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1. Verplichting met betrekking tot de
tussentijdse informatie in het kader
van het koninklijk besluit van 14
november 2007

”Ondergetekenden verklaren dat de tussentijdse verkorte
geconsolideerde financiële informatie, die is opgesteld
overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen en
conform de IFRS normen aanvaard door de Europese Unie, een getrouw
beeld geven van het vermogen, de financiële positie en van de
resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen
ondernemingen. De tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële
informatie geeft een getrouw beeld van de vereiste informatie van
de uit hoofde van artikel 13, § 5 en § 6 van het koninklijk besluit
van 14 november 2007 vereiste informatie.

Rudi De Winter, CEO

Françoise Chombar, CEO
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2. Verkorte geconsolideerde
resultatenrekening
Omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Kost van de verkopen

halfjaareinde
30/06/2009
K EUR
49.558
1.179
(33.294)

Brutomarge

halfjaareinde
30/06/2008
K EUR
102.078
1.006
(60.656)

jaareinde
31/12/2008
K EUR
183.915
1.634
(109.632

17.443

42.428

75.917

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Algemene en administratieve kosten
Verkoopskosten
Ander bedrijfsresultaat (netto)
Bedrijfswinst (EBIT)

(12.905)
(5.284)
(2.395)

(15.147)
(5.109)
(2.785)

(3.141)

19.387

(29.525)
(10.744)
(5.255)
(834)
29.559

Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Andere bedrijfsresultaten (netto)

1.393
(12.814)

4.564
(4.873)

7.203
(13.892)

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor
belastingen

(14.562)

19.078

22.870

2.999

(2.102)

(419)

(11.563)

16.976

22.451

(0,27)
(0,27)

0,39
0,39

0,52
0,52

Belasting op het resultaat
Aandeel van derden in het resultaat
Netto winst van de periode
Netto winst per aandeel niet-verwaterd
Netto winst per aandeel verwaterd

3. Verkort overzicht resterend
totaalresultaat
halfjaareinde
30/06/2009
K EUR
Netto winst van de periode

halfjaareinde
30/06/2008
K EUR

Jaareinde
31/12/2008
K EUR

(11.563)

16.976

22.451

(225)
(815)
114

503
486
(3.602)

1.111
(957)
(2.096)

Totaalresultaat voor de periode

(12.489)

14.364

20.508

Totaalresultaat toe te wijzen aan :
Eigenaars van de moedermaatschappij
Derden-aandeelhouders in dochtermaatschappijen

(12.489)
0

14.364
0

20.508
0

Cumulatieve omrekeningsverschillen
Herwaarderingsreserve Hedge accounting
Herwaarderingsreserve Fair value

Melexis Halfjaarverslag
voor 6 maanden afgesloten op 30 juni 2009
Gereglementeerde Informatie

4

4. Verkorte geconsolideerde balans
ACTIVA
Vlottende Activa

Liquide middelen
Overige beleggingen
Handelsvorderingen
Vorderingen-aanverwante ondernemingen
Voorraden
Overige vlottende activa
Totaal vlottende activa

halfjaareinde
30/06/2009
K EUR

halfjaareinde
30/06/2008
K EUR

jaareinde
31/12/2008
K EUR

11.227
2.290
19.924
5.646
28.423
8.057
75.568

10.123
17.675
32.946
5.160
34.121
10.936
110.961

8.129
2.145
28.112
7.086
34.371
9.744
89.586

1.756
44.991

659
45.157

50
15.404
62.201

60
9.450
55.326

466
45.029
10.750
60
11.550
67.854

137.769

166.286

157.441

7.510

Vast Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Lange termijn financiële activa
Overige vaste activa
Actieve belastingslatenties
Totaal vaste activa
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Schulden op ten hoogste één jaar :
Korte termijn financiële schulden
Afgeleide financiële instrumenten
Schulden op meer dan één jaar die binnen
het jaar vervallen
Handelsschulden
Schulden t.o.v. aanverwante
ondernemingen
Toe te rekenen kosten, schulden met
betrekking tot bezoldigingen en
belastingen
Voorzieningen
Passieve belastinglatenties
Overige schulden
Over te dragen opbrengsten
Totaal schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden op meer dan één jaar
Aandeel van derden
Totaal schulden op meer dan één jaar

3.148
15.119

15.148

2.483
15.152

5.128
2.309

6.026
6.777

5.737
2.343

4.945

4.878

4.399

371
748
460
32.227

249
1.060
499
42.147

834
371
1.024
569
32.913

55.419
10
55.429

40.506
10
40.516

62.990
10
63.000

Kapitaal
Uitgiftepremie
Reserve voor eigen aandelen
Afdekkingsreserve (hedge reserve)
Reserve reële waardeaanpassingen
Wettelijke reserve
Overgedragen winst
Winst van het boekjaar
Omrekeningsverschillen
Totaal eigen vermogen

