(2,7)

Resultaat voor belasting

Vennootschapsbelasting

64,4

24,4

208,0

76,6

335,4

117,7

487,9

158,9

198,2

6i,6

Resultaat na belasting 40,0 231,4 227,7 329,0 236,6

0,33 1,01 2,59 2,38 0,99

120.000 129.500 236.900 138.000 138.167

GECONSOLIDEERDE BALANS

Werkkapitaal 86,i 249,9 502,4 811,3 1.379,8

Totaalactiva 392,2 659,1 2.073,3 1.463,2 2.066,7

Langlopendeschuld,minus kortlopenddccl 32,1 i6,6 0 0 6oo,o

Eigenvermogen 85,9 303,6 644,2 964,4 1.102,3

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Investeringen in materiele vaste activa 26,7 45,6 8,,, 91,3 217,2

Afschrijving 9,6 23,3 20,3 35,4 75,0

Netto-kasstromen uit (aangewendvoor) operationele activiteiten 90,1 73,9 79,6 (1,8,2)

Netto-kasstromen aangewendvoor investeringsactiviteiten (2~,o) (51,8) (74,0) (28,5) (225,4)

Netto-kasstromen uit financieringsactiviteiten (40,7) 23,9 8,3 601,3

Toename(afname)liquide middelen,netto 22,1 45,6 62,6 255,7

K ENG ETA L L E N

Omzetstijging (-daling) (in procenten) 59,9 72,9 45,1 35,4

Bruto-omzetresultaat(inclusiefTOK’s) (in procenten) 28,9 36,6 40,1 42,0 38,2

Bcdrijfsresultaat (in procenten) t3,5 22,8 25,2 25,3 11,4

Rcsultaat na belasting/Netto-omzet (in procenten) 7,5 14,3 16,4 18,3 8,0

Eigen vermogen/Totaalactiva (in procenten) 21,9 46,t 6o,o 65,9 53,3

Orderportefeuille (aantallen) per 31 december ii8 176 94 158 51

Afzet systemen (aantallen) 107 t77 205 21t x6z

Aantal werknemerseinde van het jaar 8o8 1.123 1.423 2,ot9 2.3 64

Alle winst peraandeelbedragenzijn aangepastaande i-i aandelensplitsingen in zowel mci 1997 als mei 1998



Belangrijke gebeurtenissenin 1998

Dc tcchnologie

ASML hccft aanhaarsucccsvollePAS ~500-pro-

ductfamilic vier nicuwe Step & Scansystemen

toegcvocgd.Daarmeebicdt ASML flu naasthet

assortimentwafer stcpperscen volledige serie Step

& Scansystemenvoor i-line- en DUV-lithografie

aan:

- de PAS ~500/400, dc cerstei-line-scannervoor

‘mix andmatch’ bij volumeproductic;

- de PAS ~5oo/~~oB, cenDUV-scannervoor volu-

meproductiebij cen lijnbrcedte van o,i8 micron;

- dc PAS 55oo/7ooB,hetmeestgeavanceerde

systccmvoor DUV-lithografie, datvolume-

productiemogclijk maakttot o,15 micron;

- dc PAS ~500/900, het eerstc systeem ter wereld

met 193 nanometer-technologie,kortom...

• ... ASML is de onbctwistcleider in lithografic-

tcchnologic.

• In betkadervan haarATLAS 300 millimcter-ont-

wikkelingsprogrammaheeftASML eenProcess

DevelopmentTool, de PAS ~5oo/3ooPDT,geleverd

aanSamsung.Dc PAS 55oo/3ooPDTis ASML’s

cersteDUV-wafcr stepperdiewafers met eendia-

metervan 300 millimeters kan verwerken.

• ASML hecfthaardcclnamebckcndgemaaktaanbet

Europeseonderzoeksprogrammain hetkadervan

betEuclides-project,datwordtgefinancierddoor de

EuropeseCommissic.In samenwerkingmet Carl

Zeissen Oxford Instrumentsgaat ASML onderzock

vcrrichtcn naarExtreme Ultra Violet Licht-

technologie(‘EUVL’) voor de productievanIC’s bij

cen resoluticvan 70 nanometer en mindcr.

Dc onderneming

• ASML’s marktaandeclis in 1998 verder toegenomen.

Ecn voorlopigeanalysevan de marktyour steppers,

uitgevocrddoor Dataquest,wijst op eenmarkt-

aandeelvan circa 30 procent,uitgedrukt in

Amcrikaansedollars, vcrgclekenmet 25 procent

ifl 1997.

• ASML hecfthaar financielepositie versterktdoor

your cen bedragvan NLG 6oo miljocn converteer-

bare obligatiesuit te geven.Binnen eendagwasde

geheleemissic overschrcvcn.ASML heeftzo haar

mogelijkhedenvcrgroot om in de toekomstte kun-

nen blijvcn investcrcn.

• Om de infrastructuur klaar te maken voor dc toe-

komst, heeftASML:

in degeheleondernemingmetsuccesen in een

rccordtijdbet informatiesysteem SAPTM Enterprise

ResourcePlanning (ERP) ingevoerd,

- in alle vestigingenoveral ter wereld Windows

NTTM ingevoerden een intranet opgezet,

- nieuwe gebouwenin gebruik genomen:het

nieuweAmcrikaansehoofdkantooren demon-

straticlaboratoriumin Tempe,Arizona, en het

nicuweCorporateTechnologyCenterin

Veldhoven.

• ASML’s wereldwijde personcelsbestandnam 111 1998

toe tot bet recordaantal van 2.3 64 toegcwijde medc-

wcrkers.

• Er is eennieuwe divisie opgezctmet de naamASML

SpecialApplications. Zij richt zich op bepaalde

marktsegmcntenvoor de IC-productie en op litho-

grafischetoepassingenvoor gallium arsenideen

andercsubstraten.Daarnaastis zij verantwoordelijk

your hetbeheervan degeInstallecrdcg-line- en

i-linc-systemen.



Management

DIRE CTIE

Ir. Willem D. Mans ~
Chief ExecutiveOfficer

Benoemdtot Voorzittervan dedirectieen

Chief ExecutiveOfficer in ‘990

Nederlandsenationaliteit

Drs. Gerard S.A.J. Verdonschot (1946)

Vice PresidentFinance/Administrationen

ChiefFinancialOfficer

Benoemdtot Vice Presidentin 1994

Nederlandsenationaliteit

MANAGEMENT*

William H. Arnold ~
Chief ExecutiveScientist

Ir. Martin A. van den Brink (i~~~)

Vice PresidentTechnology

David P. Chavoustie (i~~~)

Vice PresidentWorldwide Sales

Ir. Nico I.M. Hermans ~
Vice PresidentWorldwide CustomerSupport

Ir. Evert B. Polak (,ys~~)

Vice PresidentMarketing

Drs. Anton J.C.M. Willekens ~

Vice PresidentCorporateLogistics/IT

Gedurendebetafgelopenjaar is DougMarshals

Vice PresidentWorldwideSalesopgevolgddoor

David Chavoustie, heeft Arie Ouwerkerk,

Vice PresidentManufacturingandOperationsand

Quality, ASML verlatenen is SteveWittekoek na

zijn pensioneringopgevolgddoorWilliam Arnold

alsChiefExecutiveScientist.

per ultimo 1998

ASML Mission

Providing leading edge imaging
solutions to continuosly improve
customers’ global
competitiveness
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Bericht van de
raad van commissarissen

Jaarrekening

Dc raadvancommissarissenheeftkennisgenomenvan

de jaarrckeningmet toclichting vanASM Lithography

Holding N.Y. (de ‘Vennootschap’)over betboekjaar

1998, zoalsdezeis opgcmaaktdoor de directie.

Dcloittc & ToucheRegisteraccountantsheeftdeze

jaarrekeninggecontroleerden voorzicnvan eengoed-

keurendcaccountantsvcrklaring,welke in dit vcrslagis

opgcnomen.Dc raadvan commissarissenheeftde jaar-

rckcningconform artikel 38, lid ~ vande statutenvan

de Vennootschapvastgesteld.Dc raadvan commis-

sarisscnadviseertde algemenevergaderingvan aan-

deelhoudcrsde jaarrekeningconform hetvoorstelvan

de directiegocd te keuren,inclusief bet voorstelom

over 1998 geendividend uit te keren.

Samenstellingvande directie

In december1998 heeftde hccr G. Vcrdonschot,lid

van dc directievan de Vcnnootschapen Vice President

Finance/Administrationen Chief FinancialOfficet~

bckcndgemaaktper i juli 1999 te zullenaftrcdcn.

Dc raadvancommissarisscnis de beerG. Verdonschot

bijzondercrkcntclijk voor de waardcvollcbijdragedie

hij sindsde oprichtingaande Vennootschapheeft

geleverden zal dc ervaringmisscndie hij in zo vcle

jarenhccft opgebouwd.Dc raadvancommissarissen
zal tijdens dc komendealgemencvergaderingvanaan

deelboudersbekcndmakcndat de beerG. Vcrdonschot

per i juli 1999 wordt opgcvolgddoor de beer

P. Wenninkals lid van de directic van de Vennoot-

schapen Vice PresidentFinance/Administrationen

Chief FinancialOfficer.

Dc vergadcringvan houdcrsvanprioriteitsaandclen

heeftin overlegmet de raadvan commissarissenhaar

voornementc kennengegevenhetaantalledenvan de

directic uit te breidenvan twcctot vijf. Met bet oog

op de snellegroci die de Vcnnootschapin de afgclopcn

jarcnheeftdoorgcmaakten de uitdagingcnwaarvoor

zij zich de komendejarengcstcld ziet, wordt betpas-

sendgeachtde managementstructuurdienovereen-

komstig aante passen.Dc raadvancommissarissenzal

tijdens de komendealgemenevergadeningvanaandccl-

houdersbekendmakcndatdc herenM. vandenBrink,

Vice PresidentTechnology,en N. Hermans,Vice

PresidentWorldwide Customer Support, per , juli

1999 wordenbenoemdalsleden vande directie.

Toezicht

Dc raadvan commissarissenkwam in 1998 vijfmaal

bijeen. In de vergaderingenkwamenondermeeraandc

orde: de algcmcncstrategicvan de Vcnnootschap,de

intcrnc taakverdelingvande dircctie, mogelijkestrate-

gischesamcnwcrkingsverbandenen de aande Vennoot-

schapverbondenrisico’s. Dc raadvancommissarissen

is tevcnsmiddelsmaandelijksevcrslaglcggingop de

hoogtegehoudenvan de gangvanzakenen is regel-

matig geraadpleegd.Ook was de raadvancommis-

sarisscnvcrtcgcnwoordigdbij cenaantalgcsprekken

tussende directieen de ondcrnemingsraad.Ecnvan de

vergaderingenvan de raadvan commissarissenis

gehoudenbuiten de aanwczighcidvan de directic, om

onderwerpente besprekenalsbet functionerenvande

raadvancommissarissenzclf, de relatiemet de directie,

dc prestaticsen de samenstcllingvande directie, alsmc-

de de opvolgingvan de directie. Dc honorcringscom-

missiekwam eenmaalbijccn en de audit-commissic

twccmaal.

Samenstellingvan de raadvancommissarissen

In 1998 is de heerH. Bodt herbenoemdals lid en

Voorzitter van de raad vancommissarissen.Dc beer

S. Bergsma is dc heerC. Kooij opgcvolgdalslid vandc

raadvancommissanissen.Ovcreenkomstighctrooster

vanaftrcden,tredenin 1999 de herenR. Baronvan

Ovcrstraetcn en A. Westerlakenaf alscommissaris.Dc

raadvancommissarissenis voornemenstot herbenoe-

ming over te gaanvan de beer A. Wcstcrlaken,die zich

hiervoor bescbikbaarhccftgesteld.Dc heerR. Baron

van Overstractcnis niet herbcnoembaar.Dc heren

S. Bergsmaen J.Dekkcr zijn de herenC. Kooij en

R. Baronvan Overstraetenopgevolgdals ledenvan de

audit-commissic.Dc heerS. Bcrgsmais tevenstoegetre-

dentot de honorcringscommissie.Dc raadvancommis-

sarissendankt deherenR. Baronvan Overstraetcnen

C. Kooij voor bun waardevollebijdrageaandc

Vcnnootschapen de raadvan commissarissen.Dc raad



van commissanissen hoopt binnenafzienbaretijd de

vacaturevan de hcer R. BaronvanOverstractentc

kunneninvullen.

Corporate Governance

Dc raad vancommissarissenheeftde discussieinzake

Corporate Governance in Nederlandin 1998 nauwlet-

tend gevolgd.Dc opvolgingvan de aanbevelingenvan

de CommissicPetersinzakc CorporateGovernance,

waarmce in betjaarverslag1997 cenaanvangis

gcmaakt,zal worden voortgezeten waarnodig in het

licht van nicuweontwikkelingenwordenbcoordeelden

aangcpast.

Dc raadvancommissarissendanktceniederbinnen

en buitcn de Vcnnootscbapvoor hun positievebijdrage

aande Vcnnootschapin 1998.

Vcldhoven, 20 ]afluari 1999

Dc raad van commissarissen
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Raad van commissarissen

Ir. Henk Bodt (1938)

Voorzitter

VoormaligExecutiveVice Presidentvan

Koninklijke Philips ElectronicsN.V.

Nederlandsenationaliteit

Benoemdin 1995;

huidige termijn tot zooi

Belangrijke nevenfuncties:

Lid van de raadvan

commissarissenvan:

DSM N.y.,

Delft InstrumentsNV.

Ir. Jan A. Dekker (i~~~)

ChiefExecutive Officer vanTNO

Nederlandsenationaliteit

Benoemdin 1997;

huidige termijn tot woo

Belangrijke nevenfuncties:

Voorzitter van de raadvan

commissarissenvan

H.E.S.BeheerN.V.;

Lid van de raad van

commissarissenvan Gamma

Holding NV.

Mr Arie Westerlaken (1946)

Secretaris

Algemeensecretaris en Chief Legal

Officer van Koninklijke Philips

ElectronicsN.V.;

Lid vande Groepsraadvan

Koninklijke Philips ElectronicsN.y.
Nederlandsenationaliteit

Benoemdin 1995;

huidige termijn tot 1999

Belangrijke nevenfuncties:

geen

Prof. Dr. Syb Bergsma (1936)

Hoogleraarfinancieel management
aan de Universiteit van Amsterdam en

voormaligExecutiveVice President

FinancialAffairs van Akzo Nobel N.y.

Nederlandsenationaliteit

Benoemdin 1998;

huidige termijn tot zooi

Belangrijke nevenfuncties:

Lid van de raadvan

commissarissenvan:

UPM Holding B.V. (Voorzitter),

Van der MoolenHolding N.V.,

Koninklijke ANWB B.V.,

European AssetsTrust N.V.,

Generali VerzekeringsgroepN.V.;

Lid van de raadvanadvies

Beleggingsfondsenvan ABN

AMRO en lid van het

CollegevanExterneAdviseursvan

Moret Ernst & Young

Dr. Ing. PeterH. Grassmann (~9~9)

PresidentenChief Executive

Officer van Carl Zeiss
Duitse nationaliteit

Benoemdin 1996;

huidige termijn tot woo

Belangrijke nevenfuncties:

Lid vande raadvan advies

vanAllianz,

Lid van de raadvan advies

van DeutscheBank,
Lid van de raadvan bestuurvan

FraunhoferGesellschaft

Prof. Dr. RogerJ. Baronvan

Overstraeten (‘937)

Presidentvan betInteruniversity

Microelectronics Laboratory IMEC

in Leuvenen hoogleraarfysieke

elektronica aan de Katholieke

UniversiteitLeuven

Belgischenationaliteit

Benoemdin 1995;

huidige termijn tot 1999

Belangrijke nevenfuncties:

Fellow vanhet Instituut voor

Electrischeen Electronische

Ontwikkeling enlid vande

BelgischeKoninklijke

Academicvan Wetenschappen

DE RAAD VAN

COMMISSARISSEN HEEFT

DE VOLGENDE COMMISSIES

INGESTELD

Audit-commissie

Leden:HenkBodt, Syb Bergsma,

JanDekker

Honoreringscommissie

Leden:HenkBodt, Syb Bergsma,

Arie Westerlaken

Dc honorering van ieder van de

commissarissenis onafhankelijk van

de resultaten van ASML.

Geenvande commissarissenheeft,

behoudensalscommissaris,cen

zakelijke relatie met ASML.

Geenvan de commissarissenbezit

aandelenASML of optics op

aandelenASML.
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ASML wereldwijd

EUROPA

ASML The Netherlands

Dc Run 1110

5503 LAVeldhoven

ASML France

~ Boulevard des Alpes

38240 Meylan

ASML France

Immeuble CCE

Route de Trets

t3790 ZI Rousset-Peynier

ASML UK

Unit 19, 52 Dixon Street

Elgin StreetInd.Estate

Dunfermline, Scotland

ASML Germany

Zur Wetterwarte27

Haus127

01109 Dresden

vs

ASML Tempe

8555 5. River Parkway

Tempe, AZ 85284

ASML Albuquerque

4500 NE Anaheim

Building B, Suite i

Albuquerque,NM 87113

ASML Austin

PecanBusinessPark

3913 Todd Lane Suite 501

Austin, TX 78744

ASML Boise

io8~ExchangeRoad

Boise, ID 837,6

ASML Boston

433 Main Street

Hudson, MA 01749

ASML Colorado Springs

2808 Janitell Road

ColoradoSprings, CO 80906

ASML Dallas

1517 W. North Carrier Parkway

Suite 146

GrandPrairie, TX 75050

ASML Fishkill

1123 Route 52 Suite 36

Fishkill, NY 12524

ASML Minnesota

8054 z6th AvenueSouth

Bloomington, MN 55425

ASML Portland ME

590 CountyRoad

Westbrook, ME 04092

ASML Portland OR

11871 NEGlen

Widing Drive

Portland, OR 97220

AZIE

ASML Korea

372, Chung-Ri, Dongtan-Myun

Hwasung-Kun, Kyungki-Do

ASMLHong Kong

Suite 603, 6/F

One International Finance Center

1 Harbour View Street

Central,HongKong ROC

AG ENTE N

Hantech Co. ASML Div.

372, Chung-Ri, Dongtan-Myun

Hwasung-Kun,Kyungki-Do.

Rep.of Korea

NisseiSangyoCo. Ltd

24-14, Nishi-Shimbashi

,-Chome, Minato-ku

Tokyo, 105, Japan

HermesEpitek Corp.

No. ,8, CreationRoadj

Science Based Industrial Park
HsinChu,TaiwanROC

HermesEpitek Corp.

20 Jalan AFIFI #3-5

Cisco Centre
Singapore409 t79

Silicon International., Ltd

Unit
4B, Jin Mm Bldg.

8 Zun Yi SouthRoad

Shanghai200335, ROC

ASML SanJose

2833JunctionAvenue,

Suite ~

SanJose.CA 95134

Simco Co. Ltd

Simco House:t4 BhawaniKunj

Behind SectorD, PocketII,

VasantKunj.

New Delhi - 110070, India
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Versiag van de directie, aismede
analyse van het resultaat en

de financiële positie

STRATEGI E

Dc strategischcdoelstcllingvan ASML is bet realiseren

van winstgevcndeen duurzamegroci door te profiteren

van haar positie als toonaangevendcnict-Japanseleve-

rancicrvan lithografischcsystemenaande wcreldwijdc

halfgcleidcrindustric.Het strevenhicrbij is cengroter

marktaandcclte verwervenen tc behoudendoor

gcrichtebenaderingvannieuwc afncmersondervoor-

aanstaandcinternationaleIC-produccntcn.Dc voor-

naamsteclementenvan de strategiczijn:

- de handhavingvan cen concurrcnticvoorsprongop

hetgcbicdvanlithografischctechnologicdoor mid-

dcl van cen geavanceerdproductontwcrp,waarbij de

ondcrzockskcnnisvanbetnetwerkvan bclangrijkc

afncmcrs,leveranciersen onderzoekspartncrswordt

gcIntcgrecrden tcgclijkcrtijd de ontwikkclingskostcn

op cen bchccrsbaarnivcau wordengehandhaafd;

- de modulaireopbouwvan ASMUs PAS 5500 wafer

steppersen Step & Scansystemen,die voorzict in de

mogclijkhcdenvoor upgradesen voortdurcndepro-

ductivitcitsvcrbeteringcnen cen groterewaardc voor

de afncmcrbiedt;

het vermogenvan ASML de activitciten af te stem-

men op het verwachtegroeipatroonin de bedrijfstak

dankzij operationcleflexibiliteit en relatief lagevaste

kostenin vcrgelijking met anderemarktpartijen.

ASML is hiertoc in staatdoor de productieactivitei-

tente bcpcrkcn tot hetassemblcrenen testenvan

wafer steppersen Step & Scan systemen,waarbij

gebruik wordt gcmaakt van door derdenvolgensspe-

cificaticsvan ASML geproduceerdeonderdelen,als-

medcdoor de flexibcle overeenkomstcnmet deze

leverancicrsen door het inzcttcnvantijdelijk pcrso-

ned voor bepaaldefuncties.

RESULTAAT

Onderstaandvcrslagen analysevanhetrcsultaatdie-

ncnmedete worden gezienin bet licht van de factoren

zoalsbcschrcvcnunder‘Risico’s met betrekkingtot de

strategicvanASML’.

Ondcrstaandetabelgeeft ecn overzichtvan gcgcvcns

uit dc geconsolideerdewinst-cn-verliesrekcningvan

ASML, uitgcdruktalspercentagevan de netto-omzct

voor dc dcsbetreffcndcperioden.

1996

oo,o%

56,8

59,9
43,2

40, t

9,4
(0,7)

6,2

25,2

0

0

25,2

8,8

16,4

205

1997

100,0%

5 8,o

~
42,0

42,0

I 1,4

(“7)

7,0

25,3

(“7)

(0,I)

27,1

8,8

t8,3

lii

1998

100,0%

6i,8

6i,8

38,2

38,2

i8,6

(3,8)

12,0

11,4

0

(0,I)

11,5

3,5

8,o

i 6z

Over debockjarcneindigendO~31 december

Netto-omzct

Kostpnijsvande omzet (voor aflossingTOK’s)

Kostprijs vande omzet(inclusiefaflossingTOK’s)

Bruto-omzctresultaat (voor aflossingTOK’s)

Bruto-omzetresultaat(inclusiefaflossingTOK’s)

Kostenvan ondcrzockenontwikkeling

Vergoedingenvoor ondcrzoeks-en ontwikkelingskosten

Verkoopkostenenalgemenebeheerskosten

Bcdrijfsresultaat

Winst uit verkoopeffecten

Rcnte(baten)-lasten

Resultaatvoor belasting

Vcnnootschapsbelasting

Resultaat na belasting

Afzct systemen(aantallen)
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Resultaatvergelijking 1998-1997

Netto-omzet

Dc nctto-omzctbcstaatuit de opbrcngstcnuit dever-

koop vanwafer stcppcrsen Step & Scansystcmcn,als-

mcdc van fabricksoptiesen software-upgradesdie kun-

nen worden gckocht bij aanschafvan cen systccmof na

de installatic daarvan.Daarnaastomvat de nctto-omzct

de opbrcngstcnuit service-activiteiten.

Dc netto-omzctis van NLG 1.802,5 miljocn in 1997

met NLG 85,4 miljocn ofwel 4,7 procentgcdaaldnaar

NLG 1.717,1 miljocn in 1998. Dc daling is voorname-

lijk hct rcsultaatvan dc afnamcvan hetaantalgelever-

dc systemenvanzii in 1997 naar 162 ifl 1998 als

gevolg van de forseneergangin de halfgelcidenindustrie

enmet name in dc verkoopvanproductieapparatuur

voor halfgcleidcrsin de loop van 1998. Het effect van

dezeafnamcmet 23 procentvanbetaantalgclevcrdc

systemenwerdbcperktdoordatde gemiddeldever-

koopprijs vande systcmen,inclusieffabricksoptics,in

1998 22 procenthugerlag dan ill 1997, hctgcenwerd

vcroorzaaktdoor de vcrdcrevcrschuivingvan dc vraag

van de afnemcrsnaarde mcestgeavanceerdeproductcn

van ASML, met namePAS 5500 Step & Scanen DUV-

systcmcn.Ondanksde neergangin de industric is de

verkoop van dezesystcmcntoegenomenvan 76 in

1997 tot io5 ID 1998. Hct aantalvcrkochtcsystcmcn

in de scric PAS 5500 i-line bcdroeg 50, den daling van

67 tenopzichtevan 1997.

Met uitzondcringvan de omzctuit scrvice-activitci-

ten in dc VS wordt de omzctvanASML sinds mci

1997 gefacturcerdin Ncdcrlandscguldens,de functio-

odevaluta van ASML, waardoorzij gecnvalutarisico’s

heeft uit omzct in vreemdcvaluta. Het risico wegensde

in Amcrikaansedollarsluidendeomzctuit service-acti-

vitciten in de VS wordt automatischafgedcktdoordat

de bijbchorcndckosten van service-activiteiteneven-

censin Amcrikaansedollars luiden. In de afnamc van

de nctto-omzetis cen stijging van 21 procentvan de

netto-omzetuit scrvice-activcitenbcgrcpcn.Dc stijging

is betgevolg van betverdertoegenomenaantal bij de

afncmcrsgcInstallccrdesystemcn.

In dc nctto-omzctover 1997 en 1998 ~5 den bedrag

begrepenvan respectievclijkNLG 29,4 miljoen en

NLG 1,7 miljocn voor de verkoopvanrespcctievelijk

i~ en i gcbruiktewafer stcppers.Dezestepperswerden

teruggekochtvanbestaandeafncmersen direct door-

verkocht,vooral aan afncmersdie bunproductiecapa-

citcit willen uitbrcidcn op minderkritischc gebieden

waarbij bet resoluticvcrmogcnvanouderewafer step-

persvolstaat.Mogclijk zal ASML in de toekomstmeer

van dit soort transactiesaangaan.Dit zal naarver-

wacbtinggeensignificantaantalbetreffen.

In 1998 werdnaarvier afncmcrsecnomzctvan

respccticvclijkNLG 290,9 miljocn, NLG 23 8,z miljoen,

NLG 216,0 miljocn en NLG zo8,omiljocn gercaliscerd,

ofwel 16,9, 13,9, 12,6 en 12,1 procentvan de netto-

omzet. In 1997 wcrdbij tweeafncmcrscen omzet

behaaldvanrespccticvelijkNLG 3 77,2 miljoen en

NLG 3 09,4 miljocn, ofwcl 20,9 en 17,2 procentvan de

netto-omzet.

Dc netto-omzctzal irs 1999 in bclangrijkemate

afhangenvan de omstandighcdcnin de halfgclcidenin-

dustniein betalgemeenen van dc economischesituatie

in bepaaldegcbiedcnin bet bijzonder.

Bruto-omzetresultaat

Uitgcdrukt alspercentagevande nctto-omzet is het

bruto-omzetrcsultaatgedaaldvan 42,0 procentin 1997

tot 38,2 procent in 1998. Exclusicfde bruto-omzctuit

service-activitcitenis de bruto-omzctuit de verkoop

van systemenmet 3,3 procentafgcnomcntot 40,8 pro-

cent. ASML zict zich in dc regelgeconfronteerdmet

druk op de brutomargesbij de introductieen levering

van nieuwctechnologieaanhaarafncmcrs.Dit heefttc

maken met dc extrakostcnin verbandmet installatic,

garantieen overige zakendieaancen ‘lccrcffect’ van

de nicuwc technologickunnenwordcntocgcschrevcn,

zowcl bij ASML als bij haarleveranciers.In 1997 zorg-
de de introductie vande PAS 5500/300 DUV-systcmcn

voor eennegaticvcinyloed op de brutomarges.In 1998

waser cen vergclijkbaremargedrukdoor de verdere

introducticvan ASML’s geavanceerdeStep & Scansys-

temen.ASML vcrwachtdat de brutomargesop deze

nicuweproductenin dc komcndcperiodenverbeteren.

Tcgenoverdezeverwachtcvoordelenuit de lcercffccten

staatbet feit dat, hoewelde gemiddeldevcrkoopprijs

van de nicuwstcgeneratieproductenaanzicnlijk hogcr

ligt dandie van de ouderegcncratic,dc brutomarge
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uitgcdrukt alspercentagevan de omzct bij deze

producten in bet algcmccn lager is. Een verdere

vcrschuiving in de richting van ASML’s meetgeavan-

cccrdesystcmcndroegdan ook bij aan de afnamc van

detotalc brutomarge.

Naastkostenuit hoofdevande introducticvan

nicuwc productenis de afnamevande brutomargcin

1998 evcncenstoe tc schnijvcnaande uitbreidingvan

ASML’s productiecapacitciten de daarmeesamenhan-

gendekosten.Vanwcgede onverwachtcen forseterug-

loop vande vraagkon ASML de vergroteproducticca-

paciteit niet zo efficient benuttenalswasvoorzien.

ASML vcrwachtyour 1999 druk op dc brutomarge

vanwcgcde introducticvan de nicuwe PAS ~500/900-

scanneren cen vcrderetoenamcvan betaandeelvan de

meergeavanceerdesystemenin de productvcrkopcn.

Dezezoo gcdceltclijk gecompenscerdmoetcnworden

door kostenvoordelcnuit de voortdurendclecreffcctcn

van de bcstaandeproductscrics.Vcrdcr zullen de

marktontwikkelingcnin de bednijfstakvan de halfgclci-

dcninstallaticsbcpalcndzijn voor dc vraagvan de afnc-

mers,de prijsdruk en bcnutting van de productiecapa-

citcit van ASML.

Kostenvanonderzoeken ontwikkeling

Dc kostcnvanondcrzoeken ontwikkcling zijn gestegen

van NLG 205,2 miljodn (11,4 procentvan dc netto-

omzct) in 1997 naar NLG 3 18,8 miljocn (i8,6 proccnt

van de nctto-omzct) in 1998. Dc toenamewasenerzijds

het gcvolg van uitbrciding vanbetpersoncelsbcstand

van 68i wcrknemerscind 1997 naar8oo werkncmers

cind 1998, en andcrzijds van cen stijging van de kosten

van dcrden, waaronder de Philips-groep,van NLG 88,4

miljoen in 1997 naar NLG 162,4 miljoen in 1998. Dit

is in lijn met de voortdurcndcinspanningengcricht op

upgradingvan de PAS 5500 Step & Scansystemenin

bet algemeenenvan dc PAS 5500/550 DUV-systcmcn

in bet bijzonder.Daarnaastis de stijging bet resultaat

van de vcrdcrc ontwikkcling vanhet PAS ~500/700

DUV-systcem,aismedevan de ontwikkcling vande

ATLAS-systemcn(300 millimeter wafers)en de

PAS 5500/900, cen 293 nanometer-systeem.Bovendien
wecrspiegcltde genoemdcstijging de toegenomen

inspanningenvan ASML op hetgcbicdvanondcrzoek

naarde volgendegencratiegeavanccerdclithografie-

technologicen.

Hocwcl ASML op lange tcrmijn eenverderestijging

in pcrsoneelskostcnen andereonderzoeks-en ontwik-

kelingskostenvoorzict, zullcn de ondcrzocks-en ont-

wikkclingskosten uitgcdrukt als percentage van de

netto-omzet naar verwachting afnemen zodra de vraag

als gcvolg vanbetverwachtcherstel in de halfgeleider-

industrieweeraantrekt.Dc dircctie vcrwachtcchtcr

nict datdit herstelzich reedsin dc ecrstehclft van

2999 zal voordoen.

Vergoedingenvoor onderzoeks-en

ontwikkelingskosten

Dc vergoedingenvoor onderzocks-en ontwikkelings-

kostenzijn vanNLG 30,0 miljoen in 1997 gestegen

naarNLG 66,o miljocn in 1998 (zic noot 13 van de

toelichting op de geconsolideerdejaarrckcning).Dczc

stijging wasvoornamclijkbetgevolg van de extraver-

goedingendie ASML heeftontvangcnvoor de ontwik-

kcling van de ATLAS-systemen.Dc vergoedingenzijn

ontvangcnin betkadervan dc tcchnologischcsubsi-

dieprogramma’svan dc EuropeseUnie (MEDEA) en

vergclijkbarcprogramma’svanbetMinisteric van

EconomischeZaken(TOK en PBTS). Ook hecftASML

dankzij de programma’svan de EuropeseUnic haar

productcnaanEuropeseondcrzoeksinstitutcnkunnen

verkopen,zoals in betkadervanhetproject SASSOL.

DaarnaastheeftASML subsidiesontvangcnin het

kadervanbet Ellipse Il-programma,alsbijdragc in de

ontwikkeling vande PAS ~500/900, bet 193 nanome-

ter-systeemvan ASML. Tenslotteis de stijging van de

vergoedingenterug te vocrenop de decinamevan

ASML aande regelingWBSO, cen fiscaletcgcmoctko-

ming van deNederlandseoverheidom onderzoeks-en

ontwikkelingsactivitcitenvanhct bcdrijfslcyenin alge.

menezin te bevorderen.

Voor 2999 vcrwacht de directieopnieuw vergoedin-

gen voor ondcrzoeks-en ontwikkelingskostente ont-

vangen.Over de cxacteomvangvan betbedragwordi

nog met de betrcffcndeinstcllingcn onderhandeld.
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Verkoopkostenen algemenebeheerskosten

Dc verkoopkostcnen algemencbchccrskostenstegen

vanNLG 227,0 miljocn in 1997 naarNLG 207,6 mil-

joen in 2998. Dezekostenstijgingin absoluteam was

betgevoig van uitbrcidingvan hctpcrsoncelsbestand

voor applicatic-en salessupportactiviteitenen van toe-

genomenkostenop bethoofdkantoorte Veidhoven.Dc

uitbrciding is betgevoig van de inspanningenvan

ASML om nicuwemarktcn(met namedc Aziatische

markt) te ontwikkclcn en de salessupportorganisatie

uit te breidenom de toegenomcnvcrkopcnvangecom-

pliceerderewafer stcppcrsen Step & Scansystemente

ondcrstcuncn.Dc uitbreidingvan de regionalekanto-

ren en de salessupportorganisaticleiddetot cen stij-

ging van de verkoopkostenen algemencbehccrskostcn

van circa NLG i8 miljocn. Als gevoig van dczeontwik-

kclingcn namcntevensde kosten toe met betrekking

tot nicuwedemonstratic-en applicaticsystcmcn,appa-

ratuur,facilitciten en verbruiksgocdcrcn.

Dc algemencbchecrskostcnnamentoe vanwcgede

kostenvan nicuwbouwen huur, die ceo stijging van

circa NLG 17 miljocn tot gcvolg hadden,en de invoc-

ring van de nicuweERP-systemen(EnterpriseResource

Planning) van ASML, diezorgdcvoor cen stijging van

circa NLG Jo miljoen.

Vennootschapsbelasting

Dc vcnnootschapsbelastingbedroeg32,6 en 31,1 pro-

centvanhet rcsultaatvoor belastingin respecticvclijk

,997 en 2998. In 1997 rcalisccrdcASML cen onbclaste

bateuit de verkoop van effectenen warener cen aantal

onbelastebedragcn,waardoordc effecticvc belasting-

druk in I99~/daaldcmet respecticvclijk2,2. en ,,o pro-

cent.Zondervoornocmdcpostenzou de effectievebelas-

tingdruk 35,8 procentzijn gcwecst.In 1998 hccft ASML

kunnen profiteren van cen belastingvoordeeldankzij cen

rcgclingvan deNcdcrlandscovcrheidgerichtop verla-

ging van de effectieve bclastingdrukvoor ondcrncmin-

gen die daarvoor in aanmerking komcn, waardoor dc

cffecticvc belastingdrukmetcirca 2. procentdaalde.

Bovendienhaddenccnmaligcnict-belastbarcbcdragcn

invloed op de berckcningvan de vennootschapsbclasting

over het jaar 2998,waardoorde effectieve belasting-

druk metnog cens2,9 proccnt afnam.

Resultaatvergelijking 1997-1996

Netto-omzet

Dc nctto-omzctwas van NLG 1.332,4 miljoen in 1996

gcstegcnnaarNLG i.8oz,~miljoen in 1997. Deze

omzctstijgingwashetrcsultaatvan de hogcregemid-

dcldc verkoopprijsvanASML’s gcavancccrdc0,25

micron DUV-systemcnen de toenamevan het aantal

geleverdesystcmcnvan 205 in 2996naar 222 in 2997.

Dc stijging van de gemiddeldeverkoopprijsper sys-

teem,32,2 procent in 1997 tenopzichtcvan 2996, was

bet rcsultaatvan hogerebasisprijzcnen cen gewijzigdc

vcrkoopmix.Dezemix weerspiegeldebet tocgcnomcn

aantalverkochtcmecrgcavancecrdewafer steppersen

Step & ScanSystemcnen de groci in betaantalver-

kochtesystemenmet fabricksoptics.Zo vcrkocht

ASML in 2997 in totaal 76 geavanceerde0,25 micron

DUV-systementen opzichtcvannegenDUV-systcmcn

in 2996. Dit wasvoornamelijkhetgevoigvan de snelle

opkomstvan dc DUV-lithografic.

Daarnaastwasde toenamevan de omzctin 1997 bet

resultaatvan eenhogercgcmiddcldekocrsvan de

Amerikaansedollar ten opzichtcvan de Nederlandse

gulden.Dezekocrs vormt de basisvoor de omrckcning

van de verkoopopbrengstcn.Dc gemiddeldekocrs steeg

met 4,5 procentvan NLG 1,737 in 2996 naarNLG i,8i6

in 1997. Met ingang van mci 1997 vindt factureringaan

afncmcrs echtcr plaats in Nederlandseguldensin plaats

van Amcrikaanscdollars. Hierdoor is het valutacffect

op de omzet in 1997 bepcrktgebleven.Dc toenamevan

de netto-omzct werd eveneensvcroorzaaktdoor cen stij-

ging van 26,9 procentin de nctto-omzct uit servicc-acti-

vitciten. Dezeactivitciten hcbbenbetrekkingop syste-

men die in voorgaandcperiodendoorASML zijn gcpro-

duccerdenvcrkocht.Dc stijging is met namebet gcvolg

van bettocgcnomenaantalgeinstalicerdesystemen.

Inbegrcpcnin de netto-omzctover rcspecticvclijk1996

en 1997 is ccn bedragvan NLG ,6,i miljocn en

NLG 29,4 miljoen voor de verkoop van respccticvclijk

6 en ii gcbruiktewafer steppers.Dezestepperswerden

teruggekochtvanbestaandcafncmersen directdoorver-

kocht, voornamelijkaanafncmersdie hun productie-

capaciteitwilden uitbrcidcn op minder knitischegcbic-

denwaarbijbet resolutievermogcnvan dezewaferstep-

petsyolstaat.
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In 1996 dO 1997 werdnaaréénafnemcr cen omzet durendeinspanningengcrichtop de upgradingvan de

van NLG 167,8 en NLG 377,2 miljoen gerealisecrd,

respcctievclijk 12,6 dfl 20,9 procentvan de netto-

omzct. In 1997 werd bij cen andereafncmcrceo omzet

van NLG 309,4 miljoen, ofwel 17,2 procent van de

netto-omzct, gcrealiscerd.

Bruto-onizetresultaat

Uitgedruktalspercentagevan de netto-omzetwas bet

bruto-omzctrcsultaat gestcgcn van 40,1 procent in

1996 naar 42,0 proccnt 10 1997. Inbegrepen in de

kostprijs van de omzet in 1996 was echtcr evcneens

cen last van NLG 40,1 miljoen voor dc aflossingvan

TcchnischeOntwikkelingskredietcn(‘TOK’s’). Dc

tcrugbctalingvan TOK’s is afhankclijk vanbetaantal

vcrkochtc wafersteppersen wordtdaaromten laste

van dc kostprijsvan de omzetvandcze systemen

gcbracht.In 1997 warener geendcrgclijke lastcn (zic

noot 12 van de toclichting op de geconsolideerdejaar-

rckcning).

Hct bruto-omzetrcsultaatuitgcdruktalspercentage

van de nctto-omzetvoor aflossingvan TOK’s vertoon-

de cen dalingvan 43,2 procentItS 1996 naar42,0 pro-

cent in 1997. Dezc daling wasbetgcvolg vancen lager

dangcmiddcldbruto-omzetrcsultaatperccntagcvoor
DUV-systcmen,met nametenaanzicnvan de nieuwste

PAS ~500/500 Step & ScanDUV-systcmen.Dc stijging

van de dollarkoersin de loop van 1997 hadnadelige

gevolgenvoor de kostprijsvan dc omzct, omdatceo

bepaaldbcstanddeclvan de kostenvanonderdelen

werduitgedruktin Amerikaansedollars.

Kostenvanonderzoeken ontwikkeling

Dc kostenvan onderzocken ontwikkcling zijn gestegen

van NLG 125,1 miljocn (~,4procentvan de netto-

omzct)in 1996 naarNLG 205,2 miljocn (11,4 procent

van de netto-omzct)in 1997. Dezetocnamewas encr-

zijds betgevolg vandc uitbreidirig vanhet personeels-

bcstandvan435 werknemerscind 1996 naar 68i

wcrkncmcrscind 1997. Anderzijdswerddczctocname

vcroorzaaktdoor cen stijging van de kostcnvander-

den, waaronderKoninklijkc Philips ElectronicsN.y.,

van NLG 37,7 miljoen in 1996 naar NLG 88,4 miljoen

in 1997. Eencn andcrpastin bet kadcrvan dc voort-

PAS 5500 wafer steppcr-familie en Step & Scan syste-

men en van de toegenomen inspanningen van ASML

op bet gebied van onderzocknaarde volgendegenera-

tic geavanceerdelithografietechnologien.

Vergoedingenyour onderzoeks-en ontwikkelings-

kusten

Dc vcrgoedingenvoor ondcrzocks-en ontwikkelings-

kostenzijn vanNLG 8,3 miljocn tO 1996 gestegennaar

NLG 30,0 miljoen in 1997 (zie flout 13 van de toclich-

ting op dc geconsolidecrdejaarrckening).Dezc stijging

in 1997 tenopzichtcvan 1996 wasvoornamclijk bet

gevoig van de extravcrgoedingendie ASML hecft
ontvangcnvoor de ontwikkcling van de ATLAS syste-

men (300 millimeter wafers).Dezc vergoedingenzijn

ontvangcnin betkadcr van de programma’sMEDEA

en TOK.

Verkoopkostenen algemenebeheerskosten

Ten aanzicnvan de vcrkoop- en algemcnebeheerskos-

tenheeftzich cen stijging voorgedaan van NLG 81,9

miljocn in 1996naarNLG 127,0 miljoen in 1997. In

absolutezin wasdezekostcnstijgingbet gevoig vanuit-

breidingvan betpersoncelsbestandvoor applicatie-en

salessupportactiviteiten en van toegcnomcn beheers-

kostenop bethoofdkantoorin Veldhovcn.Dezetoena-

mc wcrd voornamelijkvcroorzaaktdoordatbetpcrso-

neclsbestandter ondersteuningvan dc omzetstijging

wcrd uitgebreiden dc vcrkoop vancomplexerewafer

steppersen Step & Scansystcmcnveelmeetinspanning

en ondersteuningvcrgt. Daarnaastwasdezekostenstij-

ging betgevoig van extraactiyitcitcn op betgebiedvan

werving en selectieen bijbchorendekostenvan human

resourcesmanagementalsmedevanhogereautomatise-

ringskostcn.Ingegrepenin dc vcrkoopkostenen algc-

menebeheerskostcnover beidejarenwascen lastvan

NLG 7,5 miljoen in betkadervan de aandclcnbelo-

ningsregelingvoor bet management.ASML hecft deze

rcgeling bij wijzc vanbeloningsregclingingevoerdvoor

de jaren 1994 tot en met 1997. Dezc lastcnhebben

gccnuitgaandekasstroomtot gcvolg, hcbbcngeen

invlocd gehadop betgeconsolideerdedigenvermogen

en zijn niet aftrekbaarvoor de Nederlandsevennoot-
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schapsbclasting.Na 1997 zal ASML geenlastenmcerte

vcrantwoordenhebbenin hetkadervan dezcregcling.

Vennootschapsbelasting

Dc vennootschapsbclastingbedroeg35,1 en 32,6 pro-

centvan betresultaatvoor belastingin respectievclijk

1996 en ~ In 1997 realisccrdcASML cenonbclastc

bateuit dc vcrkoop van cffcctcn en waser evenalsin

voorgaandcjarensprakevan ccn aantalonbelaste

bedragen,waardoorde effectievebelastingdrukover

1997 daaldcmet rcspccticvclijk 2,2 dO 1,0 procent.

Zondervoornoemdcpostenzou dc effccticvebelasting-

druk 35,8 procentzijn geweest.

VA L U TA MA N AGE M E N T

Met uitzondering van de omzet uit bet verlenen van

diensten in de Verenigde Statenwordt de omzct van

ASML uitgedrukt in Nederlandse guldens,de munteen-

heid waarin versiagleggingplaatsvindt. Het kocrsrisico

van de omzet uit het verlenen van diensten in de

Verenigde Staten wordt automatisch ingedekt omdat de

daarmee samenhangendeservicekostenin Amcrikaanse

dollars worden uitgedrukt. Door de introductie van de

euro bestaan er vanaf i januari 1999 geenkocrsrisico’s

meer ten aanzien van landen die deelnemenaan dc

Economischeen Monctaire Unie (EMU).

Per 31 december 1998 hadASML geenlopendeter-

mijncontracten.

FINANCIELE POSITIE EN LIQUIDITEITSPOSITIE

Ondcrstaandverslag enanalysevan de financiëlc posi-

tic dienenmedetc wordcn gezien in bet licht van de

factorenzoals bcschrevenonderrisico’s met bctrckking

tot de strategicvanASML.

Het saldovande liquide middclcn bedroegNLG 77,0

miljocn en NLG 332,7 miljocn op respecticvelijk

31 december1997 en 1998. In 1997 en 1998 heeft

ASML respectievclijkNLG 35,4 miljoen en NLG 118,2

miljoen aanliquide middclcn aangcwcndvoor opera-

tionele activitciten.Dc toenamevan ASML’s voorradcn

en overigeactivavanNLG 327,7 miljoen hadin 1998

de grootstcinvloed op de operationelekasstroomver-
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gelekenmet 1997. Dezeaanwendingvan liquide mid-

delco werd gedecltelijkgccompcnscerddoor kasstro-

men uit bet rcsultaat (inclusief afschrijvingcn en andcrc

nict-liquideposters)van NLG 200,2 miljocn. Het saldo

vandebitcurenen creditcurcnleverde denkasstroom

uit operationeleactivitciten van NLG 4,0 miljoen op.

Dc toenamevan de voorradenis betgevoig van de

afnamevan dc bcdrijvigheid bij ASML in de tweede

bclft van 1998 als gevoig van de snelleneergangin dc

industric en van de doorlooptijd dienodig bleek om de

aanvocruit de inkoopketcnbij te stellen. ASML is

voorncmcnsde tocgcnomcnvoorraad in 1999 voor de

productic aante wendcn.

In 1997 en 1998 droegASML ceo bedragvan

respecticvclijk NLG 156,4 miljocn en NLG 74,3 miljocn

aan belastingaf. Dc in 1999 af te dragenbelastingover

1998 bcdrocgper 31 december1998 NLG 32,2. miljocn.

Dc vcrhoudinggemiddelddebiteurensaldo/netto-

omzctwas27,1 en 30,8 procentin rcspectievclijk 1997

en 1998. In de verhouding voor 1998 is bet effect inbe-

grepenvan denaantal vcrlengdc bctalingstcrmijncn

voor bepaaldcafncmers.Dc wafer steppersen Step &

Scansystemenworden in betalgemeengclcvcrdop

voorwaardedat, afhankclijk van de afncmcr, 8o of

90 procentvan de vcrkoopprijsbinncn 30 tot 6o dagen

na levering wordt voldaan.Het rcstcrendcbedrag

wordt voldaanna installatie en proefdraaicnvan de

wafer stcppersen Step & Scansystemen,ceo procedure

die nog censzcs tot acht weken in beslagkan nemcn.

Op de bctalingstcrmijnenvoor de rcstcrendezo of

10 procentvan de verkoopprijszijo doorgaansdczelfde

voorwaardcnvan toepassingals op die voor dc cerste

tranche.

Per 31 december1998 badcirca 32 procentvan

ASML’s debiteurenbctrekkingop in Korea gcvcstigde

afncmcrs(circa 31 procentper 31 december1997).

Dezeuitstaandcbedragenworden door de directic

nauwlettendgevolgd.ASML heeftin 1998 gccn

noemcnswaardigc problemen ondcrvondcn inzakc

achtcrstalligcbctalingcn door Koreaanscafnemcrs.

Dc verhouding gcmiddeldevoorradcn/netto-omzet

was in 1997 24,8 procenten nam in 1998 toe tot

41,3 procent.Dc oorzaakvan deze tocnamc is hicrvoor

reedstocgclicht.Het voorraadnivcauwordtevencens

bcInvlocd door de noodzaakvan cen toercikcndevoor-

raadreserveonderdclentenbehoevevan dc afncmers,

vanwcgeverdereregionaleexpansieen vanwegebet

steedsgrotcre aantal geinstalleerdesystemen.

Daarnaastdient cen beperktcextravoorraadvan de

belangrijkstcondcrdclenvoor dc producticvan wafer

steppersen scannerste wordenaangchoudcn.

Het nettohedragaanliquide middelen aangewend

voor invcsteringsactivitcitenwasNLG 28,5 miljoen en

NLG 225,4 miljocn in rcspccticvclijk 1997 dfl 1998.

Inbegrcpenin bet bedragover 1997 is NLG ~ mil-

joen aaninvcsteringcnin vaste activa.Dit betrof

hoofdzakclijk investcringenin prototypenen in appa-

ratuur,machinesen installaticsvoor de bcstaandc

fabrieksruimtcn.Tevens werdgeInvcstccrdin nicuwe

fabrieksruimtcnen apparatuur,machinesen installatics

voor productontwikkelingen -demonstratie.

Hiertegenoverstondennctto-kasstromcnuit verkoop

vaneffectenen vasteactiva. Het bedragover 1998

bctrcft voornamelijk de uitbrciding van de fabricks-en

kantoorruimtenvan ASML en de bijbchorcndcinveste-

ringenin gebouwcn,installaticsen inventaris.

In 1999 zal naarvcrwachtingcen bedragvancirca

NLG 190 miljocn worden gcinvcstccrdin vasteactiva,

waarvancen bedragvancirca NLG 140 miljocn zal

worden bestecdaandc verdereuitbreiding van de

ondcrzocks-en ontwikkclingsruimten,alsmcdevan

fabricks-en kantoorruimtcn.

Het ncttobcdragaanliquide middelenuit financic-

ringsactiviteitcnwasNLG 8,3 miljoen en NLG 601,3

miljocn in rcspccticvclijk 1997 en 1998. In 1998 heeft

ASML achtcrgestcldcconverteerbareobligatics uitgcgc-

yenmet ceo rcntcvan 2,5 procent.Dc netto-ontvangst

van dc emissie voor ASML bcdroegNLG ~ miljocn.

In 1996 heeftASML ceo voorschotvanNLG 33,6 mu-
joen vcrstrcktaanZeiss,de divisic your optischctech-

nologie van Carl Zciss-Stiftung,ccn Duitse stichting

(‘Zeiss’), voor uitbreiding van de lcnzenproductic. Dit

voorschotis renteloosen wordt terugbctaaldop basis

vanbetaantalafgenomcnlcnzen.In 1996, 1997 en

1998 is rcspectievclijk NLG 8,9 miljoen, NLG 12,3 mil-

joeo en NLG 9,2 miljocn tcrugbctaald.Bovendienwer-

denvoorschottenontvangcntot cen bedragvan

NLG 3,0 miljoen en zijn opbrcngstcnuit hoofdcvan dc
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uitocfcningvanaandclenopticsontvangcnter hoogtc

van NLG 4,0 miljocn.

ASML bcschiktover tweekrcdictfacilitcitcn bij ceo

tweetalbanken.Op 3’ december1998 werd per facili-

teit voorzicnin cen beschikbaarkrcdict van NLG 250,0

miljoen (NLG 500,0 miljoeo in totaal). Per31 december

1997 en 1998 werdgeengebruik gcmaaktvandeze

facilitciten.

Dc directic is van mcning dat dc kasstroomuit ope-

rationelcactivitciten, samenmet de bcschikbarcliquide

middelcnen krcdietfacilitcitcn voldoendefinancicring

opleverenvoor de geplandeinvesteringenin vasteacti-

va in 1999 en voldoendcwerkkapitaalvcrschaffcn

voor de komendcjaren. Indienextrakapitaalnodig is,

kan ASML zich richtcn op uitbrciding van haar

bcstaandckrcdictfacilitcitcn of op aanvullcndefinan-

cicring via de openbarcof de onderhandsekapitaal-

markt. ASML voorzictgecnproblcmcnten aanzicnvan

bet verkrijgcn vanaanvullcndefinancieringop com-

mercicelacceptabelcvoorwaardcn.

MILLENNIUMBESTENDIGHEID

Algemeen

Dc millenniumproblematickbetreft de mogelijke gevol-

genyour allc computers,ingebouwdemicroprocessors

en softwarewanneerdezeniet zodanigwordenaangc-

pastdat ze datumgevocligeinformatie joist kunnen

interpreterenbij de overgangnaarbet jaar 2000.

Wanneerhet millenniumproblcem nict wordt opgclost,

zoubet cen nadeligeinvloed vanmatericelbclangheb-

benop de bedrijfsuitocfcning,de resultatenen dc

financielepositic van ASML. ASML heeftdanook

omvangrijkemaatrcgelcngetroffenom de gevolgente

minimaliscrendie hct millcnniumproblccmkan hebben

op haarproducten,faciliteiten,geautomatiseerdesyste-

men en infrastructuur.

ASML heeft cen projectorganisatieopgezctom

bestaandeproblementc inventariscren,dc effcctcn te

beoordelen,ecnactieplanop te stellenen de oplossin-

gcnuit te vocrenen te testen.Dc directic hccft vier
aandachtsgebiedcnvastgcstclddie worden ondcrzocht,

te wetende wafer steppersen Step & Scansystemen,

de bcdrijfssystcmcn,bestaandeuit de informaticsystc-

menen dc gcautomatisccrdeinfrastructuur(hardware,

datacommunicaticen interfacesmet anderegcautoma-

tiseerdcsystemen),de algemencvoorzieningen(waar-

onderoutsvoorzicniogcn,beveiliging,klimaatbehcer-

sing,kantoorinventariszoalsfaxenen kopicermachi-

nes)en de inkoop.

ASML raamtde totaleexternekostenvoor het

oplossenvan de millcnniumproblcmcnop circa

NLG 7,9 miljocn, waarvan per 31 december1998 circa

NLG 7 miljocn wasuitgcgevcn.Dc vervangingvan de

oudesystemendoor dc nicuweERP-systcmcnis nict in

dezckostcnpostopgcnomcn,aangezicnASML van

meningis dat dczc vcrvangingonafhankclijkvan de

millenniumproblematickheeftplaatsgevondcnen er

nict door is versneld.Dc kostcn vanbetmillenniumbe-

stendighcidsprojectomvattcn alle fasen— het inventari-

scrcn,bet inplanncn,hct vcrhclpcnvan dc problemen

en hcttesten— alsmedede kostenvanexternedienst-

verleners en leveranciers.

In betalgemeenzal de inventarisatic-en beoordc-

lingsfasevoor dezeaandachtsgcbicdennaarverwach-

ting tegenbetcindc van betcerstckwartaalvan 1999

zijn afgerond,terwiji de afrondingvan de uitvoerings-

fasewordt voorzienvoor hct cindcvan bettwccdc
kwartaalvan 1999. Hierondcrvolgt ceo gedetailleerde

bcschrijvingvan de standvanzakenop elk van dc vicr

aandachtsgcbieden.

Wafer steppersen Step & Scan systemen

ASML hecft ceo controle-en validatieprocesdoorlopen

om de millenniumbestendigheidvan de diversegenera-

tics steppersen Step & Scansystemenaante toncn.

Hicrbij zijn testsgehanteerddie alle relevantetcstscc-

nario’s met betrckkingtot millenniumbestendigheid

omvattendiezijn opgestclddoor SEMATECH, ceo

alom erkendebrancheorganisatievanhalfgclcidcrpro-

ducenten.

Dc nieuwstegeneratiewafer steppersandStep &

Scansystemenis de PAS ~~oo-familie, die in 1998

99 proccntvan de omzetvan ASML vertegenwoordig-

dc. Sindsdc introductic nccmt dezeproductfamilie bet

grootstedccl vande toenamevan betaantalgeInstal-

leerdesystemenvoor haarrckcning. In betderde

kwartaalvan 1998 zijn relevantetestsuitgevoerdop de
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PAS ~~oo-modcllen en configuratics.Tijdcns dezetests

zijn bij cnkelc systcrncncen aantalmillennium-

problemenaanbet licht gckomcn, die mcrendcclsin

bet vierde kwartaalvan 1998 zijn verholpenen getest.

Dc resterendeproblemcnzullenvoor het cinde vanbet

twcedckwartaalvan 1999 zijn verholpen.Vcrdcr zijo

er testsuitgevocrd op vcrschillcndcexternelocatiesbij

afnemersmet positieveuitkomsten.Dc voornaamstd

roll-over and hold datain dezesystemenworden

geachtvoldoendete zijn afgcdckt middelsde mil-

lenniumbcstendigheidsverklaringcndie zijn vcrstrckt

door de leveranciersvan de bcsturingssystcmenen de

hardware.

Voor de ouderegencratiePAS 2500- en 5000-step

pers,die in 1998 circa r procentvan de omzetverte-

gcnwoordigdcnen ceo bclangrijk bcstanddeclvormen

van bet totaalaantalgcInstalleerdcsystemen,heeft

ASML evencensde hicrbovcnbeschrcvcncontrole-en

validatieprocessendoorlopen.Dezeprocessenresulte-

ren in software-upgrades,die in bet cerstekwartaal

van 1999 aande afnerncrstcr bcschikkingzullenwor-

den gesteld.

ASML heeftop grote schaalinitiatieven ontplooid

om haarafncmcrsop eventuclemillenniumproblemen

te attenderen.Dit ductzij door mondelingoverleg,

direct mail en deelnameaan brancheorganisatics.

ASML is vanmeningdat zij over voldocndcmiddelen

bcschikturnafncmcrsdie behoeftehebbenaanpro-

ductmigraticsof -upgradestijdig ondersteuningte kun-

nenbieden.Aangezicndezeactiviteitenrncdeafhangcn

van de medewerkingvan de afncmers,blijft ASML zich

richtcn op adequatemnforrnatievoorzieningen op de

bevorderingvan de bewustwordingunder haarafne-

mers.

Informatiesystemenen geautomatiseerde

infrastructuur

Dc afdclingsgcbondcnen ondcrncmingsbrcdeinforma-

tiesystcmenvan ASML betreffenzowel standaardpak-

kettenals rnaatwcrktoepassingen.In april 1998 is bet

nicuweonderncmingsbredeERP-systcem(Enterprise

ResourcePlanning)met succesgeInstallecrdter vervan-

ging van betgruotstcgedeeltevande bcstaandeinfor-

matiesystemen.Dc installatic vandit systcernis

gcplanden uitgevoerdvanwegede verouderingvan de

bestaandesystemenen is niet met betoog op betmu-

lenniumprobicemyersneld.Vcrder is een aantaloudere

databasctocpassingengcmigreerdnaarmillenniumbe-

stendigeversicsof naar millenniurnbestendigeproduc-

ten vanandereleveranciers.ASML is van meningdai

alIc na 1995 gcIrnplementeerdevitale bedrijfsinforma

ticsystcrncn— hetmercndeelvandc systemenvan

ASML — per 31 december1998 klaar warenyour de

millcnniumwisscling.Dc resterendesystemenworden

momenteciaangepastof vervangen.

Met bctrekkingtot destandaardkantoorconfigura-

tics werkt ASML eraanom haarPC’s en dc bijbehoren-

de softwaremillenniumbestendigtc maken.Naar vet-

wachtingzal dezemigratieaanbeteindc van beteerste

kwartaalvan 1999 zijn afgerond.Per31 december

1998 is circa 90 procentvan de geautomatiseerde

infrastructuurvanASML mullenniumbestendigbevon-

den.

Dc machinesten behoevevan de geautomatiseerde

producticwaarin microprocessorszijn toegepast,zijn

bcoordcclden waarnodig wordencorrigerendemaatre-

gelengenornen.ASML verwachtdat de maatregclcnten

aanzicnvan de geautomatiseerdeproducticrnachines

aan betcindevan bettweedekwartaalvan 1999 zijn

afgerond.Dc robotswaarvanASML gebruik maaktter

beheersing van de goederenstroomin hetmagazijn zijn

millenniumbestendigen ook alszodaniggetest.

Facilitaire voorzieningen

Door dc aanzienlijkegroei dieASML in de laatste

jarenheeftdoorgemaakt,is betaantalnieuwebedrijfs-

ruimtentoegenomen,zowel in eigendomalsgehuurd.

Dc veiligheids-enfacilitaire voorzieningendie dccl uit-

makenvan de uitbreidingenna 1996zijn millennium-

bcstcndigen ook alszodaniggetest.ASML is momen-

ted doendede aanpassingenvanvoorzieningenvan

vóór 1996 in te plannenvoor beteerstekwartaalvan

1999, waarnade afrondingen testszijn geplandyour

bet cinde vanbet twccdekwartaal.
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Inkoop

Dc strategic van ASML is mcdc gcricht op bet integre-

rcn van de ondcrzoekskcnnisvanbetnetwerkvan

belangrijkcafncmcrs,lcvcrancicrsen onderzoekspart-

ners.Met bet oog hicrop heeft ASML aan alle partners

in dc aanvoerketcncen bevestigingvanbun millenni-

umbestendigheidgcvraagd.Op basisvan de ontvangcn

reactiesis den aantalproblemcnaanbetlicht gekomcn,

waarnavan dc bctrokkcnpartnersde yerzekcringis

verkrcgcndatcorrigerendemaatregelenzullenworden

genomen.Er is den begin gcmaakt met controles om na

te gaanof dcrgelijkc maatregelcnleidentot betdaad-

werkelijk oplossenvandc gesignaleerdeproblcmen.

ASML blijft deze uitkomstcnnauwlettendvolgen.

Vrijwel alle leveranciersvan ASML werkenintensief

aanbun millenniumbcstendighcid.ASML kan danook

op dit momentde millcnniumgerelatcerderisico’s nict

volledig bcoordelcn,net zo mm alsde gevolgendie

dezekunnenhebbenyour de aanvoerketen.ASML

blijft deze risico’s cchtcrnauwlcttcndvolgen en zal op

passendewijzc reagerenzodradc omvangvan dc risi-

co’s duidelijkcr wordt.

Conclusie

Inzakcbetnict aande millenniumbestendigheids-

disco voldoen door derdenloopt ASML dezclfdcrisi-

cu’s alshaarpartnersin de bcdrijfstak en in het

bcdrijfslevenals gehccl.Indien bclangrijkclcverancicrs

nict millenniumbestendigzijn, waarbij te denkenvalt

aanceo grotevcrschcidenheidaannutsbedrijvenof

Icycranciersvan grondstoffen,halffabrikatenof

dienstcn,of indien ASML zelf nict mullenniumbcstcndig

zoublijkcn tc zijo, kunncnzich de volgenderisico’s

voordocn.Met betrekkingtot de productcnvan ASML

bcstaatbet risico dat de afnemcrsnict volgensde

gewenstespccificatieskunnenproduceren,dat ASML

extramiddelendient in te zettenurn problcmcnop te

lossenof systcmcnte vervangenen dater vcrtragingcn

optredcnin de leveringvan nicuweproducten.Met

bctrekkingtot de informatiesystemenvan ASML gaat

betom bet risico dat zakclijke transacticszoals pcrio-

dickc facturering, de crcditcurcnadministratic,de loon-

administraticen bedrijfsproccsscnworden ondcrbrokcn

of verstoord,met nadcligceffectenop de productieen

dc bedrijfsuitocfening in betalgemecn,totdat de

betreffendesystemenwordenvcrvangcnof de pro-

blemenmetde systemenzijn verholpen.Voor de facili-

teitenvan ASML, waaronderde fabrieken,bestaathet
risicoop verstoringvan hetproductieproces,waardoor

vcrtragingin de leveringkan ontstaantotdatde

betreffende systemen worden vervangen of de pro-

blemenmetde systernenzijn verholpen.

Met bctrekking tot de inkoopketcn van ASML

bcstaatbet risicovan onderbrckingof versturingvan

de levering van rnatcrialcn,halffabrikatcn of diensten,

waarondcrdie van nutsbcdrijvcn,waardoorproducten

mogelijk niet of slechtsmet vcrtragingaan de afncmers

kunnenwordengclevcrdtotdat de bctreffcndcleveran-

cier in staatis hetprobleemop te lossenof totdat

andcrcoplossingenyour bet probleernzijn gcvondcn.

ASML beschiktniet over ceo formed vastgclegd

noodplan,aangezicnop basisvan de situatie per

31 dccernber1998 verwacht wordt datalle vitale

systemenvóór hctcinde van bet twccdc kwartaalvan

1999 millenniumbestendigzullcn zijn. Op betgcbicd

van millenniumproblemen bij leveranciersvan ASML is

de verwachtingdat goederenen dienstenvan alter-

natievebronncn kunncnwordenverkrcgenwanneci

lcveranciersmillenniumproblemen ondervinden.Dezc

alternatievebronnenzijn gcIdcntificecrd.Dit geldt

echtcrnict your Zeiss,ASML’s enigeleveranciervan

lcnzcn. Zoalsunder‘Risico’s met betrekkingtot dc

strategicvanASML’ wordt vermeld, bcstaatcr up

korte tot middellangetcrmijn geenaltcrnaticfyour

Zeissalslevcrancicrvan lenzen.Er kan danouk geen

noodplanworden opgcstcldyour de situatic waarin

Zeissnict in staat is haarproductente lcvercn.

ASML is vanmening datzij binnenhaarmogclijk-

hedendc noodzakelijkcstappenheeftondernomenen

zal nemenurn de millenniumproblemcnwaar zij

momcntcclrnec te makcnheeft, op te lossen.Gezien de

hugernatc vanafhankclijkheidvan lcvcrancicrsvan

goederenen dienstenen dc mogclijkc gevolgenvanbet

niet tijdig kunncnoplossenvanbclangrijkc millen-

niumproblemen,kan echtcrnict met zckcrhcidworden

gestelddat bet nict oplossenvancen of meetvander-
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gelijke problemengeennadeligeinvloed vanmaterieel

belangzal hebbenop het resultaaten de financiele

positie van ASML.

INVOERING VAN DL EURO

Op i januari 1999 heeftNederland,samenmeteen

aanta!anderelidstaten van de EuropeseUnie, de euro
alsnieuwe gemeenschappelijkmunt ingevoerd.Dc

guldenblijft echtergedurendeeenovergangsperiode

van drie jaar tot i januari 2002 eveneenswettig betaal-

middel. In dezeperiodekan de euronog niet worden

gebruiktvoor contantebetalingen,maarwel voor

girale elektronischebeta!ingstransactiestussenASML

en haarpartners.

In 1998 is ASML begonnenmeteenonderzoeknaar

de onderdelenvan de informatiesystemendie moeten

worden aangepastom de eurojuist te kunnenverwer-
ken. Per31 december1998 zijn de systemenaangepast,

zodat verwerkingvan in euro’sluidendetransacties

mogelijk is. VerderonderzoektASML de mogelijke

gevolgenvoor deprijsstelling voor haarproducten,

personeelszaken(salarisadministratie,pensioenen,

enz.),overeenkomsten,alsmedeanderejuridische

implicaties.HoewelASML niet verwachtdat de invoe-

ring van de euro een nadeligeinvloed van materieel

belangzal hebbenop haarresultaat,kasstroomof

financielepositie, zal zij de ontwikkelingenrondde

invoering vande euronauwlettendblijven volgen.

Tot i januari zooz blijft de internerapportagevaluta

voor ASML hetguldensequivalentvan de euro. Ten

behoevevan de externeverslagleggingrekentASML

vanaf1999 de bedragenin Nederlandseguldensom

in euro’s volgensde vasteomrekenkoersvan

NLG 2,20371 per euro. Ten behoevevan de lezergeeft

ASML diversebedragenin bet jaarverslag1998 even-

eensin euro’sweer.

RISICO’S MET BETREKKING TOT DL

STRATEGIE VAN ASML

ASML beeftbij baarbedrijfsuitoefeningmetvele risi-

co’s te makendiebaarstrategiscbedoelstellingenkun-

nenbedreigen.Sommigevan dezerisico’s bebben

betrekkingop de operationeleprocessenvan ASML,

terwiji anderemeerinherent zijn aande industrie

waarin ASML opereert.Wat de laatstecategoric

betreft, is bet vanbelanginzicbt te hebbenin de aard

vandergelijkerisico’s en hun mogelijke gevolgenvoor

de bedrijfsuitoefeningen de resultatenvan ASML. Dc

meestrelevanterisico’s wordenbiernabescbreven.

Het cyclischekaraktervande halfgeleiderindustrie

Dc halfgeleiderindustrieis altijd al zeercyclisch

geweesten heeftgeregeldperiodenvan overaanbod

gekend,met als gevolgeenforseafnamevan de vraag

naarkapitaalgoederen,waaronderwafer steppersen

Step & Scansystemen.ASML is danook vanmening

dat de vraagin toekomstigeperiodenmoeilijk te voor-

spellenis.

Periodenvan neergangin de halfgeleiderindustrieen

de daarmeesamenbangendefluctuatiesin de vraag

naarkapitaalgoederenkunneneenmateriele,nadelige

invloed op de bedrijfsuitoefeningen bet bedrijfsresul-

taatvan ASML hebben.ASML is echtervan mening

dat de langetermijntrendvoor de balfge!eiderindostrie

positief is en zij is dan ook vastbesloteneen aanzienlijk

uitgavenniveaute bandbavenvoor onderzoeken ont-

wikkeling om haarconcurrentiepositiete bebouden.Dc

directieis niet voornemensdeze uitgaven te verminde-

ren vanwegebetcyclischekarakterop korte en middel-

langetermiin van de balfgeleiderindustrie.

Afhankelijkheid van leveranciers

ASML is afhankelijk van externeleveranciersvoor de

fabricagevan de onderdelenen deelsystemendie wor-

dengebruikt in baarwafer steppersen Step & Scan

systemen.Deze worden elk van één enkele of van een

klein aantal leveranciers betrokken. Het aantal syste-

men dat ASML van tijd tot tijd beeft kunnen produce-

ren is met name beperkt geweest door de beperkte pro-
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ductiecapacitcitvanZeiss.Zeissis your ASML de

enige lcverancier van lenzcn en anderc vitaic under.

delen en zij kan deze lcnzcn slechtsin beperktehoc-

veclhedenproducercn.ASML is van mening dat er

your dezeonderdelenop korte tot middellangetcrmijn

geenandereleverancierskunnenwordengevonden.

Behalvebet feit datZeissde coige leveranciervan

lcnzcn your ASMLis, kunnende excimerlaser-belich-

tingssystcmcnyour DUV-steppersen Step & Scan

systemenvan slechtséénenkeleof vancen zeerklein

aantal producenten worden betrokkcn.

Technologische ontwikkelingen en het belang van

een tijdige productintroductie

Dc halfgelcidcrmndustric maakt snelle tcchnologische

ontwikkclingendoor en er vinden veelnicuweproduct-
introducticsen -verbctcringcnplaats.Of ASML met

succesnicuween vcrbetcrdclithografischesystcmcn

weette ontwikkelcnen verbeteringenaan haar

bestaandc producten kan aanbrengcn, hangt van ceo

reeks factoren af, waarondcr de succcsvolle uitvuering

van haaronderzocks-en ontwikkclingsprogrammaen

bettijdig afrondenvan productontwikkeling en

-untwerptenopzichtcvande cuncurrcntic.Het vermo-

genvan ASML cuncurrerendtc blijvcn zal er medevan

afhangenof zij in staatis dezenicuween vcrbctcrdc

lithografischcsystemente ontwikkclcn en dczetcgcn

concurrerendeprijzcn tijdig op de marktte brcngcn,

zodatde afnemcrsze kunnenopnernenin dc planning

en betontwcrp van hun nicuwefabricagcfaculiteiten.

WanneerASML systcmcnen verbetcringcndaaraan

ontwikkelt en your betccrst installcert,ontstaaner

doorgaansvertragingcnin betuntwerpen de produc-

tie. Verderwordener in bet algemccnkostengcmaakt

die samenhangenmet de introductieen grootschaligc

productievan acergccompliceerdckapitaalgocdcren.

HoewelASML cen zeker ‘leereffect’alsonderdcclvan

de productontwikkclingscyclusvcrwachten inplant,

kunnende tijd en de rniddclcndie nodig zijn urn deze

aanloopproblcmente verbelpenniet exactworden

voorspeld.

Concurrentie
ASMLondcrvindt over dc gehclc wereld fellc concur-

rentic, met namevanNikon Corporation(‘Nikon’) en

CanonKabushikaKaisha (‘Canon’). Dczcunder-

nemingenzij n gediversificerdeproducticbcdrijven,die

mogclijk over aanzicnlijk meermiddclcn beschikkcnop

o.a. financicel, marketing- en tcchnischgebieddan

ASML, waardoorzij mogclijk snellerkunncngroeicn.

Verderis ASML vanmcning datCanonen Nikon over

ceo additioncelconcurrcnticvoordcclbcschikkcnvan-

wegcbun dominantepositic op de Japansemarkt,

waarcenbclangrijk gedecltcvande wcrcldwijdc

IC-productieplaatsvindt.Voor niet-Japanseonderne-

mingen is betaltijd mocilijk geweestop dczc rnarkt

voet aande grondte krijgen. Bovendienkunnenvet-

slcchterendemarktomstandighcden,overcapacitcitin

de bedrijfstakof ceo daling van de waardevan dc

Japanseyen tenopzichtcvande guldenof de euro

leidentot ceo verschcrptcprijsconcurrcnticop de

marktcnwaar ASML in hoofdzaakopercert,waardoor

bet rcsultaaten de financiëlcpositic van ASML nadelig

kunnenwordcnbeInvlocd. Ook is ASML vanmening

dat de concurrentiedrukwaarschijnlijkzal toenernen

naarmate zij rnarktaandeclwint.

Intellectueleeigendomsrechten

Er zijn momenteelgeenrcchtszakcnaanhangigtegen

ASMLwegens inbrcuk op bet octrooirecht of andere

intellectuelccigcndomsrechtcn.Bepaaldeafncmersvan

ASML hebbencchtcrmededelingenvan derdenontvan-

gendatmet de fabricagcvanhalfgeleidcrsen/ofde

daarvoorgcbruiktc installaticsinbreuk zoo worden

gepleegdop bcpaaldcoctrooiendie aandezcderden

zijo verlcend.ASML is up de hoogtcvan betfeit dat zij

aansprakclijkkan wordengcsteldvoor betalingvan

schadcvcrgocdingaaoafncmersindiengeoordeeld

wordt datmet bet gebruik van de door ASML yervaar-

digde lithografischcsystemeninbreuk wordtgepleegd

op enig geldig octrooircchtvan derdcn.Dc directieis

van meoingdateveotuelehieruit yoortvloeicndcvorde-

ringco, iodicn deze wordengchonoreerd,geennadelige

gevulgenvan betekeniszullcn hebbenyour de activitei-

ten, de finaocielepositic, bet resultaat,danwelde kas-

strumcnvan ASML.
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HoewelASML trachthaarintellectuelceigendoms-

rechtcnte beschcrmenmiddelsoctrooien,autcurs-

rechtcn,bedrijfsgeheimenen andcrcmaatregelen,kan

gccnzekerheidwordenvcrschaftdat ASML in staat zal

zijo haar tcchnologic afdoende te beschermeo, dat de

concurrentienict in staatzal zijn zclfstandigvergelijk-

baretcchnologicente ontwikkclen,datalle in behande-

hogzijndeoctrooiaanvragenvan ASML wordcn

gehonorcerd,of dat de wetgcvinginzakcintellectucle
cigendornsrechtcnafdoendcbcschermingbicdt aande

intellectuclecigendomsrechtcnvan ASML. Daarnaast

kan het nodigzijn rcchtszakenaante spannenom de

nalevingvanintellectucleeigcndomsrcchtenvan ASML

af te dwingcn, om de geldigheiden omvangvan eigeo-

domsrcchtcnvananderenvast te stcllcn of om ceo

bcwccrdc inbreukte betwisten.Dcrgclijke rcchtszaken

kunnenaanzienlijkekostcnen daarmecceo alternatieve

aaowendingvanmiddelenmet zich mccbrcngcnen

kunnenceo nadeligcinvloed vanmatcriccl belang

hcbbeoop de bcdrijfsuitoefeningen dc rcsultatenvan

ASML.

TOEPASSING NIEUWE WAARDERINGS-

GRONDSLACEN

In jufli 1998 vcrscheenSFAS nr. 133 ‘Acccounting for

Derivative Instruments and Hedging Activities’ van de

FinancialAccountingStandardBoard(FASB), waarin

groodslagcnwordenvastgelegdvoor de vcrantwoor-

ding en vcrslaglcggingvan dcrivatcn.In alle ovcr-

zichtcnmet bctrckking tot de financielc positic van een

ondernemingdienenderivatenalsactief-of passiefpost

te worden opgenorncn.Met ingangvan hetboekjaar

2000 zal dczc grondsiagvoor ASML vankracht zijn.

- ASML bezict op dit momentwelke aanvullendc

gegevenszij volgcnsde nicuwegrondsiagdient tc

vcrstrekken.

CORPORATE GOVERNANCE

Ten aanzicnvanher rapportvan de CommissiePeters

inzakeCorporateGovernanceen de daarinopgenomcn

aanbcvelingenwordtvcrmclddat de dircctic kennis

hceft genornenvan dezeaanbevelingcnen dezeyour

eengrout gedeelteheeftopgenomcnin dit jaarverslag.

In dit kaderwordt tevensvcrwezcnnaarhctgccnhier-

over in bet Bericht van dc raadvancommissarisscnis

opgenomcn. ASMLithography Holding N.y. zal dc

vcrdereontwikkclingenop het gebiedvanCorporate

Governancein Nederlandnauwlettendvolgen en zal

waar nodig in de komende jaren baar vcrslaglegging

verderaanpassen.

Willem D. Mans

CEO en

Voorzittcr van de dircctic

ASM LithographyHolding N.y.

Veldhoven,20 januari 1999

GerardS.A.J.Verdonschot

CFOen

Lid van de directie
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ASML — ook in uw

dagelijks leven

Pak de telefoonup, klik op ceo wcbsitc of gebruikde

afstandsbcdicningvanuw TV, de kansis grout datu

zonderbet tc wetenceo gcIntcgrccrdeschakeling(‘IC’

of gcwoonwcg‘chip’) activccrtdatvanpatronenis

voorzicn doorceo wafer stepperof ceo Step & Scan

systeemvan ASML. In bet huidige informatietijdperk

vormt clcktronicaceo wijdvcrsprcidonderdeelvanons

dagelijksleven en denvan dc bclangrijksteindustrie-

takkenvan de wereldeconomie.

Dc consumcntgcbruikt tcgen-

woordig veci clektronischeappa-

raten — thuis, op bet werk, op

vakantie en op reis. ASML is dan

ook belangrijkcr in uw dagclijks

lcven dan u zou vcrwachtcn.

EEN ESSENTIELE EN

ONMISBARE TECHNOLOGIE

GeIntegreerdecircuits en

wafers

IC’s zijn miniatuur elektrischc

circuits, gebouwd door middel van complexe patr000-

structurenin silicium, cen halfgelcidcr-materiaal.

Hiervoorwordt cen acerdunnesiliciumschijf, ceozoge-

nocmdc ‘wafer’, gebruikt. Een wafer heeft cen diameter

van 20 centimeter terwiji dc meeste IC’s kleincr zijn

dancen vierkantecentimeter,zodater honderdenIC’s

in éénwafer kunnenwordengebouwd.lederIC wordt

uit de wafergcsncdenen apartin ceo plastic framemet

connectorsgcmontccrd.

Printen, steppenen herhalen

ASML levert lithografiscbcsystemen(wafer steppersen

Step & Scansystemen)waarmeeIC-patronenop de

wafers worden afgcdrukt. Dc term ‘wafer stepper’

kornt van bet ‘step and rcpeat’-proccs dat kenmerkend

is your bet geavanceerdewijzc vanafdrukkcn.Dc

patronenzijn tegcnwoordigdermatcverfijnd dat cike

kcer slcchtseen klein gedeeltevan de wafer kanwur-

denafgcdrukt.Dc ‘wafer stage’,ceo vandc velc tech-

nologischacerhoogwaardigedeelsystemenvan ccn

waferstepper,bcweegtde wafersteedsnaarden nicuwe

positie - bet ‘steppen’- zodathetpatroonmccrdcre

keren kan worden afgedrukt. Op dezc wijze wordt bet

gchclc oppervlak van de wafer benut.

Het projecterenvan dezeacerverfijnde patronen

gebeurtoptisch.Elkc wafer wordtbcdektmet ceo

dunnelaaglichtgcvoclig matcriaal(de ‘resist’), waarop

bet te belichtcnpatr000wordtgeprojecteerd.Dit is

vergelijkbaar met bet prujecteren van cen dia op cen

projccticscherm.Er wordtceo lcnzcnstclselgebruikt

dat verkicint en datoncindig veel nauwkeurigcris dan

datvan cen diaprojector.Door

bet licht ontstaateenchemische

reactiein de resistwaarnadc

delco die zijn belicht, kunnen
wordenweggeëtstzodatceo

verkleindeweergavevanbet

origmncle patr000up de wafer

achterblijft. Hierna kan betsili-

cium selectiefbewerktworden,

zoalsbetaanbrcngenof wegetsen

vanmateriaalurn de circuit-

componcotenop te bouwen.

Optischelithografie

Bij dc optischeprojccticmethodevanASML’s wafer

stepperswordt dusgebruik gcrnaaktvan ceo reductie-

lensurn denpatr000op eenwafer tc projecteren,van

cenmaskerdatbetpatr000 bevaten van denlichtbron

of illuminator. Het maskeris vervaardigdvankwarts-

glas en bet op de wafer te projectercopatr000wordt er

in chroomop geëtst.Eenvolautomatischclichtbron

zorgt ervoor datbetIC-ontwerpop betmaskerzeer

gclijkmatig en met eenhugeintensiteitwordt belicht.

Het maskerof ‘reticle’ wordt bovende projectielensop

zijn plaatsgehoudendoor ecn ‘reticle stage’. Dc

becldcnvan betmaskerpatroon,die cen hogeresolutie

hebben,wordendoor de projcctielcnsgefocussed,en

verkicind geprojecteerdop de wafer, die door de wafer

stageop zijn plaatswordt gehoudenen in de juiste

positie wordt gcbracht.Tijdcns dit crucialefoto-

maskerproceszorgt dewafer stepperyour uitlijning

van betmaskerbeeldaande handvan positioncrings-

markeringenop de wafer. Hierdoor wordt betpatroon

dat door middel van de maskcrlaagwordt geprojec-

teerd,exactuitgelijnd en precicsop de reedsecrder
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geprojecteerdepatronengepositioncerd.Immcrs,urn

eengeheelIC te producerco,moctendiversedunne

lagen overclkaaraangcbrachtwordcn, waarbij icder

laagje vanceo aodcrpatroonmoct worden voorzien.

Voor een gcavancecrdIC moet icdcrcwafer wel 20 tot

30 keer belicht worden.

Bij volumeproductieis eenhogeverwerkings-

sneiheidvan hetgrootstebelang

Dit houdtin dat de combinatievan uitcrsteprestaties

en productivitcit van de wafer steppervanesscntieel

belangzijn bij de productievan IC’s. Systemenmet ceo

hoge productivitcit zijo alleenmogclijk wanocerdc

meestgeavanceerdetechnologiewordt gckoppcldaan

eenhogesnelheid.ASMUs systemenkuoncode hougste

verwerkingssnclhcidin de bedrijfstakberciken. Dc ver-

werkingssnelheidbetekentvoor ceo waferstepperbet

aantalwafersdatper uur kan wordengeproduccerd.
Hiermeebeschikkcnklantcn van ASML steedsover de

meestproductievesystemco.Dc geavancccrdcsystcmeo

vanASML kunnenimmcrs circa ioo wafersperuur

produceren,terwiji icderewafer 40 tot ~o maalmuet

wordenbelicht urn alle patroocovan éénlaagaantc

brengen.Gemiddeldduurt betminder danceo seconde

om eenbeeldmet cen uitcrst hogeresolutieop exactte

juistepositie te projecterenmet preciesdc juiste

scherpteen intensiteit.

Eenessentieelen kritisch systeembij de

productievanIC’s

Dc wafer stepperis dus bij de productievanIC’s het

meestkritisch. Behalvedat is betook een vande dour-

derekapitaalgoederenvan eenmoderneIC-fabriek. In

1998 bestondruim 10 procentvande wereldwijde

investeringenin apparatuuryour de productievan

halfgcleidcrsuit dc aanschafvanwafer steppersen Step

& Scansystcmcn.Het wekt danook geenverbazing

dathetontwerp vaneen fabriek medeafbangtvande

gckozcnwafer stepperof hetStep & Scansysteem.

Bovendienzijo de productiecapaciteiten hetproductas-

sortimentvan de fabriek afhankelijk vande verwer-

kingssoelhciden resolutiemogelijkhedenvan denwafer

stepperof Step& Scansysteem.
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Dc overgangnaarDUV (deepultraviolet)

Om dc resoluticvan hetafgebceldeontwerpzo hoog te

makeoals fysisch mogclijk is, wordenbij dczc wafer

steppersen Step & Scansystcrncnlichtbrooncn

gcbruiktmet ultraviolet licht van ecn steedsklcincre

golflcogtc. Hetgebruik van steedskleincregolflengres

is te vcrgelijkcn met cen schilder

die your de details ecn steedsfij-

nerekwastgebruikt.Met klcincre

golflengtcs is lithografie met ceo

hogere resolutic mogclijk. Voor

volumeproductic systemen die

nict dc uitcrstc resolutievrageo,

worden nu vooral systemenmet

kwiklampcn gebruikt, zoals bij

i-linc-lithografic (bij ceo goifleng-

te van 365 nanometer). Voor

geavanceerderesystemenworden

cchtcr KrF excimer lasers

gebruiktdie diep ultraviolet licht

(DUV) met cen golflcngte van

248 nanometerproduceren.Voor

de mccstgeavanceerdesystcmcn-

die nog in de pilotfase verkeren

- wordenArF-lasersgebruiktdielicht producerenmet

de nog korteregolflengtcvan 193 nanometer.

VERKLEINEN MET HET OOG OP PRESTATIES

EN WINSTGEVENDHEID

Rendement,prestatiesen lagekosren

Op de IC-markt vanvandaagde dagwordt de produc-

tiviteit en de wiostgcvcndheidvanIC-producenten

afgemetcnaande vraaghoc sod ze in staatzijn bun

ultramodernechipontwerpbij de fabricagezu klein

mogclijk te maken. Door betaldoorvcrkleioenvan den

chip wordt dezesteedssnelleren kunnener meerchips

per waferwordengeproduceerd.Met dezeminiaturi-

sanevangtde IC-producentdos twecvliegcn in één

klap: betereprestatiesen den hogereproductiviteit.

Zo is de kloksnelheidvan ceo processorhugernaar-

matede patrooolijnenop de chip dunnerzijn. Een

300MHZ-processorheeftbijvoorbceld dunnerelijnen

danddfl 200MHZ-processor(0,25 micron resp.

0,35 micron). Aangcziencensnellereprocessoreen

hogereverkoopprijsheeft, leverende dunnerelijnen de

IC-producenthogereopbrcngstcnen dosmeerwinst

op. Tegclijkcrtijd kunnener meerkicinerechipsper

wafer wordengeproduccerd,waarduorde productie-

kostcnafncmcnen de winst verdertoeneemt.

Dc miniaturisatievan de chip

bicdt dc IC-producentendusaan-
zicnlijkc voordelen.Het vermo-

gentot miniaturisatiehangtech-

ter af vande resolutieen de

cxactepositioneringvan elke
patroonlaagop de chip. Dc reso-

lutic en de nauwkeurigheidvan

de positiuneringdie de wafer

stepperkan biedenvormendan
ook dc voornaamsteprestatiecri-

teria die van belangzijn voor de

ontwcrpvoorschriftenvan eenIC

en voor de procestechnologiebij
eenIC-producent.

Klein, kleiner, kleinst - steeds

eennieuweuitdaging

Om de steedskleinerestructurennauwkcurigaf tc

beeldenzijn eenwafer-en ceo rcticlc-stageoodig die

snelen uiterstnauwkeuriggepositioncerdkunocowor-

den. Dc meet-en regelsystemendie nodig zijn om dit te

kunnendoenzijn de meestgeavanceerdedie er

bestaan.Ook zijn er nog veleanderebelangrijkcdccl-

systemen,zoals de transportsystcmcoyour de wafers

en de maskers,en systemenyour trillingsisolatic en kli-

maatbeheersing.Voor de volumeproducticvanIC’s met

eenhogeresolutiedienenal dezeonderdelentcgclujkcr-

tijd en met de hoogstmogelijke betrouwbaarhciden

precisiete werken.
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DE STEP & SCAN-TECHNOLOGIE

Eenbedrijfstak in beweging— van 0,25 micron

naaro,i8 micron en nog kleiner

Met de traditionelewafersteppersis hetmoge!ijk IC’s

te producerenmet eeo lijnbreedtevan o,z~micron en

zelfs tot 0,20 micron. Bij ont-

werpvoorschriften van o,i8

micron en nog smaller gaan

IC-producentenechtergebruik-

makenvan deStep & Scan-tech-

nologie. De overgangnaar deze

technologievormt eengroteuit-

daging.Dc Step & Scan-techno-

logie is nog gecompliceerderen

vereist van de producent van

lithografischesystemeneen nog

groteremate van expertiseop

het gebied van fijnmechanica

en systeemontwikkeling om

betrouwbaresystemente kun-

nen biedenvoor de volumepro-

ductievan IC’s.

HET VERSCHIL TUSSEN

WAFER STEPPERSEN STEP

& SCAN SYSTEMEN

Om de actuele ontwikkelingen

op hetgebiedvangeavanceerde

lithografischesystemenbeter te

kuonen begrijpen, is een korte

uitleg van hetverschi! tussenwafer steppersen Step &

Scansystemenop zijn plaats. Bij wafer stepperswordt

het geheleprojectieveldbelichten wordt het totale

maskerbeeldin eenflits steedsop een andereplaatsop

de wafer geprojecteerd.Bij Step & Scansystemenpro-

duceertde lichtbroneen smalle,verlichte spleet,zodat

een gedeeltevan hetmaskerbeeldop de wafer wordt

geprojecteerd.De reticle stageen de wafer stagebewe-

geovervolgenssynchroon(het scannen),zodat het

gehelemaskerpatroonop de wafer wordtaangebracht.
Bij de Step & Scan-technologieis hetvan belangdat

tij denshetscannende reticlestageen de wafer stage

exact synchroonbewegen.Ook moet het systeemvoile-

dig trillingsvrij zijn, omdatandershetbeeldcontrasten

de positioneringvan de patronennadeligkan worden

beInvloed.

De kwaliteit van de bewegingvan de reticlestageen

de wafer stagesamenwordt uitgedruktin MSD
(Moving StandardDeviation).

Zonderdat we hier verdera! te

diep op ingaan,staat eenlage

MSD voor eenhogekwaliteit

van de beeldoverdracht(zie

figuren links, met wind-

molens).ASML heeftcenvoor-

sprongop de concurrentie

opgebouwddoor systemente
leverenmet eenlagereMSD.

Samenmetde uitstekendekwa-

liteit van de Zeiss-lenzenstaat

dit garantvoor de toonaange-

vende prestaties van de Step &

Scansystemen.

Met Step & Scansystemen

kunnengroterebeeldvelden

worden belicht,hetgeeneen

hogereproductiviteit inhoudt,

terwiji de omvangen de kosten

van de projectieopticaniet toe-

nementen opzichtevandie bij

wafer steppers.Aangezieneen

kleinergedeeltevande lens

wordtgebruikt (eenspleetdoor

hetmidden van de lens), kan

elke lensoptimalerwordenbenutom een hogerereso-

lutie en minder vervormingte verkrijgen. De scherpte

en de belichtingshoekkunnenter plekketijdens het

scannenwordenaangepast,zodathetbeeldop de

wafer het idealetraject beterkan volgen.Step & Scan

systemenzorgendanook voor een beterebee!dkwali-

teit en positionering.

Om de productiviteit op te voerenin combinatiemet

belichtingvan eenhoge intensiteiten tegelijkertijd de

positioneringte verbeteren,zijn voor de Step & Scan

systemenstagesnodig met zeerhogesneihedenen een

grote nauwkeurigheid.Tijdens de belichting beweegtde
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reticle stagemet eenversnellingvan iG tot een maxi-

malesnelheidvan i meter per seconde, terwijl deze

metceo naowkeurigheidvan vijf nanometerwordt

gesynchroniseerdmet de wafer stage,die beweegtmet

een sneiheidvan 250 millimeter per seconde.Vijf nano-

meter is gelijk aan de grootte

van tien op elkaar gestapeide

atomen.Het is dan ook niet

moeilijk te begrijpendatvoor

destagesvandezegeavanceer-

de lithografisehe systemeo

technologievanhetallerhoog-

ste niveao wordt toegepast

metgebroikmakingvan oltra-

moderne materialen, soft-

warebestoringssystemenen

elekrronische componenten

methogesnelheden.

Naastvakmanschapop het

gebied van optisehesystemen

en fijnmeehanica is er diep-

gaande vakkennis nodig van

systeemontwikkelingom ervoor te zorgeodatalle dccl-

systemenvlekkeloosmet elkaarsamenwerkenen tot op

denanometerkonoenvoldoenaan al dezefotoristisch

aandoendevereisten.Dankzij haarin de bedrijfstak

roonaangevendeexpertiseop hetgebiedvanoprische

systemen,fijnmechanicaen systeemontwikkelingis

ASML in staathaarafnemerste voorzienvan lirhogra-

fischesystemendie henaanzieolijkeprodoctievoor-

delen bieden.En die afnemerskonneoop hon beort

weergehroikmakenvandezetechnologieom zo de

meestgeavanceerdechipster wereid te prodoceren

tegende laagstekosten.

VOOROP IN DE INNOVATIEWEDLOOP

Het eersteStep & Scansysteemter wereldmet

eengolflengtevan 193 nanometer

Aangezienvoor iederevolgendegeneratiechipsnicowe

technologiseheinnovaticsnodig zijn, is in de wereld

van de hoogwaardigctechnologievoortdurendemoo-

vatie hetdevies. Zo heeftASML in samenwerkingmet

haarpartnerin optisehetechnologieCarl Zeissheteer-

steStep & Scansysteemter wereld met cen golflengte

van 193 nanometerontwikkeld, de PAS ~500/900. Bi)

de eerstetestsis ceo resolotiegerealiseerdvan ,oo

nanometeroftewel o,oooi millimeter. Dit resoltaatis

deste opmerkelijkeromdathet is hereiktop ceo op

voile snelheidwerkendepro-

ductieversievanhet Step &

Scansysteem.In 1998 stood
dezegebeurtenisin hetmid-

deipunt van de belangstelling

op een belangrijkeeonferen-

tie over 193 nanometer-tech-

nologie. Dit vormt danook

het bewijs dat ASML aande
leiding gaat ten opziehtevan

de coneorrentiehij hetont-
wikkelenvan de volgende

generarieprojectielenzen,

stage-systemenen iichtbron-
nenvoor optischclithografie

hij 193 nanometer- eentech-

nologie die reedsin zooi

nodig zal zijn voor de massaproductievan IC’s.

Op her gebiedvansrage-rechnologie(de fijn-mecha-

nischepositioneringvanwafer en masker)knnnende

bestaandei-line en DUV-Srep& Scansystemenvan

ASML bogenop prestariesdie qoasnelheiden naow-

keorigheidde sysremenvan de concorrentiever over-

rreffcn. Een belangrijk gegeven,want hij iederevoigen-

de generarieIC’s nemende foormargesvoor de positio-

ocring steedsverder af - dargenewaarvoorde naow-

keorigheidvan de stagerechrsrreeksvan belangis -

rerwijl de eisendie aande verwerkingssnelheidworden

gesteld - hiervoor is de snelheidvan de stagevan

helang - verdertoenemen.In de prakrijk is reeds

voldoendeaangeroonddat de systemenvan ASML

cen hogereprodocriviteir opleveren,waardoorde

exploiratiekostenen mededaardoorde prodocriekosren

van de chip afnemen.Dezehogereprodoctiviteir is de

basis voor her verderwinnen vanmarktaandeel.

Op her gebiedvan systeemontwikkelingblijfr ASML

de toon aangevendankzij de bewezenmodulaire

ophoowvan haarsysremen.Door dezefilosofie van

modolair sysreemonrwerpis onzeprodocrieafdelingin
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staatvoor hetproducerenen testende kortstedoor-

lnoptijd in de bedrijfstak te reahseren.

Ook staatASML in de bedrijfstakbekendvanwege

de beste‘out of box’ productkwaliteiten de sneiste

installatie en inbedrijfstelling ten behoevevan de

productie.Dit werdnog eensbevestigddoor een

onafhankelijkklanttevredenheidsonderzoek,waaruit
ASMI. vanalle leveranciersvan lithografischesystemen

als bestenaarvoren kwam. Enwat nogbelangrijkeris:

onzeafnemerskunnende systemensnellerop hun pro-

ductieprocesinstellen,zodatze veel snellerhet gewenste

rendementkunnenbehalenop hun investering.

Het technologienetwerkvan ASML ontwikkelt

de toekomst

Ook langsanderewegenwerkt ASML nu a! aande

toekomst. Een van de belangrijkstetechnologischeont-

wikkelingen vanbetafgelopenjaar washetnieuwe,

geavanceerdeuitlijningssysteemATHENA. Hiermee

worth tenbehoevevan de productievande meest

geavanceerdechipseengrotere uitlijningsnauwkeurig-

heid bereikt, terwijl het eenvoudigeris om processente

variëren.

Ook is het technologienetwerkvan ASML hardaan

betwerkom de grenzenvan de optischelithografie te

verleggenom resolutiestot en zelfs onderde ioo nano-

meterte bereiken.Hiervoor is eennieuwesysteem-

architectuurnodig metgeavanceerderemetrologische

deelsystemen,servosystemen,Step & Scanstagesmet

hogesnelheden,groterewafersen nog modernere

optischekolommen.Met dezenieuwe systemenmoet

de productiviteit voor wafers vanzoo en 300 milli-

meterruim bovende hedendaagsenormenworden

opgevoerdtot verwerkingssnelhedendie de hoogstein

de bedrijfstakzijn.

Naastdeze productinnovatiesvoert ASML onder-

zoeksprogramma’suit naarde haalbaarheidvan de vol-

gendegeneratielithografie-technologieen,datwil zeg-

gensystemenmet resolutieskleiner dandie met een

golflengtevan 193 nanometer. Zo is ASML betrokken

bij samenwerkingsprogramma’sgerichtop onderzoek

naar 157 nanometer-lithografie en zogenaamde EUV-

lithografie (extremeultraviolet), waarbij eengo!flengte

van ‘licht’ wordtgebruiktvan slechts13 nanometer.

Ook onderzoektASML ionen-en elektronenbundel-

technologie,waarbij geenfotonen maargeladendccl-

tjes wordengebruikt, zoalsbij de voorgenomensamen-

werking op betgebiedvande SCALPEL-technologie.

dieonlangsis aangekondigd.

Het moge duidelijk zijn datbet in betbelangis van

onzeafnemers,aandeelhoudersen anderebelangheb-

benden,dat ASML actief betrokkenis bij dezeonder-

zoeksprogramma’snaarde volgendegeneratiegeavan-

ceerdelithografietechnologieenom zo nog langetijd

ultramodernelithografieoplossingente kunnenblijven

leveren.

DE MENSEN VAN ASML - EEN CRUCIALE

SCHAKEL IN HET TECHNOLOGIENETWERK

Dc kennisvan onze hooggckwalificeerdemedewerkers

en die van de partnersin onstechnologienetwerkis van

cruciaalbelangom toepassingvan deze geavanceerde

technologieop locatiebij afnemersoveral ter wereld te

kunnenonderhouden.Dezezeervakbekwameen des-

kundigemensenvormeneen vande grootstetroeven

van ASML en bovendieneen strategischconcurrentie-

voordeel.

ASML is zich bier terdegevan bewusten blijft inves-

terenin uitbreiding van haarnetwerken betontwikke-

len van de vaardighedenvanhaarmedewerkers,zowel

intern als in samenwerkingmet haar voornaamstepart-

ners.HiertoeheeftASML de nodigeinvesteringen

gedaanin wereldwijdeopleidingsvoorzieningenen toe-

passingslaboratoriater ondersteuningvan de eigen

kennisuitbreidingen vande tcchnologieoverdrachtaan

onzeafnemers.

De lithografischesystemenvan ASML —

onmisbaarin elektronicaover de gehelewereld

Wanneeru weerde telefoonopneemt,stadaneensstil

bij de ontwikkelingendie ASML in bet ontwerpvan IC’s

mogelijk maakt.Of bet nu eenlokaalgesprekis of een

verbindingtussenNewYork enAmsterdam- zonderdat

o zich ervanbewustbent, is de kansgroot dat eenwafer

stepperof een Step & Scansysteemvan ASML de

patronenheeftaangebrachtop cen aantalessentiele

onderdelenvanuw telecommunicatieapparatuur.



De eerste familie van Step & Scan systemen

Met de productintroductiesvan 1998 beschiktASML nu over een

vo!ledig assortimentStep & Scansystemen.

PAS 5500/400

ASMLheeft de introductie aangekondigd van de

PAS ~500/400 i-line Step & Scansystemen,heteerste

i-line Step & Scansysteemin de bedrijfstak.In corn-

binatie met de DUV Step & Scansystemenvan

ASML levert dit systeemde oplossingmet de laagste

exploitatiekostenvoor de volumeproductievan IC’s

met eenlijnbreedtevanz~otot i~onanometer.

PAS 5500/550B

Ook maakteASML aan haarklantende introductie

bekendvanbet PAS 55oo/55oBDUV Step & Scan

systeem,een quaresolutieen productiviteit verbeter-

de versievanhet bestaandemodel PAS ~500/500.

Met dit nieuweStep & Scan-modelondersteunt

ASMLafnemers die productiemet ontwerpvoor-

schriftenvoor i8o nanometernastreven.Dc PAS

~5oo/~~oB voldoet aandezevraagmet eenfull-field-

specificatievan r8o nanometeren een verwerkings-

sneiheidvan 104 wafers per our.

PAS 5500/700B

Naastdezetweenieuwe ledenvan de productfamilie

heeftASML bet eerstevolumeproductie-systeemaan•

gekondigdmet eenspecificatievan 150 nanometer:

de PAS 55oo/7ooBDUV Step & Scansystemen.Dit

systeembeschiktover een projectielensmet een

numerieke apertuur van maar liefst 0,70, en eenver-

werkingssnelheid van ruim 104 wafers per uur.

PAS 5500/900

ASML heeftuitstckenderesultatenvande eerstetests

die zijn uitgevoerdmet de allereersteproductieversie

vanhetwide-field 193 nanometerStep & Scansys-

teem,de PAS 5500/900 gepresenteerd,datovereen

grote numeriekeapertuurbeschikt.Bij dezetestszijn

lijnbreedtesvan ,oo nanometerbereikt. Dezeaan-

kondiging is met grote belangstellingin de markt

ontvangen vanwege de opvallende technologische

prestatie:bet producerenvaneen wide-field-lensmet

optischeelcmentenvancalciumfluorideen deze

combinerenmet een nicuweargonfluoridelasertot

eenPAS 5500 Step & Scansysteem.
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Geconsolideerdewinst-en-verliesrekeningen

Overde boekjareneindigendO~31 december
(Bedragenin duizenden,behalvedeaandeleninformatie)

Kostprijs omzetproducten

Kostprijs omzetdiensten
720.807

76.062.

950.614

94.517

941.741

119.538

498.276

63.248

417.344

54.244

Kostprijs van de omzet 796.869 1.045.131 1.061.280 561.524 481.588

Bruto-omzetresultaat 534.558 757.399 655.842 347.006 297.608

Kostenvanonderzoekenontwikkeling 125.12.3 105.245 318.768 i68.66o 144.651

Vergoedingenvoor onderzoeks-enontwikkelingskosten (8.256) (30.000) (66.035) (z~.~6~)

Verkoopkostenen algemenebeheerskosten 81.901 126.959 207.612 109.848 94.110

Bedrijfsresultaat 335.790 455.195 195.497 103.437 88.712

Winst uit verkoopeffecten o 3 1.138 0 0 0

Rentebaten [4.361 2.308 15.129 8.005 6.865

Rentelastep (7~4) (iz.~~) (6.~8~) (5.647)

Resultaatvoor belasting 335.402 487.907 198.181 104.857 89.930

Vennootschapsbelasting 117.688 158.907 61.550 32.566 2.7.930

Resultaatnabelasting 217.714 329.000 136.63 I 72.291 62.000

Nettowinstpergewoonaandeel 1,59 2,38 0,99 0,52. 0,45

Verwaterdenettowinstpergewoonaandeel 1,59 2,37 0,98 0,52 0,45

Aantalgewoneaandelenvoor berekening

bedragenper aandeel(x i.ooo)

Nettowinst 136.900 138.000 138.167

VerwaterdenettowinSt 136.921 138.798 139.032

Geconsolideerderesultatenoverzichtenin uitgebreidezin

Overde boekjarencindigendop 31 december 1996 1997 1998 1998 1998

(Bedragenin duizenden) NIG NLG NIG USD EIJR

Resultaatnabelasting Z17.714 329.000 136.631 72.291 61.000

Ongerealiseerdewinst effecten 19.3 69 0 0 0 0

Koersverschillen 1.204 3.204 (2.765) (1.463) (1.255)

HERRUBRICERING:

Bateninbegrepenin resultaatnabelasting 0 (19.5 17) o o 0

Optierechtenaanmanagement 7.500 7.500 0 0 0

Resultaatin uitgebreideZlfl 245.787 320.187 133.866 70.828 60.745

Zietoelichting op degeconsolideerdejaarrekening~

Netto-omzet producten

Netto-omzetdiensten

Netto-omzet

1996

NLG

1.250.001

81.42.5

1.331.427

1997

NLG

1.699.159

103.371

1.802.530

1998

NLG

1.591.758

125.364

1.717.122

1998

USD

842. 200

66.3 30

908.530

1998

EUR

722.308

56.8 8 8

779.1 96
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Geconsolideerdebalansen

Per 31 december 1997

(Bedragenin duizenden,behalvedeaandeleninformatie) NLG

Overige activa 0

Gebouwen,installatiesen inventaris 164.784

28.393

301.004

15.02.3

159.261

12.884

136.590

Totaalactiva 1.463.204 2.066.685 1.093.484 937.822

PASSIVA EN ELGEN VERMOGEN

Crediteuren 263.390 70.578 60.531

Overlopende passiva en overige schulden 163.946 173.506 91.80Z 78.734

Af te dragenbelasting 36.280 3 2.198 17.036 14.611

Latentebelastingverplichtingen 2.3.516 18.429 9.751 8.363

Totaalviottendepassiva 487.132 357.526 189.167 [62.239

Latentebelastingverplichtingen 11.647 6.836 3.617 3.102

Converteerbareachtergesteldeobligaties o 6oo.ooo 3 17.460 L71.168

Totaalpassiva 498.779 964.362 510.244 437.609

Niet uit de balansblijkende verplichtingen

Cumulatiefpreferenteaandelen,nominalewaardeNLG0,13; maatschappelijk kapitaal

per 31 december 1998: 300.000.000; uitstaand kapitaal

per 31 december 1998: geen 0 0 0 0

Prioriteitsaandelen, nominate waardeNLG 0,13; maatschappelijk,uitgegeven

enuitstaandkapitaalper 31 december1997 Cfl 1998: 7.700 aandelen i , r i

Gewone aandelen, nominalewaardeNLG 0,13; maatschappelijk kapitaal

per 31 december1997 en 1998: 300.000.000aandelen;uitgegevenen

uitstaandkapitaalper 31 december1997: 13 8.000.000 en

per 31 december1998: 138.216.914 aandelen 17.250 17.968 9.507 8.154

Agioreserve 257.674 260.988 138.089 118.431

Algemenereserve 684.848 811.479 434.645 372.771

Cumulatiefresultaatin uitgebreideZlfl 4.652 1.887 998 856

Totaa~elgenvermogen 964.425 1.102.323 583.240 500.213

Totaal eigenvermogen en overigepassiva 1.463.204 z.o66.68~ 1.093.484 937.822

Zie toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

ACTIVA

Liquide middelen

Debiteuren

Voorraden

Overigeviottendeactiva

Latente belastingvorderingen

Totaal viottende activa

1998

NIG

332.731

461.562

85 7.454

79.011

6.5 30

1.737.288

77.025

595.567

559.298

58.686

7.844

1.298.420

1998

USD

176.048

144.213

45 3.679

41.805

3.455

919.200

1998

EUR

150.987

209.448

3 89 .096

3 5 .8 54

2.963

788.348
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Geconsolideerdeoverzichteneigenvermogen

Over de boekjaren eindigend O~31 december

(Bedragenin duizenden.behalvede aandeleninformatie)

PRIORITE ITS A A N D ELEN:

Begin en cinde boekjaar i i i ‘ I

GEWONE AANDELEN:

Saldobegin boekjaar 16.500 17.Z50 17.250 9.127 7.828

Emissie gewone aandelen 750 0 718 380 326

Satdo einde boekjaar 17.250 17.250 17.968 9.507 8.154
AGIORESERVE~

Saldobeginboekjaar £63.583 157.674 257.674 136.336 116.927

Emissiegewoneaandelen 94.091 0 3.3 14 1.753 1.504

Saldo einde boekjaar 257.674 257.674 260.988 138.089 118.431

ALGEMENE RESERVE:

Saldo beginboekjaar 138.134 355.848 684.848 362.354 310.771

Resuttaat na belasting Z17.714 329.000 136.631 72.291 6z.ooo

Saldo einde boekjaar 355.848 684.848 821.479 434.645 372.771

CUMULATIEF RESULTAAT IN

UITGEBREIDE ZIN:

UITGESTELDE KOSTEN INZAKE OPTIERECHTEN:

Saldobeginboekjaar (15.000) (7.500) o o o

Optierechtenmanagement 7.500 7.500 0 0 0

Saldoeindeboekjaar (7.500) 0 0 0 0

NETTO ONGEREALISEERDE WINST UIT BELEGG1NGEN~

Saldo begin boekjaar 148 19.517 0 0 0

Mutatie in netto ongerealiseerde winst uit beleggingen 19.369 (19.5 17) 0 0 0

Saldo cinde boekjaar 19.517 0 0 0 0

CUMULATIEVE OMREKEN1NGSVERSCH1LLEN~

Saldobeginboekjaar 144 1.448 4.652 1.461 1.111

Omrekeningsverschitlengedurendehetboekjaar 1.204 3.204 (2.765) (1.463) (1.255)

Saldoeindeboekjaar 1.448 4.652 1.887 998 856

TOTAAL CUMULATIEF RESULTAAT IN UITGEBREIDE ZLN~

Saldobeginboekjaar (14.608) 13.465 4.652 2.461 2.111

Mutaties gedurende hetboekjaar 28.073 (8.813) (2.765) (1.463) (1.155)

Saldo eindeboekjaar 13.465 4.652 1.887 998 856

AANTAL UITSTAANDE GEWONE AANDELEN

(IN DUIZENDEN),

Aantalgewoneaandelenbeginboekjaar 132.000 138.000 138.000

Uitgifte gewoneaandelen 6.ooo 0 217

Aantal uitstaande gewoneaandeleneinde boekjaar 138.000 138.000 138.217

Zie toelichting op de geconsolideerde jaarrekenrng.

1996 1997 1998 1998 1998

NLG NLG NIG USO EUR
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Geconsolideerdekasstroomoverzichten

Over de boekjareneindigendO~31 december

(Bedragenin duizenden)

Invloed koersverschillen op liquide middelen 1.204 1.125

Toename (afname) liquide middelen, netto 62.591 (54.515)

Liquide middelen begin boekjaar 68.949 131.540

Liquide middelen einde boekjaar 131.540 77.025

AANVULLENDE INFORMATLE INZAKE GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT:

Kasuitgaven:

Rente 271 734

Belastingen 136.911 156.353

Zietoelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

1996 1997 1998 1998 1998

NLG NLG NIG USD EUR

217.714 329.000 136.631 72.291 6i.ooo

20.328 35.404 74.958 39.660 34.014

0 (31.138) 0 0 0

5.080 8.187 (8.584) (4.542) (3.895)

7.500 7.500 0 0 0

(135.230) t113.165) 134.005 70.902 60.809

(105.654) (223.441) (198.156) (i~.z~~)

(6oz) (21.370) (19.538) (15.629) (13.404)

20.167 (18.741) 6.530 3.455 2.963

74.912 98.648 (129.997) (68.781) (58.990)

(24.634) (6.zo~) (4.082) (z.i6o) (1.852)

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITELTEN:

Resultaat na belasting

Aanpassingresultaatna belastingnaarnetto-kasstroom

uit operationeleactiviteiten:

Afschrijvingen

Gerealiseerdewinst op verkoop effecten

Latente vennootschapsbelasting

Optierechten aan management

Mutaties in activaen passivaresulterendin

(aanwendingvan) liquidemiddelen:

Debiteuren

Voorraden
Overigeactiva
Overlopendepassiva

Crediteuren
Af te dragen vennootschapsbelasting

Netto-kasstromenuit (aangewendvoor)

operationeleactivlteiten

KASSTROOM UIT INVESTERLNGSACTIVJTEITEN

Ontvangstenuit verkoopeffecten
Aankoopgebouwen,installatiesen inventaris

Ontvangsten uit verkoop gebouwen,installaties en inventaris

Aankoop effecten

Verstrekte leningen

Netto-kasstromen aangewendvoor investeringsactiviteiten

KASSTROOM ULT FINANCIERLNGSACTIVITEITEN:

Ontvangsten uit emissieconverteerbare achtergesteldeobligaties

Afdrachtgarantieprovisie

Ontvangsten (terugbetaling van) vooruitontvangen bedragen van

afnemers

Ontvangsten uit voorschotten leveranciers

Ontvangsten uit emissie aandelen

Voorschottenaanleveranciers

Aflossing langlopende schuld
Emissieaandelenopties

Netto-kasstromenuit financieringsactiviteiten

79.581 (35.421) (118.233) (62.558) (53.652)

11.152 35.180 0 0 0

(81.094) (91.317) (217.168) (114.904) (98.547)
0 ~7.6I4 6.735 3.563 3.056

(4.038) 0 0 0 0

0 0 (I~.ooo) (6.8o~)

(73.980) (28.523) (225.433) (119.278) (102.298)

0 0 6oo.ooo 317.460 272.268

0 0 (i~.ooo) (6.807)

3.700 (4.000) 3.030 1.603 1.375

8.944 11.304 9.213 4.875 4.181

94.841 0 0 0 0

t33.
600) 0 0 0 0

(18.099) 0 0 0 0

0 0 4.040 2.138 1.833

55.786 8.304 601.283 318.139 272.850

~I.9II) ~.0O9) (865)

255.706 135.294 116.035

77.025 40.754 34.952

332.731 176.048 150.987

1.955 1.034 887

74.280 39.301 33.707
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Toe!ichtingop de geconsolideerdejaarrekening

1. OVERZICHT RELEVANTE WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Presentatie

Dc geconsolideerdejaarrekeningbevatdejaarrekeningenvan ASM LithographyHolding N.y. te Eindhoven,Nederlanden

haargeconsolideerdedeelnemingen(‘ASML’ of de ‘Vennootschap’).ASML treedtop alshoudstermaatschappijvoor de

were!dwijdeactiviteitenop het gebiedvanontwikkeling, productie, marketingen verkoopvangeavanceerdelithografische

systemen,bestaandeuit wafersteppersen Step & Scan systemen voor de halfgeleiderindustrie.Dezeactiviteitenwordenuit-

gevoerdonderde verantwoordelijkheidvan éénmanagementteam.De belangrijksteactiviteitenvan ASML wordenuitge-

voerd in Nederlanden in de VerenigdeStaten.Per 31 december 1997 en 1998 was 23,9 procentvan deaandelenvan ASML

in handenvan Koninklijke Philips ElectronicsN.y. (‘Philips’). Daarnaastis een van de zesledenvan de raadvancommissa-

rissenvan de Vennootschapin dienstvan Philips.

Bij hetopstellenvan de geconsolideerdejaarrekeninghanteertASML waarderingsgrondslagendie in overeenstemmingzijn

met algemeenaanvaardegrondsiagenvoor financiëleversiaggevingin de VerenigdeStaten(‘U.S. GAAP’). De in dit versiag

opgenomengeconsolideerdejaarrekeningluidt in duizendenNederlandseguldens(‘NLG’). Uitsluitend om tegemoette komen

aande lezer zijn sommige bedragenluidend in Nederlandseguldensper 31 december1998 omgerekendin Amerikaansedo!-

lars tegen dekoers per balansdatum,zijnde USD 1,00 = NLG 1,89, aismedein euro’s tegende koersdie op 31 december1998

is vastgeste!ddoor de Raadvan de EuropeseUnie, zijnde EUR 1,00 = NLG z,zo371. Deze koersis geldig vanaf i januari

1999. Omrekenrngmoet niet wordengezienals eenbevestigingdat de bedragenin Nederlandseguldenstegendezeof andere

koersenkunnenworden omgerekendin Amerikaansedollars of euro’s.Vanafhetboekjaar1999 zal ASML in euro’s gaan

rapporteren.

Dc toelichting op de geconsolideerdejaarrekeningbevat extra informatie teneinde te voldoenaan de informatievereisten

die zijn vervat in hetNederlandsBurgerlijk Wetboek.Dezeinformatieis eenaanvullingop de informatiedie is opgenomen

overeenkomstig de algemeenaanvaardegrondsiagenvoor financiëleverslaggevingin de VerenigdeStaten.

Grondsiagen voor consolidatie

In de geconsolideerdejaarrekeningzijn de jaarrekeningenopgenomenvan de ASM LithographyHolding N.y. en al haar

meerderheidsdee!nemingen.In deconsolidatiezijn alle relevanteintercompany-winsten,-diensten,-leveringenen -saldi

geelimineerd.

Vreemde valuta

Omrekeningvreemdevaluta

Versiagleggingtenaanzienvan de financiële informatie van alle buitenlandsedeelnemingenvindt plaatsop basisvanlokale

valuta’s.Leveringenen dienstentussenASML en haarAmerikaansedeelnemingluidenin Amerikaansedollars.Balansposten

luidend in vreemdevalutazijn omgerekendnaarNederlandseguldenstegende koersenper balansdatum.De batenen lasten

verantwoordin de winst-en-verliesrekeningzijn omgerekendnaarNederlandseguldenstegendegemiddeldekoersenover de

desbetreffendeperioden.Koersverschillenuit hoofdevan omrekeningin Nederlandseguldensvan netto-investeringenin bui-

tenlandsedeelnemingenwordenrechtstreeksgemuteerdin heteigenvermogen.Koersverschillenuit hoofdevan dienstenen/of

leveringenin buitenlandsevalutawordentengunstedanwe! ten lastevande winst-en-verliesrekeninggebracht.
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Vreemdevaluta management

ASML sluit valutacontractenaf ter dekkingvanschuldenluidend in vreemdevaluta.

Veranderingen in de marktwaarde van valutacontractenworden opgenomenin hetresultaat,

ter compensatievanuit dergelijkeschuldenresulterendekoerswinstenof -verliezen.

Marktwaardeschommelingentenaanzienvan dergelijkevalutacontractenter dekkingvanver-

plichtingenvanASML wordenuitgestelden opgenomenin de waarderingvan de afgeronde

inkooptransactie.De peildatumvoor ingedekteinkooptransactiesis de leveringsdatum.

Premiesen kortingenmet betrekkingtot valutatermijncontractenter dekkingvanvalutarisi-

co’swordenafgeschrevenover de looptijd van dergelijkecontractenen ten lastevan het

bedrijfsresultaatgebracht.ASML streefternaarhetkredietrisicodatvoortvloeit uit valutater-

mijn- en valutaoptiecontractentot eenminimum te beperken,door haarcontractpartnersop

kredietwaardigheidte selecteren.

Met uitzonderingvan de omzetuit hetverlenenvandienstenin de VerenigdeStatenwordt

de omzetvan ASML uitgedruktin Nederlandseguldens,de munteenheidwaarin versiaglegging

plaatsvindt.Het koersrisicovan de omzetuit hetverlenenvandienstenin de VerenigdeStaten

wordt automatischingedektomdatde daarmeesamenhangendeservicekostenin Amerikaanse

dollars wordenuitgedrukt.Door de introductievan de eurobestaaner vanafI januari 1999

geenkoersrisico’smeerten aanzienvan landendie deelnemenaan de Economischeen

Monetaire Unie (‘EMU’).

Liquide middeten

De post liquide middelenbestaatvoornamelijkuit zeerliquide beleggingenalsbankdeposito’s,

met minimale rentestandrisico’sen looptijden vandrie maandenof minder vanafde aanvangs-

datum.

Voorraden

Voorradenworden opgenomentegende kostprijs (FIFO-methode)of lageremarktwaarde.De

kostprijs omvat materiaalkosten, vracht- en douanekosten,productiekostenaismededirecte

productie-overheadkosten. Rekeningis gehouden met cen voorziening voor incourantheid.

Vennootschapsbe1asti~ng

Latentebelastingverplichtingenuit hoofdevan de tijdelijke verschillentussenhetresultaat

volgensde winst-en-verliesrekeningen de fiscale winst wordenverantwoordonderde post

‘Latente vennootschapsbe!asting’.De onderdeze post opgenomenbedragenzijn berekend

tegende in de diversejurisdictiesgeldendebelastingtarieven.

Gebouwen,installaties en inventaris

Gebouwen, installaties en inventaris worden verantwoord tegen de aanschafwaarde,vermin-

derd met cumulatieve afschrijvingen. Afschrijving geschiedtvolgensde lineaire methode op

basis van de geschatteeconomischelevensduur van de desbetreffendeactiva. De geschatte

economischelevensduurvan verbouwingen is niet langer dan de resterendelooptijd van de

desbetreffendehuurcontracten. De geschatteeconomischelevensduur van het onroerendgoed,

de machines en inventaris van ASML is hierna weergegeven:
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Activa Economische Ievensduur

Machines en installaties 2 — 5 jaar

Kantoorinrichting 3 — 5 jaar

Verbouwingen 5 — 10 jaar

Voorts maaktASML gebruik vangebouwen,installatiesen inventarisop basisvan opera-

tionele-leasecontracten.

In maart 1998 heefthetAmericanInstitute of Certified Public Accountants(‘AICPA’) het

Statementof PositionNo. 98-I ‘Accountingfor the Costs of ComputerSoftwaredevelopedor

Obtainedfor InternalUse’ uitgevaardigd.Uit hoofdevan dit statementdienenbepaaldeinter-

ne en externekostenin verbandmet de aanschafen/ofontwikkeling vansoftwarevoor intern

gebruik te worden geactiveerdin plaatsvan te wordenverantwoordten lastevanhetresul-

taat. Dit statementis door ASML aanhetbeginvanhetboekjaar1998 aangenomen.

Dergelijkekostenworden afgeschrevenop basisvan de lineairemethodeoverde betreffende

gebruiksperiode,dieveelal varieerttussende tweeen de vijf jaar.

Resultaatverantwoording

De verkoopopbrengsten(en de daarmeesamenhangendekostprijs)van productenworden

normaliterverantwoordbij verscheping,hetmomentwaarop heteconomisch-eigendomsrisico

overgaatop de koper.Verschepingvindt plaatsna acceptatievanhetproductdoor de afnemer

in de fabriekvan ASML. Na de verkooprustenergeenverplichtingenvan betekenismeerop

ASML; de enigedoor de afnemeraf te dwingen verplichtingenvan ASML betreffenproduct-

garantie en -installatie.

De kostenin verbandmet installatie,die nagenoegverwaarloosbaarzijn, aismedede garan-

tiekosten(zie ‘Kostprijs van de omzet’) wordenverwerkt bij verantwoordingvan de desbe-

treffendeverkoopresultaten,in casubij verscheping.Verkoopresultatenmet betrekkingtot

diensten wordenverantwoordbij levering van dergelijkediensten.Opbrengstenuit vooruitbe-

taaldeservicecontractenwordenverantwoordgedurendede looptijd van hetcontract.De ver-

antwoordingvan vooruitbetalingenvan afnemerswordtuitgesteld;dergelijkevooruitbetalin-

gen worden in aanmerking genomenals de productenzijn verscheept.Exploitatiekostenals-

medeanderebatenen lastenwordenovereenkomstigverantwoordin de winst-en-ver!iesreke-

fling.

Kostprijs vande omzet

De kostprijsvan de omzetomvat de directekosten,waarondermateriaal-,arbeids-,garantie-

en afschrijvingskosten.De aflossingvan TechnischeOntwikkelingskredieten(TOK’s) wordt

eveneensten lastevande kostprijs van de omzetgebracht(zie ‘Vergoedingenvoor onder-

zoeks-en ontwikkelingskosten’). Voor ieder verscheeptsysteemwordteenvastbedragaan

garantie-en installatiekostenverantwoord.Dit bedragwordt bepaaldop basisvande werke-

lijke historischeen geschattetoekomstigekosten in verbandmet dezeverkopen.Voortswordt

rekeninggehoudenmet incidentelegarantiekostendieniet onderde garantievoorzieningvat-
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len. Garantiekostenwordenten lastevan de garantievoorzieninggebracht.Kostenin verbandmet servicecontractenworden

toegerekendaande periodewaarop dezebetrekkinghebben.

Kostenvan onderzoeken ontwikkeling

Kostenin verbandmet onderzoeken ontwikkeling wordenalszodanigverantwoorden tenlastevan hetbedrijfsresultaat

gebrachtin de periodewaaropze betrekkinghebben.

Vergoedingenvoor onderzoeks-en ontwikkelingskosten

Subsidiesen anderekredietverstrekkingvanoverheidswegeter dekkingvande kostenvan onderzoeken ontwikkeling in het

kadervanhiertoegoedgekeurdeprojectenwordenverantwoordalsvergoedingenvoor onderzoeks-en ontwikkelingskostenin

de periodewaarin dedesbetreffendeonderzoeks-en ontwikkelingswerkzaamhedenwordenuitgevoerd.Dc terugbetalingvan

TechnischeOntwikkelingskredieten,diewordenverstrektdoor deNederlandseoverheidter dekkingvan de kostenvan

bepaaldeonderzoeks-en ontwikkelingsprojecten,vindt plaatsop basis vaneenpercentagevan de verkoopopbrengsten is

afhankelijkvan de toekomstigeomzetvande productendie in hetkadervande projectenzijn ontwikkeld. Afgelostebedra-

genwordenten lastevan de kostprijsvan de omzetgebrachtin hetjaa~waarindeze omzetwordtgerealiseerd(zie noot iz

van de toelichtingop de geconsolideerdejaarrekening).Indien geenproductenwordenverkochtbehoevenbovenstaandekre-

dietenniet te wordenafgelost.De TOK’s waarop aanspraakwordtgemaaktin het kadervande productievanprototypen

wordenaangewendter verlagingvande totalegeactiveerdekostprijsvan dezeprototypen.Het resterendedee!van dezetotale

geactiveerdekostprijs wordtvervolgensafgeschrevenvolgensde lineairemethode.De prototypenzijn niet bestemdvoor ver-

koop of gebruik in hetproductieproces.Indien prototypendesalnietteminworden verkocht is ASML gehoudentot terug-

betalingvan de daaropverstrekteTOK’s. De omvangvanhetaisdanterug te betalenbedragwordt bepaaldop basis vande

nettoboekwaardevan hetverkochtedanwelaangewendeprototype.

Aandelenopties

ASML pastAccountingPrinciplesBoardOpinion (‘APB’) No. z~- ‘Accounting for Stock Issuedto Employees’en bijbeho-

rendeinterpretatiestoevoor verwerkingvan de aandelenoptiesin de jaarrekening.Statementof FinancialAccounting

Standard(‘SFAS’) No. 123 - ‘Accountingfor Stock-BasedCompensation’laat ondernemingende keuzede nieuwe waar-

deringsgrondslagtoete passen(methodegebaseerdop marktwaardevan de optics),dan we! toepassingvan APB No. 25 te

continuerenen toe te lichten welke invloed toepassingvan SFASNo. 123 zou hebbengehadop het resultaatna belastingen

en de winst per aandeel.ASML heeftervoor gekozenom APB No. z~te blijven toepassenen het verschil tenopzichtevan

toepassingSFASNo. 1Z3 voor het resultaatna belastingenen dewinst per aandeelop te nemen in de toelichting bij de

geconsolideerdejaarrekening.

Nettowinst per gewoonaandeel

De nettowinstper gewoonaandeelwordtberekenddoor de nettowinstte delendoor hetgewogengemiddeldaanta!uitstaan-

de aandelen.De verwaterdewinst per aandeelgeeftde moge!ijke verwateringweerwaarvansprakezou kunnenzijn bij uitoe-

feningvan de optiesdiezijn uitgegevenin hetkadervan de aandelenoptieregeling.Uitoefeningvandit verondersteldeconver-

sierechtin hetkadervande aandelenoptierege!ingzou niet resulterenin eenstijging van de netto-winstdiebeschikbaaris

voor uitkering aande gewoneaandeelhouders.

Bepaaldeanti-verwateringsoptieszijn niet inbegrepenin de berekeningvan de verwaterdewinst per aandeel.Bij dezebere-

keningis geenrekeninggehoudenmet de conversievan converteerbareob!igaties,omdatdit een anti-verwateringseffectzou

hebbenop de winst per aandeel.
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Hierondervolgt eenoverzichtvan betgewogengemiddeldeaantalaandelenen aangewoneaandelengelijkgestelde

instrumenten.

Overde boekjarencindigendO~31 december

Bedragenin duizenden 1996 1997 1998

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen - berekening nettowinst per aandeel 136.900 138.000 138.167

Gewogengemiddeldaantal uitstaande aan gewoneaande!en gelijkgestelde instrumenten 21 798 865

Gewogengemiddeldaantaluitstaandeaandelen- berekening verwaterde winst per aandeel 136.921 138.798 139.032

Dc cumulatiefpreferenteaandelendie onderbepaaldevoorwaardenkunnenwordenuitgegevenaande Stichting Preferente

AandelenASML zijn niet inbegrepenin hetgewogengemiddeldaantaluitstaandeaandelenvoor de berekeningvan de verwa-

terdewinst per aandeel,aangeziendit eenandersoort aandeelbetreft danhetgewoneaandeel.Zie tevensnoot i8 van de

toelichtingop de geconsolideerdejaarrekening.Op 2. april 1998 is door de aandeelhoudersingestemdmet verdubbelingvan

hetaantalgewoneaandelendoor eenz-i-aandelensp!itsing,aismedemet een385-I-aandelensp!itsingvoor de prioriteitsaan-

delen,met ingangvan 7 mei 1998. Alle verwijzingenin de geconsolideerdejaarrekeningnaaraandelen,aandelenkoersen,

bedragenper aandeelen aandelenregelingenzijn met terugwerkendekracht aangepastaan dezeaandelensplitsingen.Zie noot

i8 van de toelichtingop degeconsolideerdejaarrekening.

Schattingen

Het opstellenvan de geconsolideerdejaarrekeningvolgensalgemeenaanvaardegrondsiagenvoor financiëlevers!aggeving

noodzaakthetmanagementtot hetmakenvanschattingenen veronderstellingen.Dezehebbenbetrekkingop de bedragendie

zijn opgenomenvoor activa en passiva,de verme!dingvanvoorwaarde!ijkeactivaen latenteverplichtingenper ba!ansdatum,

aismedede verantwoordingvan batenen lastengedurendede verslagperiode.De werkelijkeresultatenkunnenafwijken van

de geschattebedragen.

Herrubricering

Omwille van de vergelijkbaarheidheefttenaanzienvanbepaaldebedragenuit voorgaandejarenin de jaarrekeningover

1998 eenherrubriceringplaatsgevonden.

Resultaatin uitgebreidezin

In jUfli 1997 heeftde FinancialAccountingStandardsBoard(‘FASB’), SFASNo. 130 - ‘ReportingComprehensiveIncome’

uitgevaardigd.Dit statementvoorziet in richtlijnen voor de verantwoordingen presentatievan resultaatin uitgebreidezin

[comprehensive incomelen de bestandde!endaarvanalsonderdeelvaneen volledigejaarrekening.Het resultaatin uitgebrei-

de zin is eenmaatstafvoor alle vermogensmutatiesvanASML als gevoig van de verantwoordetransactiesen andereecono-

mischegebeurtenissenover eenbepaaldeperiode,andersdande transactiesmet de aandeelhoudersvanASML. De geconsoli-

deerdeoverzichtenvan het resultaatin uitgebreidezin en van heteigenvermogenvanASML zijn opgesteldovereenkomstig

de vereistenuit hoofdevan SFASNo. 130.

Informatie per bedrijfstak

In jUfli 1997 heeftde FASB SFASNo. 131 - ‘Disclosures about Segments of an EnterpriseandRelatedInformation’ uitgevaar-

digd. SFAS No. 131 bevateen herdefinitievan de wijze waarop bedrijfsactiviteitenwordenonderverdeeldnaarbedrijfstak,en
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vereist kwalitatievetoelichtingentenaanzienvanbepaaldefinanciëleen beschrijvendeinformatie over de activiteitenvan een

onderneming.De invoering vanSFAS No. 131 heeftgeensubstantiëlegevolgengehadvoor de geconsolideerdejaarrekening

van ASML, aangezienzij slechtsbinnenéénbedrijfstakactiviteitenontplooit.

Recenteverslaggevingsrichtlijnen

In jUfli 1998 heeftde FASB SFAS No. ~ - ‘Accountingfor DerivativeInstrumentsandHedgingActivities’ uitgevaardigd.

Hiermeewordtvoorzienin eendefinitievan de eisendie worden gesteldaanversiagleggingtenaanzienvanderivatenen de

daarmeesamenhangendemarktwaarde.Dezeaanvullendeverslagleggingsvereistenzullenvoor ASML vanafhet boekjaar

2000 gaangelden.ASML is thansdoendede gevolgenvandeze nieuweverslaggevingsrichtlijnen,en de specifiekeaanvullende

informatie die uit hoofdedaarvanzal dienente worden opgenomen,te inventariseren.

2. DEBITEUREN

171.729

3 07.798

113.653

(33.882)

559.298

315.430

315.000

Z70.Z08

(53.184)

857.454

Mutaties in de voorziening voor incourantheidwarenals volgt:

Voorhetjaar 1997 1998

Saldobeginboekjaar 42.155 33.88Z

Dotatie voorzieningincourantevoorraden 8.5 13 29.798

Afschrijving voorraden (i 6.786) (10.496)

Saldoeindeboekjaar 33.882 53.184

De post debiteurenis alsvolgt samengesteld:

31 december 1997

Debiteuren 581.053

Debiteuren — Philips 14.514

Totaaldebiteuren 5 95.567

3. VOORRADEN

De post voorraden is als volgt samengesteld:

i december 1997

Grondstoffen

Onderhandenwerk

Gereedproduct

Voorziening voor incourantheid

Totaalvoorraden

1998

459.881

i.68o

461.562

1998
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4. OVERIGE V[OTTENDE ACTIVA

De post overigeviottendeactiva is als volgt samengesteld:

31 december 1997 1998

Vooruitbetaaldekosten 14.891 zz.887

TeontvangenBTW 15.342 9.697

Te ontvangen subsidies 14.639 19.994

Voorschot leverancier IZ.35Z 3.139

Overige 1.461 23.294

Totaaloverigeviottendeactiva 58.686 79.011

1-let voorschotdat is verstrekt aan een leverancier betreft bet resterendebedragad NLG 3 3.600 van een vooruitbetaling

doorASML aanZeiss. Dit voorschotis verstrektvoor uitbreiding van de faciliteiten voor deproductievan lenzen bij

genoemdeleverancierifl 1996. Terugbetalingvindt plaatsop basisvan hetaantalafgenomenlenzentussen1996 en 1999.

5. GEBOUWEN, INSTALLATIES EN INVENTARIS

Dezepost is als volgt te specificeren:

Machines VerbouwingenTerreinen

en installaties

o 139.038

15.715 71.157

o (6.i6o)

(i.zzi)

203.814

K OST PRIJ S

Saldoper i januari 1998

Investeringen

Desinvesteringen

Koersverschillen

Saldoper 31 december1998

CUMULATIEVE AFSCHRIJVINGEN~

Saldo per i januari 1998

Afschrijvingen

Desinvesteringen

Koersverschillen

Saldoper 31 december 1998

0

Kantoor-

inrichting

75 .8 94

69.472

(999)

(493)

143.87415.725

69.012

59.814

(z.37o)

(6rz)

I25.84~

Totaal

283.944

217.168

(9.529)

(z.326)

489.257

o 66.886 i8.zz6 34.048 119.160

0 28.634 17.734 16.983 73.351

0 (969) (1.157) (668)

0 (605) (426) (~) (1.464)

0 93.946 34.377 59.930 188.253

BOEKWAARDE~

31 december1997 0 72.152 50.786 41.846 164.784

31 december1998 15.725 109.868 91.467 83.944 301.004
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6. OVERLOPENDE PASSIVA EN OVERIGE SCHULDEN

Deze post is alsvolgt samengesteld:

31 december 1997 1998

Ongerealiseerdeinkomsten 39.694 31.514

Garantie- en installatiekosten 36.726 41.984

Te betalen grondstoffen en kosten (facturen nog niet ontvangen) 36.456 61.136

Vooruitontvangenbedragenvan afnemers 2.1.114 24.244

Te betalenprovisie 10.607 0

Lonen, salarissenen loonheffingen 7.571 7.36Z

Pensioenverplichtingen 4.8 10 6.i 17

Diversen 6.868 1.149

Totaal overlopende passiva en overige schulden 163.946 173.506

7. LANGLOPENDE SCHULDEN EN REGELINGEN INZAKE

K RED lET VERSTR EKKING

Langlopendeschuld

In april 1998 heeftdeVennootschapeenbedragvan NLG 6oo miljoen in converteerbareach-

tergesteldeobligatiesgeplaatstmet een rentepercentagevanz,~procent.Dc vervaldatumvan

dezeobligaties is 1005 en de renteis met ingangvan9 april 1999 jaarlijks verschuldigd.De

obligatieskunnenop enig momenttot aande vervaldatumwordengeconverteerdin

4.66z.36oaandelenvan NLG 1z8,69 per aandeel.De obligatieskunnennaarkeuzevan de

Vennootschap op enig momentna 9 april zooi geheelof tendeleaflosbaarwordengesteld,

tegen100 procentvan de hoofdsomplus opgebouwderente.De uitgifte vangenoemdeobliga-

ties is niet geregistreerd, noch wasdit vereist,uit hoofdevande AmerikaanseU.S. Securities

Act of 1933, zoalslaatstelijk gewijzigd. De obligatieszijn derhalveuitsluitend aangeboden

aan‘gekwalificeerdeinstitutionelekopers’en ‘erkendebeleggers’,overeenkomstigde toepasse-

lijke regelgevingvan de SecuritiesandExchangeCommission.Genoemdeobligatiesworden

verhandeldop de PrivateOfferings, ResalesandTrading throughAutomatedLinkages

(‘PORTAL’) Market. Dc obligatiesvervallenO~9 april Z005 en zijn aisdanaflosbaartegen

ioo procentvan de hoofdsom.

Kredietfaciliteiten

ASML beschiktover tweekredietfaciliteitenbij eentweetalbanken.Op 3’ december1998

werdper faciliteit voorzien in eenbeschikbaarkredietvan NLG Z50 miljoen (NLG 500 miljoen

in totaal). Per~i december1997 en 1998 werdgeengebruik gemaaktvan dezefaciliteiten. De

renteover de per31 december1998 beschikbarebedragenwasgesteldop Euriborplus 40

basispunten,met inachtnemingvaneenjaarlijkse bereidstellingsprovisievano,z procentover

hetniet-opgenomendeel. De kredietverstrekkershebbenbepaaldecontractuelerechtenter ver-

krijging vanzakelijke zekerheidmet betrekkingtot de geleendebedragen.Dezerechtenomvat-

tenvestiging van pandrechtop de handelsvorderingenvanASML, aismedebepaaldebeperken-

de clausules.ASML voldeedper 31 december1998 aan de bepalingenvan dezeclausules.
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8. PERSONEELSREGELINGEN

Pensioenregelingen

ASML draagtbij aanpensioenregelingenop basisvanovereengekomenbijdragen(beschik-

baarpremiestelsel)van bedrijfspensioenfondsenvoor haarwerknemersin Nederland,aismede

aaneenpensioenregelingvoor haarwerknemersin deVerenigdeStatenop basisvan overeen-

gekomenbijdragen(beschikbaarpremiestelsel).De bijdrageaande Nederlandseregeling

wordt vastgesteldalseenpercentagevanhet totaalvan de salarisuitkeringenop jaarbasis,

waarbij eenmaximumsalarisper werknemergeldt. De bijdragenaan de Amerikaansepen-

sioenregelingvariërentussende 4 en 5 procentvan de beloningvan de deelnemende werkne-

mers.Mits aanbepaaldecriteria ten aanzienvan de financiëleresultatenwordt voldaankan

door ASML eenextra, door haarzelfte bepalenbijdragewordengeleverdaande Amerikaanse

pensioenregeling.In 1996, 1997 en 1998 is door ASML niet extrabijgedragen.De kostendie

verbandhoudenmet dezeregelingenbedroegenrespectievelijkNLG 3.604, NLG 5.187 en

NLG 7.738 ifl 1996, 1997 en 1998.

In de ioop van 1996 is door ASML eenpensioenregelingop basisvan overeengekomenbij-

dragen(beschikbaarpremiestelsel)ingesteldvoor Nederlandsewerknemersmet eensalaris

boveneen bepaaldbasisbedrag.De bijdragenvanASML aandezepensioenregelingzijn vast-

gesteldop 11,4 procentvan de beloningvan de deelnemendewerknemers.Het totaalvan de

werkgeversbijdragenaandeze pensioenregelingbedroegNLG 46z, NLG 596 en NLG 873 in

respectievelijk 1996, 1997 en 1998.

Winstdelingsregeling

In de ioop van 1995 heeftASML eenwinstdelingsregelingingevoerdvoor a! haarwerkne-

mers.Uit hoofdevandeze regelingontvangenalle werknemersjaarlijks eenwinstuitkering.

Dezewordt vastgesteldaande handvaneen percentagevanhet resultaatna belastingenten

opzichtevande omzet,en varieertvano tot 6 procentvan hetjaarsalaris.Werknemersdie in

aanmerkingkomenvoor deelnameaanhetaandelenoptieplanhebbende keuzetusseneen

winstuitkering in contanten of de aankoopvan optiesASML, uit hoofdevanhetaandelenop-

tieplan (zie ‘Aandelenoptieplan’).

Aandelenbeloningsregeling

Door Philips en ASM LithographyHolding N.y. is een aandelenbeloningsregelingingevoerd

op basiswaarvanaandirectieledenen hogerekaderledenkosteloosin totaalcirca 6.6oo.ooo

gewoneaandelenkunnenwordenuitgereikt.De onderde regelingvallendeaandelenzijn door

Philips kosteloosovergedragenaande Stichting AdministratiekantoorManagementAandelen

ASML Holding, eenstichting met eenzelfgekozenbestuurdatis samengestelduit ledenvan

de directieen raadvan commissarissenvan ASM LithographyHolding N.y. Volgensdeze

regelingverkrijgende deelnemersper i januari1998 hetrechtom een bepaaldaantalaan-

delente ontvangenvan bovengenoemdestichting. Uit hoofdevan dezeregelingboekteASMI

in 1994 eenstijging vanNLG 3 0.000 in haaragioreserve,met daartegenovereenuitgestelde

betalingad NLG 11.500 onder ‘Uitgesteldekosten inzakeoptierechten’alsonderdeelvanhet

eigenvermogen.en is eenfiscaal niet-aftrekbaarbedragvan NLG 7.500 inzakeoptierechten
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managementten lastevanhet resultaatgebrachtonder‘Verkoopkostenen algemenebeheers

kosten’. Voorts is door ASML in 1996 en 1997 een bedragvan NLG 7.500 ten lastevanhet

resultaatgebracht,met een overeenkomstigedaling vande ‘Uitgesteldekosten inzakeoptie-

rechten’. Dezebedragenzijn tenlastevan de ‘Verkoopkostenen algemenebeheerskosten’

gebrachten zijn niet aftrekbaarvoor de Nederlandsevennootschapsbelasting.In 1998 zijn in

het kadervan dezeregelingdoor ASML geenverderekostengemaakt.

Aandelenoptieregelingen

In 1996, 1997 en 1998 zijn door de raadvancommissarissenaandelenoptieregelingeninge-

steld. Uit hoofdevandeze regelingenkondenelk jaar 8oo.ooooptiesop gewoneaandelen

worden uitgereikt.De tweeaandelenoptieregelingenvoorzienin uitreiking vanin totaal

700.000 optiesop gewoneaandelenaanwerknemersvanASML die hiervoor in aanmerking

komen.Voorts wordt voorzienin uitreiking van ioo.ooo optiesop gewoneaandelenaan

functionarissendie een sleutelfunctiebinnenhet managementbekieden.Werknemersdie in

aanmerkingkomenvoor deelnameaandeze regelingenwordt de keuzegelatende winstuitke-

ring uit hoofdevande winstdelingsregelingaan te wendenvoor hetverkrijgenvanoptiesop

gewoneaandelen.De optiesdie zijn uitgegevenop basisvandeze regelingenhebbenvasteuit-

oefenprijzen.Dezezijn gelijk aande slotkoersvanhetonderliggendegewoneaandeel,zoals

dezeop de dagvanuitreiking wordtgenoteerdop de AmsterdamseEffectenbeurs.

Aandelenoptiesuitgereiktaan daartoegerechtigdewerknemerszijn niet-uitoefenbaargeduren-

de een periodevantweejaar na de uitreikingsdatum;de expiratiedatumvan dezeoptiesis vijf

jaar na de uitreikingsdatum.In 1998 is voor de aandelenoptiesvan functionarissenmet sleu-

telpositieseen wijziging aangebrachtin de periodewaarin dezeniet-uitoefenbaarzijn. De helft

vandeze optiesis uitoefenbaarna een periodevandrie jaar, de andereheift na eenperiode

vanvier jaar. Eventueleniet-uitgeoefendeoptiesvervallenzesjaar na de uitreikingsdatum.

De directieen de raadvan commissarissenvande Vennootschaphebbente kennengegeven

in de toekomstvergelijkbareaandelenoptierege!ingenin te zullen voeren.

Hierondervolgt eenoverzichtvan deaandelenoptietransactiesdie hebbenplaatsgevonden.

Aantal Gewogen gemiddelde

aondelen uitoefenprijs per aandeel

(NLG~ (EUR)

Uitstaandeopticsper i januari 1997 674.180 i8,6o 8,44

Uitgegeven 775.512 38,76 [7,59

Uitgeoefend o o o

Geannuleerd o o o

Uitstaande opties per 31 december 1997 1.449.692 29,18 13,24

Uitgegeven 863.574 68,84 31,24

Uitgeoefend (216.914) 18,77 8,52

Geannuleerd o o o
Uitstaande opties per 31 december 1998 2.096.352 42,13 19,12

Uitoefenbareoptiesper31 december1998 17,60

Uitoefenbareoptics per31 december1997

457.266

0

7,99

0



Hieronder volgt een naderoverzichtvande uitstaandeaandelenoptiesper 31 december1998.

Gewogen Gewogen

Aantal ult- gemiddelde gemiddelde

staande opties resterende loop. uitoelenprips

Uitoefenprijzen(NLG) 31 december 1998 tijd (in aren) (NIG) (EUR)

14,00 - 57,90 [.151.778 2,90 17,Z6 7,83

6z,6~ - 80,30 794.574 4,25 69,6z 31,59

85,10 - 100,05 150.000 3,78 87,57 39,74

Uit hoofdevan APB No. 25 Zi]fl voor dezeregelingengeenbedragenten lastevan hetresul-

taat gebracht.Hierondervolgt een overzichtvan hetresultaatna belastingen de berekening

van de nettowinst per aandeelindien vaststellingvan dergelijkebedragen- overeenkomstig

SFAS No. 1Z3 - zouhebbenplaatsgevondenop basisvan de marktwaardeop de uitreikings-

datum.

1997 1998

RESULTAAT NA BELASTING~

Winst-en-verliesrekening 329.000 136.631

Pro forma 324.631 118.530

NETTOWINST PER GEWOON AANDEEL,

Winst-en-verliesrekening 2,38 0,99

Pro forma 2,35 0,87

VERWATERDENETTOWINST PER GEWOONAANDEEL

Winst-en-verliesrekening 2,37 0,98

Proforma 2q34 0,87

De geschattegewogengemiddeldemarktwaardevande in 1997 en 1998 toegekendeopties

bedroegop de uitreikingsdatumrespectievelijkNLG ~ en NLG 30,64. Vaststellingvan de

marktwaardevanoptiesvindt plaatsop basisvanhetBlack-Scholes-model,waarbij voor

1997 en 1998 is uitgegaan van de volgendeveronderstellingen:geendividendrendement,vola-

tiliteit van respectievelijk 40,0 en 50,0 procent,risicovrije rentevoetvan 5,0 procent,naar

verwachtinggeenniet-uitgeoefendeoptiesen eengeschattelooptijd van 1,5 jaarnadatde

optiesuitoefenbaarzijn geworden.

9. VERBONDENPARTIJEN (ZIE TEVENS NOOT 2, 8 EN 15)

TransactiestussenASML en Philips wordenafgeslotentegenprijzen die de waardevan de des-

betreffendeproductenen dienstenin heteconomischverkeerzo adequaatmogelijk weergeven.

ASML heeftdiverseovereenkomstenmet Philips. Hierin wordende verantwoordelijkheden

van beidepartijen vastgelegdten aanzienvan bepaaldezakendieverbandhoudenmet de acti-

viteiten vanASML in hetverleden,en met de formatie van de Vennootschapalshoudster-

maatschappijvan de diverseondernemingenvanASML. Tevensworden hierin, methetoog

op de toekomst,de rechtenen plichtenvan de Vennootschap,Philips en hun dochteronderne-
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mingenvastgelegden wordtASML tegenbetalingblijvend toegangverschafttot de binnenPhilips beschikbarebronnenvoor

onderzoeken ontwikkeling. In dezeovereenkomstenwordt eveneensde aanspraakvan de partijen vastgelegdtenaanzienvan

bepaaldeintellectueleeigendomsrechten.Ook wordthierin hetkadergeschetstwaarbinnenPhilips, zoals in het verleden,juri-

dischen fiscaaladvieszal blijven verstrekkenaanASML en haarin staatzal blijven stellengebruikte makenvan de centrale

inkoopafdeling.De directieis van meningdat, indien in betverledensprakewasgeweestvan dergelijkeovereenkomsten,dit

geenmateriëleveranderingenin de historischefinancielepositie, de resultatenof de kasstromenvanASML tot gevoig zou

hebbengehad.

Als onderdeelvan de normalebedrijfsvoeringwordendoor ASML inkoop-en verkooptransactiesaangegaanmet verschei-

denedoor Philips gehoudenmaatschappijen.Eenoverzichtvan de transactiestussenASML en Philips is hieronderopgeno-

men:

Voorhetjaar 1996 1997 1998

ACTIVITEITEN:

Inkoop van goederen en diensten 144.960 180.891 155.321

Kostenvan onderzoekenontwikkeling [7.737 35.800 52.141

Totaalinkopenbij Philips 162.697 216.692 207.462

VerkopenaanPhilips 103.226 37.384 44.752

31 december 1997 1998

B AL A N S

Handelsvorderingen 14.514 i.68o

Crediteurenen overlopendepassiva 28.158 i x.ox6

10. FINANCIELE INSTRUMENTEN

De in de balansopgenomenfinanciele instrumentenbetreffenonder andereliquide middelen,debiteuren en crediteuren. Door

hetkortlopende karakter van dezeinstrumentenbenadertde boekwaardedaarvande marktwaarde.Op basis van de huidige

interestpercentagesvan vergelijkbareinstrumentenmet dezelfdelooptijd wordt gestelddat de marktwaardevan de langlopen-

de schuldvanASML de boekwaardedaarvanbenadert.

Per 31 december1997 en 1998 waser geensprakevan lopendetermijncontracten.

11. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Door ASMLworden gebouwen en bepaalde machines en installaties geleast op basis van operationele-leasecontracten.Per 31

december1998 warende minimale huurverplichtingenop jaarbasis:

1999 80.172

2000 83.943

2001 58.170

2002 45.919

2003 43.328

Daarna 242.917

Totaal 554.449



De huurkostenbedroegencirca NLG zI.o89, NLG 32.415 en NLG 75.907 in de boekjareneindigendop respectievelijk

31 december1996, 1997 en 1998.

ASML is voor test- en opleidingsdoeleindensale-and-lease-back-transactiesaangegaanvoor 19 van de in eigen beheeront-

wikkelde systemen.De huurtermijnvan de operationelelease-overeenkomstenis 30 tot 6o maandenen is ingegaanin oktober

1996. De huurkostenmet betrekkingtot dezetransactiesbedroegenNLG 1.459, NLG 10.149 en NLG z8.o17 in respectievelijk

1996, 1997 en 1998. De kostenvande operationelelease-overeenkomstenzijn inbegrepenin de hierbovenvermeldetotale

huurkosten.

Op 31 december1998 is ASML in hetkadervan hetalgemeneontwikkelingsplanovereenkomstenaangegaanvoor uitbrei—

ding vande faciliteiten voor onderzoeken ontwikkeling, de productiecapaciteit,aismedede kantoorruimte.De huidige en

toekomstigeuitbreidingenzullen deelswordengefinancierddoor middel van Iease-overeenkomstenmet derden.De minimale

huurverplichtingenop jaarbasisvoor de nieuwefaciliteiten zijn opgenomenin bovenstaandetabel.

Er zijn momenteelgeenrechtszakenaanhangigtegenASML wegensinbreuk op hetoctrooirecht of andereintellectuele

eigendomsrechten.Bepaaldeafnemersvan ASML wordenechtermet enigeregelmaatgewezenop hetfeit datmet de fabricage

vanhalfgeleidersen/ofde daartoegebruikteinstallatiesinbreuk wordt gepleegdop bepaaldeoctrooien.ASML is op de hoog-

te van hetfeit dat zij aansprakelijkkan wordengesteldvoor betalingvanschadevergoedingaan haarafnemers,indien met

hetgebruik door de afnemervande doorASML vervaardigdesystemeninbreuk wordtgepleegdop enigoctrooirechtvander-

den. De directie is van meningdateventuelehieruit voortvloeiendevorderingen,indien dezewordengehonoreerd,geennade-

lige gevolgenvan betekeniszullenhebbenvoor de activiteiten,de financiëlepositie, hetresultaat,danwel de kasstromenvan

ASML. De directie is nietsgeblekenvan anderezakendie aanleidingzoudenkunnengeventot eenmateriëleverplichtingvan

de zijde van ASML om redenenvanoctrooibreuk.

12. KOSTPRIJS VAN DE OMZET

Dezepost is alsvolgt samengesteld:

Voorhetjaar 1996 1997 1998

Kostprijs van de omzet, direct 756.763 1.045.131 r.o6i.z8o

Terugbetalingen TOK’s 40.106 0 0

Totale kostprijs van deomzet 796.869 1.045.131 1.061.280

Door ASML zijn overeenkomstenvoor TOK’s aangegaanmet hetNederlandseMinisterie vanEconomischeZaken.Van

1986 tot en met 1993 werdendezevergoedingengebruiktvoor onderzoeken ontwikkeling van de wafer steppersPAS Z500

en PAS 5500. In 1997 en 1998 zijn vergoedingenontvangenvoor onderzoeken ontwikkeling van eennieuwegeneratielitho-

grafischesystemen.Op basisvan dezeovereenkomstendient hetmerendeelvande vergoedingenmet rentete worden terugbe-

taald,afhankelijk van de verkoopvan de productendiein hetkadervan hetprojectzijn ontwikkeld. De verschuldigdeaflos-

sing bedraagt7 procentvan de verkoopprijsvanhetdesbetreffendeproductenwordt ten lastevan de kostprijs vande omzet

gebrachtbij verwerkingvan de verkooptransactie.

In hetboekjaar1996 is door ASML NLG 40.106 tenlastevan de kostprijs van de omzetgebrachtop basisvan hetaantal

verkochteproducten.De voorwaardelijkeverplichtingenvanASML tenaanzienvan terugbetalingvan in 1997 en 1998 ont-

vangenTOK’s bedroegenNLG 7.640 en NLG 28.640 per 31 december1997 en 1998.
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13. VERGOEDINGEN VOOR ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGSKOSTEN

ASML ontvangtvan overheidswegeeen aantalsubsidiesen vergoedingenvoor onderzoeken

ontwikkeling. Dezezijn alsvolgt te specificeren:

Voorhetjaar 1996 1997 1998

EU /Nederlandsetechnologiesubsidie(JESSI/ MEDEA) 6.z8~ 13.700 21.150

Ministerievan EconomjscheZaken(TOK’s) kredieten 0 10.640 21.000

SubsidieMinisterie vanEconomischeZaken x.23z 1.736 15.138

EU technologiesubsidie(ESPRIT / ELLIPSE) 739 3.92.4 7.547

Totaalontvangensubsidiesen vergoedingen 8.256 30.000 66.035

Zietoelichting op de geconsolideerdejaarrekening, noot 12.

Voor specifiekeontwikkelingsprojectenvraagtASML subsidiesaanin hetkadervan de

programma’sJointEuropeanSubmicronSilicon Initiative (JESSI), Micro Electronics

Developmentfor EuropeanApplications(MEDEA), Excimer LaserLithographyProcessingfor

SubquartermicronEra (ELLIPSE) en EuropeanStrategicProgrammefor Researchand

Developmentin Information Technologies(ESPRIT).Aan de bedragendie wordenontvangen

in hetkadervandezeprogramma’szijn geenterugbetalingsverplichtingenverbonden.

14. VENNOOTSCHAPSBELASTING

De herkomstvan hetresultaat voor belastingen is als volgt:

Voorhetjaar 1996 1997 1998

Nationaal 318.831 465.810 185.357

Internationaal 16.571 22.097 i z.8z~

Totaal 335.402 487.907 198.181

Het in Nederlandgehanteerdewettelijke vennootschapsbelastingtariefis 35 procent.

Onderstaandoverzicht toont de aansluitingvan de belastinglastop basisvan betwettelijke

tariefzoalsopgenomenin de geconsolideerdewinst-en-verliesrekening,en de last op basisvan

hetNederlandsebelastingtarief.

Voorhetjaar 1996 1997 1998

Vennootschapsbelastingop basis vanhet Nederlandsetarief 117.391 170.767 69.363

Niet-aftrekbarekostenoptierechtenmanagement 2.625 2.625 0

Verschillendebuitenlandsetarieven 933 I.3Z6 911

Gerealiseerdewinst verkoop van effecten 0 (10.677) 0

Overige faciliteiten en onbelastebedragen (3.261) (5.134) (8.724)

Vennootschapsbelastingvolgens winst-en-verliesrekening 117.688 158.907 61.550
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De vennootschapsbelastingvolgensde winst-en-verliesrekeningis als volgt samengesteld:

Voorhetjaar 1996 1997 1998

AF TE DRAGEN~

Nationaal 105.875 139.350 46.153

Internationaal 6.733 11.370 6.713

LATENTE BELASTINC.:

Nationaal 6.859 10.521 9.898

Internationaal ~ (2.335) (1.314)

Totaal 117.688 158.907 61.550

De latente belastingvorderingen (-verplichtingen) zijn:

31 december 1997 1998

Garanties 7.844 6.530

Debiteuren (17.688) (10.854)

Voorraden (5.250) (7.z3o)

Gebouwen,installatiesen inventaris ~ (6.005)

Pensioenen (3.850) (831)

Overige (578) ~

Totaal (27.319) (18.735)

Latentebelastingvorderingen(-verplichtingen)zijn als volgt gerubriceerdin de geconsoli-

deerde jaarrekening:

31 december 1997 1998

Latentebelastingvorderingen— kortlopend 7.844 6.530

Latentebelastingverplichtingen— kortlopend (23.516) (18.429)

Latentebelastingverplichtingen— langlopend (11.647) (6.836)

15. BELANGRIJKE AFNEMERS EN GEOGRAFISCHE SPREIDING

ASML is werkzaam in één bedrijfstaken haaractiviteiten omvatten hetontwerpen de pro-

ductievan, alsmedede marketingvoor lithografischesystemenvoor de halfgeleiderindustrie.

Onderstaandetabel geeft een overzicht van verkopen aan een beperktaantal afnemers in

1996, 1997 en 1998, waarmeemeerdan io procentvan de netto-omzetover de desbetreffen-

de jarenwerdgerealiseerd.

Voorhetjaar 1996 1997 1998

AFNEMER~

A o o z9o.867

B o 0 238.210

C 167.796 377.224 zi6.oii

D 0 309.396 207.954
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Marketingen verkoopvan de productenvanASML vindt in de VerenigdeStatenen Europavoornamelijkplaatsvia de direct

sales-organisatie; in Azië wordtgebruik gemaaktvan zelfstandigeagenten.De omzetin de VerenigdeStatenwordt volledig

gerealiseerddoor de Amerikaanseonderneming.De verkooptransactiestussende verschillendegebiedenwordentegenwinst-

gevendeprijzenverantwoord,met inachtnemingvande regelgevingdie door de desbetreffendeautoriteitenis uitgevaardigd.

Hierondervolgt eenoverzichtvande netto-omzet,hetbedrijfsresultaaten de identificeerbareactivavoor de activiteiten

vanASML in Nederlanden de VerenigdeStaten,de belangrijkstegeografischegebiedenwaarbinnenASML activiteiten

ontplooit.

Nederland* Veren~gde

Staten

Eliminaties Geconsolideerd

Bedrijfsresultaat 358.730 17.551 (40.491) 335.790

Identificeerbare activa 1.237.783 zor.833 (366.312) 1.073.304

1997

Netto-omzet niet-aangeslotenafnemers 1.061.926 703.220 0 1.765.146

Netto-omzetPhilips 33.767 3.617 0 37.384

Omzet binnen gebied 674.526 0 (674.526) o

Totale netto-omzet 1.770.219 706.837 (674.526) 1.802.530

Bedrijfsresultaat 435.998 Z2..9Z7 (3.730) 455.195

Identificeerbare activa 1.400.679 301.070 (238.545) t .463.104

1998

Netto-omzet niet-aangesloten afnemers 1.031.017 641.3 53 0 1.672.370

Netto-omzet Philips 42.2.34 2.518 0 44.752.

Omzet binnen gebied 532.547 0 (53z.547) 0

Totalenetto-omzet 1.605.798 643.871 (~3z.5) 1.717.122

* De bedragen vermeld bij omzet, bedrijfsresultaat en activa in Nederlandbetreffende geconsolideerdecijfers van ASM LithographyHolding NV.,

ASMLithography B.V., ASMLNederland By, en ASM LithographyParticipations By.

1996

Netto-omzet niet-aangesloten afnemers 707.866 520.335 0 I .zz8.zoi

Netto-omzetPhilips 96.054 7.172 0 103.216

Omzet binnen gebied 475.947 0 o

Totaal netto-omzet 1.279.867 527.507 (~~‘~.9) 1.331.427

Bedrijfsresultaat 171.680 23.091 7Z6 X95.497

Identificeerbare activa 2.018.035 259.089 (zz3.832) 2.053.292

58



Onderstaandetabelgeeftde omzetuit exportvanuit Nederlandweer.In de VerenigdeStatenwordtgeenomzetgegenereerd

met exportactiviteiten.

1996

Netto-omzetexportniet-aangeslotenafnemers

Netto-omzetexportPhilips

1997

Netto-omzetexportniet-aangeslotenafnemers

Netto-omzet export Philips

1998

Netto-omzetexport niet-aangeslotenafnemers

Netto-omzet export Philips

Europa

119.962 911.055

10.158 0

Azië Totaol

Z0I.965 505.901 707.866

6.92.5 0 ~

122.727

20.317

939.199 i.o6i.~z6

0 20.317

1.031.017

10.158

16. SPECIFIEKE EXPLOITATIEKOSTEN EN OVERIGE INFORMATIE

Het totaalvan de uitgekeerdeen nog uit te kerenbezoldigingvanleidinggevendefurictionarissenvan ASML, waaronder

directieledenvande ASM LithographyHolding N.y., bedroegNLG 2.883 in 1996, NLG 3.647 in 1997 enNLG 4.457 in 1998.

De bedragenvoor pensioen-,VUT- en vergelijkbareregelingenvoor dezepersonenwarenNLG z65, NLG 407 en NLG 356, in

respectievelijk1996, 1997 en 1998. Het totaalvan de vergoedingenaan de raadvancommissarissenbedroegNLG 190 in

1996, 1997 en 1998. Hierondervolgt een overzichtvan de lonen, salarissenen socialeverzekeringspremiesvoor alle werk-

nemersvan ASML.

Voor het jaar

Lonenen salarissen

Socialeverzekeringspremies

Kostenpensioen-en VUT-regeling

F-let gemiddeldaantalwerknemersbedroegin 1996, 1997 en 1998 respectievelijk1.2.87, 1.691 en 2..1o4.

Werknemersper sector

i december 1996

Onderzoeken ontwikkeling 435

Productieen logistiek 440

Customer support 306

Algemeen I2.~

Marketingen verkoop 115

1996 1997 1998

98.178 140.745 2,8.072.

7.256 io.6z6 18.692

7.452 10.454 17.409

112.886 161.825 254.173

1997 1998

68i

547
431

201

159

8oo

553
513

250

2.48

1.423 2.019 2.364

Van dit totaalaantalwerknemerswarenin 1996, 1997 en 1998 respectievelijki.iz8, 1.641 en 1.932.werknemerswerk-

zaam in Nederland.
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17. RISICO’S VOORTVLOEIEND UIT BEPAALDE CONCENTRATIES

Voor de productie van de benodigdeonderdelenvoor de vervaardigingvande systemenis

ASML afhankelijk van derden-leveranciers.De afzonderlijkeonderdelenwordeningekochtbij

een bepaaldeof een beperkt aantal leveranciers. Door de afhankelijkheidvan een beperktaan-

tal leveranciersontstaanbepaalderisico’s, zoalshetmogelijk ontbrekenvanvoldoendeaan-

voer van de vereiste onderdelenen minder controleop de prijsvorming en tijdige levering van

dezeonderdelen.Het aantalsystemendatASML heeftkunnenproducerenwerdmet nameop

gezettetijden beperktdoor de productiecapaciteitvan Zeiss.Zeissis momenteelde enigeleve-

ranciervan ASML op het gebiedvan lenzenen anderevitale optischecomponenten.De leve-

rancier kan slechtsbeperktehoeveelhedenvan dezelenzenproduceren,uitsluitend met

gebruikmakingvande productie-en testfaciliteitenin Oberkochen,Duitsland.Evenalsde len-

zen,waarvanZeissde enigeleverancieris, zijn de Excimer-laserbelichtingsystemenvoor de

DUV systemenslechtsbij eenof eenbeperktaantalleveranciersverkrijgbaar.Daarnaastkan

er op gezettetijden sprakezijn van beperkingenin hetaanbodvanbepaaldevan derden-leve-

ranciers afkomstige grondstoffen en mineralen,die benodigdzijn voor productievan bepaalde

onderdelen.Eventueleonvoldoendeaanvoerdoor de leveranciersgedureridelangeretijd, of

andere mogelijke omstandigheden die ASML noodzakenandereleverancierste benaderen,

zoudennadeligegevolgenkunnenhebbenvoor de toekomstigebedrijfsresultaten.

Op 31 december1997 en 1998 stondrespectievelijkcirca 31 en 32 procentvan de handels-

vorderingenvan ASML uit bij Koreaanseafnemers.Geziende liquiditeitssituatieen de daar-

mee samenhangende ontwikkelingen voor Korea in algemene zin, hebbendezevorderingende

onverdeelde aandacht van de directie. Met bepaalde afnemers zijn speciale afspraken gemaakt

voor de betalingvanopenstaandevorderingen,en de afgelopen maanden is er sprakegeweest

vanaanhoudendeverbeteringenin de vooruitzichtenvande betrokkenafnemers.Tijdige

inning van de vorderingenzal echterafhankelijk zijn vaneen aantalfactoren datbuiten de

invloedssfeervan ASML ligt, zoalsde macro-economischeontwikkelingenen de internationa-

le financieringsregelingenvoor Korea.

18. AANDELENKAPITAAI

Aandelensplitsing

Op 2. april 1998 is door de algemenevergadering van aandeelhouders ingestemd met verdub-

beling van hetaantalgewoneaandelendoor middel vaneen z-i-aandelensplitsing,aismede

met een385-I-aandelensplitsingvoor de prioriteitsaandelen,met ingangvan7 mei 1998.

Dezeaandelensplitsingenzijn metonmiddellijke inganggeeffectueerd.Het aantalgeplaatste

en uitstaande prioriteits- en gewoneaandelenis gestegentot 7.700 en 138.000.000. De nomi-

nalewaarde is verlaagdvan NLG 50 tot NLG 0,13 per prioriteitsaandeel en van NLG 0,25 tot

NLG 0,13 per gewoonaandeel.Alle verwijzingenin de geconsolideerde jaarrekening naar aan-

delen,aandelenkoersen,bedragenper aandeelen aandelenregelingenzijn met terugwerkende

kracht aangepast aan deze aandelensplitsingen.
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Cumulatief preferente aandelen

In april 1998 heeftdevennootschapde Stichting Preferente Aandelen ASML (de ‘Stichting’)

een optic toegekend op cumulatief preferente aandelen in de vennootschap (‘optic op de prefe-

rente aandelen’). Deze stichting heeft ten doe! de belangenvan de vennootschapen de door

haargehoudenmaatschappijente behartigen.De cumulatiefpreferenteaandelengenietende

voorkeurbij dividenduitkeringen dragendaarnaastidentiekstemrechtals de gewoneaande-

len. Tevensgevencumulatiefpreferenteaandelenrecht op dividendtegeneenpercentagegeba-

seerdop de prolongatiekoerszoals bepaalddoor de AmsterdamExchangesplus 1,5 procent.

Het bestuurvan de Stichtingfungeertonafhankelijkvande vennootschapen bestaatuit drie

stemgerechtigdeledendie, evenalsde niet-stemgerechtigdevoorzittersvande raadvancorn-

missarissenen de raad vanbestuurvan de vennootschap,afkomstig zijn uit hetbedrijfsleven

en academischekringen in Nederland.

De optie op de preferenteaandelenverleentde Stichting het rechteenzelfdeaantalcumula-

tief preferente aandelen te verwervenalshetaantaluitstaandegewoneaandelenten tijde van

hetuitoefenenvan de optie, tegeneeninschrijvingsprijs gelijk aanhun nominale waardevan

NLG 0,13. Van dezeinschrijvingsprijs is slechtseen vierde verschuldigdbij uitgifte vande

cumulatiefpreferenteaandelen.De cumulatiefpreferenteaandelenkunnenwordeningetrok-

ken en teruggekochtdoor de vennootschapnadatde algemenevergaderingvanaandeelhou-

dersheeftingestemdmeteendirectievoorstelhiertoe,datvooraf is goedgekeurddoor de raad

vancommissarissenen de vergaderingvan houdersvanprioriteitsaandelen.

Bij ultoefeningvan de optie op preferenteaandelenzal hetstemrechtop de aisdanuitstaan-

de gewoneaandelenvoor de heift verwateren.In de praktijk kan zo worden ingegrepenom

derdenervante weerhoudente trachtenzeggenschapover devennootschapte verkrijgen.

Prioriteitsaandelen

Dc prioriteitsaandelen worden gehouden door een stichting, met een gekozen bestuur datuit-

sluitend bestaatuit ledenvan de directieen raadvancommissarissenvan de vennootschap.

Prioriteitsaandelengevengeenrecht op dividend,echterwe! hetrechtop terugstortingvande

nominalewaardevan de aandelenbij liquidatie van de vennootschap.Houdersvan prioriteits-

aandelenhebbeneffectievebevoegdhedentenaanzienvande besluitvormingoverbelangrijke

aangelegenheden en ten aanzien van de transacties van de vennootschap. Genoemde besluit-

vorming en transacties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, statutenwijziging,liquidatie van

de vennootschap,uitgifte vanaandelen,beperkingvan voorkeursrechten, a!smede terugkoop

en intrekking vanaandelen.
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Accountantsverklaring

Aande raadvan commissarissen,de directieen de aandeelhoudersvanASM LithographyHolding N.y.

te Eindhoven

Wij hebbende geconsolideerdebalansenper 31 december1997 en 1998 van ASM LithographyHolding N.y. enhaar

dochterondernemingen(tezamen‘de vennootschap’)gecontroleerd,evenalsde bijbehorendegeconsolideerdewinst-en-verlies-

rekeningen, resultatenoverzichten in uitgebreide zin, overzichten van het eigen vermogen en de kasstroomoverzichtenover de

driejaarsperiode eindigend O~31 december 1998. De jaarrekening is opgesteldonder verantwoordelijkheid van de directie

vande vennootschap.Het is onzeverantwoordelijkheideenaccountantsverklaringinzakede jaarrekeningte verstrekken.

Onzecontrole is verricht overeenkomstigin Nederlanden de VerenigdeStatenalgemeenaanvaarderichtlijnen met betrek-

king tot controleopdrachten.Volgensdezerichtlijnen dient onzecontrolezodanigte wordengeplanden uitgevoerd,dateen

redelijke matevanzekerheidwordt verkregendat de jaarrekeninggeenonjuisthedenvanmaterieelbelangbevat.Eencontrole

omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen vaninformatie ter onderbouwingvan de bedragenen

de toelichtingenin de jaarrekening.Tevensomvat eencontroleeenbeoordelingvande grondsiagenvoor financiëleversiagge-

ving die bij hetopmakenvande jaarrekeningzijn toegepasten van belangrijkeschattingendie de directievande vennoot-

schapdaarbijheeftgemaakt,aismedeeen evaluatievanhetalgehelebeeldvande jaarrekening.Wij zijn van meningdatonze

controle een deugde!ijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Wij zijn van oordeel dat deze geconsolideerde jaarrekening in alle materiële opzichten een getrouw beeld geeft van de

grootte en de samenstelling van het vermogen O~31 december 1997 en 1998 en vanbetresultaat,hetresultaatin uitgebreide

zin en de kasstroom voor elk van de drie jaren van de driejaarsperiode eindigend O~31 december 1998 in overeenstemming

met in de VerenigdeStatenalgemeenaanvaardegrondsiagenvoor financiele versiaggeving.

Onderdeelvan onzecontrolewasde omrekeningvanbedragenin NederlandseguldensnaarAmerikaansedollars en

euro’s. Wij zijn van oordeel dat deze omrekening is geschiedovereenkomstigde grondsiagendiezijn opgenomenin hetover-

zicht van relevantewaarderingsgrondslagen.Dc bedragenluidend in Amerikaansedollars en euro’s zijn met nameopgenomen

ten behoeve van lezers buiten Nederland.

To~c)~

Eindhoven,

20 januari 1999



Balansen

Per 31 december 1997

(Bedragenin duizenden,behalvedeaandeleninformatie) NIG

ACTIVA

Liquidemiddelen

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Overigeviottendeactiva

Totaal viottende activa

Deelnemingen

Leningen aan groepsmaatschappijen

Overige activa

48.59~

214.2.5~

0

168.471

317.309

28.393

Totaal activa 1.029.803 1.768.984

PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN

Schulden aan groepsmaatschappijen 1.400 0

Overlopende passiva en overige schulden 383 11.178

Te betalen belasting 18.432 30.2.18

Latente belastingverplichtingen 23.516 18.429

Totaal viottende passiva 53.731 59.825

Latente belastingverplichtingen 11.647 6.836

Converteerbareachtergesteldeobligaties o 6oo.ooo

Totaal passiva 65.378 666.66i

Cumulatief preferente aandelen, nominale waardeNLG 0,13; maatschappelijk kapitaal per

31 december1998: 3OO.OOO.OOO~uitstaand kapitaal per 31 december 1998: geen o o

Prioriteitsaandelen,nominalewaardeNLG 0,13; maatschappelijk. uitgegeven en uitstaand kapitaal

per31 december 1997 en 1998: 7.700aandelen j

Gewoneaandelen,nominalewaardeNLG 0,13; maatschappelijkkapitaal

per 31 december 1997 en 1998: 300.000.000 aandelen;uitgegevenen

uitstaandkapitaalper 31 december1997: 13 8.000.000 aandelen

en per 31 december 1998: 138.116.914 aandelen 17.250 17.968

Agioreserve 257.674 260.988

Algemenereserves 684.848 821.479

Cumulatief resultaat in uitgebreide zin 4.652 1.887

Totaal eigenvermogen 964.425 1.102.323

Totaal eigenvermogenen overigepassiva 1.029.803 1.768.984

Zie toelichting op destatutairejaarrekening.

1998

NLG

10 87.768

754.416

IZ.52.6

766.95 2

1.162.348

4.695

1.254.811
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Winst-en-verliesrekeningen

Overde boekjareneindigendop 31 december

(Bedragenin duizenden)

Zie toelichtingop de statutalrejaarrekening.

1996 1997

N~G NIG

1998

N~G

Resultaatverkoopeffecren

Kostenoprierechtenaanmanagement

Nettoresultaat financieringsactiviteiten

o

(7.500)

5.007

31.138

(7.500)

39.176

0

0

13.844

Nettowinst (verlies) houdsteractiviteiten (2.493) 62.814 13.844

Resultaat deelnemingen 220.207 z66.i86 I 22.787

Nettowinst 2T7.714 329.000 136.631
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Toelichting op de statutairejaarrekening

1. OVERZICHT RELEVANTE WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Relevante waarderingsgrondslagen

Voor de opstellingvan destatutairejaarrekeningzijn dezelfdewaarderingsgrondslagengehan-

teerdalsvoor de opstellingvande geconsolideerdejaarrekening.In dit kaderwordtverwezen

naarde toelichting op de geconsolideerdejaarrekening.Hierondervolgt eenbeschrijvingvan

de waarderingsgrondslagendie naastbovengenoemdegrondsiagenzijn toegepastvoor de

opstellingvan de statutairejaarrekening.

Weergave van bedragen

De bedragen in de statutairewinst-en-verliesrekeningzijn na aftrek vanvennootschaps-

belasting. Dc in dit versiagopgenomenstatutairejaarrekeningis de jaarrekeningvan

ASM LithographyHolding N.y. De door de vennootschaphiertoegehanteerdewaarderings-

grondsiagenzijn in overeenstemmingmet de algemeenaanvaardegrondsiagenvoor financiële

versiaggevingin de VerenigdeStaten(‘U.S. GAAP’). Indien opste!Iingvan de jaarrekeningvan

ASM LithographyHolding N.y. plaatshadgevondenop basisvanalgemeenaanvaarde

grondsiagenvoor financie!eversiaggevingin Nederland,danzoudende balansen de winst-en-

verliesrekeningniet wezenlijk hebbenafgewekenvan de overzichtendie in dit verslagzijn

opgenomen.

Deelnemingen

Deelnemingenzijn gewaardeerdop netto vermogenswaarde.

2. MUTATIES IN NIET-VLOTTENDE ACTIVA

Mutatiesin niet-viottendeactiva in 1998 warenals volgt:

Deelnemingen Leningen aan Overige

groeps- activa

maatschappijen

Saldo per i januari 1998 48.594 214.257 0

Toevoegingen io8 150.372 30.000

Resultaat deelnemingen 121.787 0 0

Afschrijving garantieprovisie 0 0 (1.607)

Aflossingen 0 (18.900) 0

Koersverschillen (3.018) (i 2.402) 0

Naarvlottendeactiva (herrubricering) 0 (i6.oi8) 0

Saldo per 31 december 1998 168.471 3 17.309 28.393
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3. OVERZICHT DEELNEMINGEN

Naam Vestigingsplaats Deelnemingspercentage

ASM Lithography B.V. Eindhoven,Nederland ioo%

ASM Lithography Inc. Delaware, Verenigde Staten ioo%

ASM Lithography SARL Meylan, Frankrijk ioo%

ASM LithographyParticipationsB.V. Eindhoven,Nederland ioo%

ASML NederlandB.V. Eindhoven,Nederland ioo%

ASML Korea Co., Ltd. Pundang-Ku,Korea ioo%

ASML (UK) Limited Glasgow, Verenigd Koninkrijk xoo%

ASML Germany GmbH Dresden,Duitsiand 100%

ASML Hong Kong,Ltd. HongKong, VolksrepubliekChina ioo%

4. OVERIGE GEGEVENS

Hierna volgt een korte samenvattingvan relevantebepalingenuit de statuten van ASM

LithographyHolding N.y. (de ‘vennootschap’).

Winstbepaling en bestemming van de winst

Over de winst in enig boekjaar,zoals opgenomenin de jaarrekeningvan de vennootschapdie

is vastgestelddoor de raadvancommissarissenen goedgekeurddoor de algemenevergadering

vanaandeelhouders,kunnenuitkeringenbetaalbaarworden gesteldnadateerstde (geaccumu-

leerde)dividendenop eventuele uitstaandecumulatiefpreferenteaandelenzijn voldaan.Dc

directie kan naareigengoedvindenen met inachtnemingvan de wettelijke bepalingendien-

aangaande, na voorafgaande goedkeuringvan de raad van commissarissen en de vergadering

van houdersvan prioriteitsaandelen, reeds voor de goedkeuring van de jaarrekeningover enig

boekjaaréén of meer interim-uitkeringen doenop de gewone aandelen. De directie is bevoegd

met goedkeuring van de raadvan commissarissen te bepalendat de gehelewinst of een

gedeeltedaarvanzal wordeningehoudenen niet zal worden uitgekeerdaande aandeelhou-

ders,zuiks met uitzonderingvanhetdividend op cumulatiefpreferenteaandelen.Uit hoofde

vaneendaartoestrekkendaandeelhoudersbesluitkanniet-ingehoudenwinst warden uitge-

keerdaande aandeelhouders,op voorwaardedatmet eendergelijkeuitkering het eigenver-

mogenvan de vennootschapniet daalt tot benedenhetwettelijk gesteldeminimum. Bestaande

reserves die overeenkomstig de wetkunnenwordenuitgekeerd,kunnenop voorstelvan de

directieen met voorafgaandegoedkeuringvan de raadvancommissarissenen de vergadering

van de houdersvanprioriteitsaandelenter beschikkingwordengesteldvoor uitkering aande

algemenevergaderingvan aandeelhouders.Ten aanzienvan uitkeringen in contantengeldt dat

vorderingentot betalingvan uitkeringenin contantenvervallen, voor zoverdeze uitkeringen

binnenvijf jarenna de datumwaaropzij betaalbaarzijn gewordenniet zijn geInd.

Met de goedkeuringvan de raadvancommissarissenheeftde directiebeslotendat de winst

vande vennootschapover 1998 zal wordeningehoudenen toegevoegdaande algemenereser-

ve en niet beschikbaarzal wordengesteldvoor uitkeringaan de aandeelhouders.



Stemrechten

Uit hoofdevan de statutenwordenspecialebevoegdhedentoegekendaande vergaderingvan

houdersvanprioriteitsaandelen.Dezebevoegdhedenhebbenonder anderebetrekkingop ver-

anderingentenaanzienvanhetgeplaatstekapitaal,statutenwijzigingenen ontbinding van de

vennootschap.De prioriteitsaandelenwordengehoudendoor de Stichting Prioriteitsaandelen

ASM LithographyHolding N.y., eenNederlandsestichting meteenzelfgekozenbestuurdatis

samengestelduit leden vande directieen de raadvan commissarissenvande vennootschap.

De vennootschapvalt onderde Nederlandsewettelijke bepalingeninzakestructuurvennoot

schappen(structuurregime).Overeenkomstigdeze bepalingenberustde bevoegdheidop

bepaaldebesluitenen transactiesbij de raad vancommissarissen.De benoemingvande leden

van de raadvan commissarissengeschiedtdoor de raadvancommissarissen.De algemenever-

gaderingvan aandeelhoudersen ondernemingsraadhebbenechterhet rechtvanaanbeveling,

aismedehetrechtbezwaarte makentegende voorgesteldebenoemingvaneen nieuwlid van

de raadvan commissarissen.

De benoemingvan ledenvan de directiegeschiedtdoor de raadvancommissarissen.De

raadvancommissarissengeeftde algemenevergaderingvanaandeelhouderskennisvan een

voorgenomen benoeming van een lid van de directie.

Eenalgemenevergaderingvan aandeelhouderswordt tenminsteéénmaalper jaargehou-

den.

De vennootschapnodigt haaraandeelhoudersniet uit tot vertegenwoordigingdoor gevol-

machtigden,nochwijst zij gevolmachtigdenaanvoor haaraandeelhouders.Aandeelhouders

en overigevergadergerechtigdenkunnenzich door eenschriftelijk gevolmachtigdedoenverte-

genwoordigen.

Buitengewonevergaderingenvanaandeelhouderswordengehoudenzo dikwijls als de

directieof de raadvancommissarissendatnodig achten moetenworden gehouden,indien de

vergaderingvanhoudersvanprioriteitsaandelendanwel eenof meerhoudersvangewoneof

cumulatiefpreferenteaandelen,die tenminste eentiendegedeeltevanhetgeplaatstekapitaal

vertegenwoordigen,dit schriftelijk, ondernauwkeurigeopgavevan de te behandelenonder-

werpen,aande directieen raadvancommissarissenverzoeken.

Besluitenin de algemenevergaderingvan aandeelhouderswordengenomenmet meerder-

heid vanstemmen(tenzij eenandereverhoudingvan stemmenop grondvande wet vereistis).

Voor dergelijkevergaderingengeldenin hetalgemeengeenquorumvereisten.Elke houdervan

eengewoonaandeel,een preferentaandeelof eenprioriteitsaandeelis gerechtigdeenstemuit

te brengen.

Cumulatiefpreferenteaandelen

Zie noot i8 vande toelichting op de geconsolideerdejaarrekening.

Uitgifte van aandelen

De directievan de vennootschapis bevoegdgewoneen cumulatiefpreferenteaandelenuit te

geven,indien en voor zoverde algemenevergaderingvanaandeelhoudershaarin dit kaderals

bevoegdorgaanheeftaangewezen(middelseen besluit tot machtigingdanwel eenstatuten-
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wijziging). Voor eendergelijkeaandelenemissiedient de directieevenwelgoedkeuringte verkrijgenvan de raadvancommis-

sarissenen de vergaderingvan houdersvan prioriteitsaandelen.

Bij uitgifte vanaandelentegeninbrengin geld genietenaandeelhouderseenrechtvan voorkeur in verhoudingtot hetaan-

tal aandelendat zij bezitten.Van een dergelijkevenredigrechtvanvoorkeur is geensprakebij uitgifte vanaandelenanders

dantegeninbrengin geld. Indien zij hiertoedoor de algemenevergaderingvan aandeelhoudersalsbevoegdorgaanis aange-

wezen, is de directiegemachtigdmet instemmingvande raadvan commissarissenen de vergaderingvan houdersvanpriori-

teitsaandelen dergelijke rechtente beperkendanwel in te trekken.

De vennootschapis, met inachtnemingvan bepaaldewettelijke vereistendienaangaande,gerechtigdhaareigenaandelen

terug te kopen.Verwervingvandergelijkeaandelenis onderworpenaangoedkeuringvan de raadvancommissarissenen

machtigingdoor de algemenevergaderingvanaandeelhouders,welke machtigingte1k~nsvoor tenhoogsteachttienmaanden

kan wordenverleend.

CorporateGovernance

De vennootschapvolgt in het algemeende aanbevelingenuit het rapportvan de CommissiePetersinzakeCorporate

Governance.Vanaf 1997 wordende aanbevelingenvan de Commissieop verscheidenepuntenin hetjaarverslagexplicietin

aanmerkinggenomen.Dc vennootschapzal de ontwikkelingenop hetgebiedvanCorporateGovernancein Nederlandnauw-

lettendblijven volgen.Eenuitvoerig overzichtvanhetstandpuntvan de vennootschaptenaanzienvan de 40 aanbevelingenis

verkrijgbaartenkantorevande vennootschap.

In dit kaderwordtopgemerktdat de raadvan commissarissenin zijn reglementheeftopgenomendat, tenzij zwaarwegen-

de belangenvan de vennootschapprevaleren,in overlegmet de directievoorstellenvan aandeelhoudersdie meerdaneenpro-

centvan hetaandelenkapitaa!van de vennootschapvertegenwoordigenzullenwordenopgenomenin de agendavan de alge-

menevergaderingvanaandeelhouders,mits dezevoorstellentenminste 6o dagenvoor de aanvangvande vergaderingzijn

ingediend.

Vaststellingvan de jaarrekening

Dc directie legt de Nederlandsestatutairejaarrekeningvan de vennootschap,voorzienvan eenaccountantsverklaring,ter

vaststelling voor aan de raad van commissarissen. Voorts wordt de jaarrekeningter goedkeuringvoorgelegdaan de algemene

vergaderingvan aandeelhouders.Middelshaar goedkeuringvan de jaarrekeningverleentde algemenevergaderingvanaan-

deethoudersde directieen de raadvan commissarissenvolledigedechargeterzakevande uitoefeningvanhunrespectieve

functiesin hetbetrokkenboekjaar.

Voor de accountantsverklaringwordt verwezennaarbladzijde69.

Ondertekeningvan de jaarrekening

Dc ledenvan de raadvan commissarissenen de directieledendie verantwoordelijkzijn voor ondertekeningvan de jaarreke-

fling wordengenoemdop bladzijden6 en 9 van dit versiag.

Veidhoven,

2.0 januari 1999



Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebbende jaarrekening1998 vanASM LithographyHolding N.Y. te Eindhovengecontroleerd.De jaarrekeningis opge-

steld onderverantwoordelijkheidvan de directievan de vennootschap.Het is onzeverantwoordelijkheideenaccountantsver-

kiaring inzakede jaarrekeningte verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeenaanvaarderichtlijnen met betrekkingtot controleopdrachten.Volgens

deze richtlijnen dient onzecontrolezodanigte worden geplanden uitgevoerd,dat eenredelijke matevanzekerheidwordt

verkregendatde jaarrekeninggeenonjuisthedenvanmaterieelbelangbevat.Eencontroleomvat ondermeereenonderzoek

door middel van deelwaarnemingenvaninformatie ter onderbouwingvan de bedragenen de toelichtingenin de jaarrekening.

Tevensomvat eencontroleeenbeoordelingvande grondslagenvoor financiëleverslaggevingdie bij hetopmakenvande jaar

rekeningzijn toegepasten van belangrijkeschattingendie de directievan de vennootschapdaarbijheeftgemaakt,aismede

eenevaluatievan hetalgehelebeeldvan de jaarrekening.Wij zijn van mening datonzecontroleeendeugdelijkegrondsiag

vormt voor onsoordeel.

Oordeel

Wij zijn vanoordeeldat de jaarrekeningvanASM LithographyHolding N.y. eengetrouwbeeldgeeftvan de grootteen de

samenstellingvan hetvermogenop 31 december1998 envan hetresultaatover 1998 in overeenstemmingmet algemeenaan-

vaarde grondsiagen voor financiele versiaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingeninzakede jaarrekeningzoalsopge-

nomenin Titel ~ Boek z BW.

~ To~ck,~,

I ~

Eindhoven,

2.0 januari 1999
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Bedrij fsinformatie

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijkkapitaal vanASM LithographyHolding

N.y. (de ‘Vennootschap’)bedraagtNLG 78.001.001 en

bestaatuit 300.000.000 gewoneaandelen,300.000.000

cumulatiefpreferenteaandelenen 7.700 prioriteitsaandelen,

elk met eennominatewaardevan NLG 0,13. In 1998 is het

uitgegevenaandelenkapitaalmet 216.914 gewoneaandelen

toegenomenuit hoofdevande uitoefeningdoorwerknemers

vande optierechtendie henin 1995 Zijfl toegekend.Per

31 december1998 bedraagthetaantaluitgegevenprioriteits

aandelen7.700 en hetaantaluitgegevengewoneaandelen

138.Z16.914; per die datumwas hetaantaluitgegevencumu-

latief preferenteaandelennihil.

Emissies

In maart1995 vond de eersteverkoopter beurzevanaande-

len plaats. 12.650.000 gewone aandelenmet eennominale

waardevanNLG 0,50, bestaandeuit 9.650.000 aandelenin

handenvan Koninklijke Philips ElectronicsN.y. (‘Philips’) en

3.000.000 nieuw uitgegevenaandelenvande Vennootschap,

werdenop de markt geptaatst.

In maart 1996 vond eentweedeverkoopter beurzevan

gewoneaandelenplaats. 6.500.000 aandelenin handenvan

Philips en 1.500.000 nieuw uitgegevenaandelenvande

Vennootschapwerdenop de marktgeplaatst.

In januari 1997 plaatste Philips nog eens3.950.000 gewo-

ne aandelenop de markt.

Aandelensplitsingen

In mei 1997 vond een aandelensplitsingplaatsin de verhou-

ding tweeop één,waardoorde nominalewaardewerdgewij-

zigd van NLG 0,50 in NLG 0,15 per aandeel.In mei 1998

vond opnieuweenaandelensptitsingplaatsin de verhouding

tweeop één,waardoorde nominalewaardewerdgewijzigd

van NLG O.z5 in NLG 0,13 per aandeel.

Converteerbareobligatie

In april 1998 gaf de Vennootschapvoor in totaalNLG 6oo

miljoen achtergesteldeconverteerbareobligatiesuit meteen

rentevan 1,5 procenten een looptijd tot april zoo5. Deze

obligatieskunnentegeneenconversiekoersvanNLG 128,69

per aandeelwordenomgewisseldtegengewoneaandelenmet

een nominale waarde van NLG 0,13. Alle obligaties tezamen

kunnenworden omgewisseldtegen4.66z.36ogewone

aandelen.

AandelenASML in bezit bij derden

Per 31 december1998 hadPhilips een belangvan 2.3,9 pro-

centvan de gewoneaandelenvande Vennootschap.Philips

heeftzich verplicht dit pakketaandelentot ten minste zz

maartzooo te houden.

Op I juli 1998 ontving de Vennootschapin hetkadervan

de Wetmelding zeggenschapin ter beurzegenoteerdeyen-

nootschappen1996 eenmelding van de Stichting Preferente

AandelenASML Holding N.y. inhoudendedataande stich-

ting eenoptie is verstrektop de verwervingvan eenaantal

cumulatiefpreferenteaandelengelijk aanhetaantalten tijde

van de uitoefeningvan de optie uitstaandegewoneaandelen.

Beursnotering

De gewoneaandelenvan de Vennootschapzijn genoteerd

aande officiële marktvan de AmsterdamExchanges(AEX)

onderhetsymbool ‘ASML’. Tevenszijn de aandelengeno-

teerdaanhet NasdaqNationalMarket System(NASDAQ) in

de VerenigdeStatenonderhetsymbool ‘ASMLF’.

Aandelenparticipatievoor medewerkers

ASML biedt haarwerknemersde mogelijkheidaandelente

verkrijgen in de vorm vaneenaande winst gerelateerd

aandelenoptie-programma.
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F1NANCI~LE AGENDA INFORMATIE EN INVESTOR RELATIONS

II maart1999

algemenevergaderingvanaandeelhouders

in hetEvotuon,

Noord Brabantlaania te Eindhoven

21 juli 1999

Bekendmakinghatfjaarresultaat1999

20 januari 2000

Bekendmakingjaarresultaat1999

BOEKJAAR

ASML’s boekjaareindigt op 3’ december.

Dc afdeling Investor Relations van ASMLis

gaarnebereidtot hetbeantwoorden

vanvragenen hetverstrekkenvan

extra exemplaren van het origineleEngeistalige

jaarverslag of de Nederlandse vertaling

daarvan. In het geval van

interpretatieverschillen tussen deze versies, is

de Engelse versie doorsiaggevend. Ook kunnen

gratis exemplaren worden aangevraagdvan

andere publicaties, zoals de hatfjaarberichten of

hetjaarlijkse‘Form zo-F’, datworth

gedeponeerdbij de SecuritiesandExchange

Commissionin de VerenigdeStatenen bij de

AmsterdamExchanges.Het Engeistalige

jaarverslag en de halfjaarberichtenzijn

bovendienbeschikbaarvia de

ASML-website (http://www.asml.com).

Drs. JanC.G. Hoefnagels

ManagerInvestorRelations

Tel.: 040-2.30 3938

Fax: 040-230 3565

Yvonne Hendriksen

InvestorRelationsSecretary

Tel.: 040-2.30 4941

Fax: 040-230 3565
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