565

565

(17.878)
(1.772)
(3.411)
57
84.299
(11.563)
(1.378)
48.917

(14.475)
736
(5.280)
57
86.804
16.976
(1.760)
83.622

565
(17.757
(957)
(3.525)
57
61.847
22.451
(1.153)
61.527

TOTAAL PASSIVA

137.769

166.286

157.441
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5. Verkorte geconsolideerde eigen
vermogensmutatietabel
Aantal Aandelen
aandelen kapitaal

31 december 2007

43.241.860

Uitgifte Wettelijke Overgedra
premie
reserve
-gen
resultaat

Reserve
Inkoop
eigen
aandelen

K EUR

K EUR

K EUR

K EUR

K EUR

565

-

57

86.804

(5.586)

Netto Resultaat
Omrekeningsverschil
Dividend
Reserve inkoop
eigen aandelen
Afdekkingsreserves
Aanpassingen reële
waarde door eigen
vermogen

Reserve
CumulaTotaal
reële
tieve
Eigen
waarde
omreke- vermogen
aanpasningssingen verschillen
K EUR
K EUR
K EUR
(1.429)

(2.263)

78.147

503

16.976
503

16.976

(8.889)

(8.889)
736

736

(3.852)

(3.852)

30 juni 2008

43.241.860

565

57

103.779

(14.475)

(4.544)

(1.760)

83.621

30 juni 2008

43.241.860

565

57

103.779

(14.475)

(4.544)

(1.760)

83.621

608

5.475
608

Netto Resultaat
Omrekeningsverschil
Dividend
Reserve inkoop
eigen aandelen
Afdekkingsreserves
Aanpassingen reële
waarde door eigen
vermogen

5.475
(24.956)

(24.956)
(3.282)

(3.282)
(1.693)

(1.693)

1.756

1.756

31 december 2008

43.241.860

565

-

57

84.299

(17.757)

(4.483)

(1.153)

61.527

31 december 2008

43.241.860

565

-

57

84.299

(17.757)

(4.483)

(1.153)

61.527

(225)

(11.563)
(225)

Netto Resultaat
Omrekeningsverschil
Dividend
Reserve inkoop
eigen aandelen
Afdekkingsreserves
Aanpassingen reële
waarde door eigen
vermogen
30 juni 2009

(11.563)

(121)

43.241.860

565
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72.736

6

(17.878)

(121)
(815)

(815)

114

114

(5.183)

(1.378)

48.917

6. Verkorte geconsolideerde kasstromen
(indirect method)

halfjaareinde harfjaareinde
30/06/2009 30/06/2008
K EUR
K EUR

Kasstromen uit operationele activiteiten
Winst van de periode
Correcties voor :
- Afschrijvingen en waardeverminderingen
- Handelsvorderingen
- Vorderingen t.o.v. aanverwante ondernemingen
- Voorraden
- Handelsschulden
- Overige schulden op ten hoogste één jaar
- Actieve belastinglatentie
- Voorzieningen
- Overige
Netto kasstromen uit operationele activiteiten
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Aankoop deelnemingen
Financiële vaste activa (incl. inkoop eigen aandelen)
Investeringen in materiële en immat. Vaste activa (netto)
Ontvangen intresten
Ontvangsten/terugbetalingen van beleggingen
(incl. financiële activa)
Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten/terugbetalingen van LT en KT schulden
Ontvangsten/terugbetalingen van financiële schulden
Ontvangsten/terugbetalingen van financiering van verbonden
partijen
Betaling interim dividend
Kapitaalvermindering
Minderheidsbelangen
Netto kasstromen uit financieringsactiviteiten

(11,563)

16,976

22,451

5,347
8,187
1,405
5,948
(609)
(358)
(3,854)
431
1,339
6,273

5,887
1,477
71
770
(2,424)
415
(5,881)
17,291

11,781
6,938
(3,659)
(1,211)
(2,861)
3,019
(3,244)
3,209
(9,533)
26,890

10,629
(6,600)
455
(32)

(8,889)
(4,633)
788
(1,953)

(12,171)
(9,510)
1,471
3,846

4,452

(14,686)

(16,364)

(7,605)

(7,727)

14,900
(7,650)
(24,956)

Effect van omrekeningsverschillen
Stijging/daling in liquide middelen en beleggingen
Liquide middelen en beleggingen a/h begin v/d periode
Liquide middelen en beleggingen a/h einde v/d periode
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jaareinde
31/12/2008
K EUR

7

(7,605)

(7,727)

(17,706)

(23)
3,098

(22)
(5,143)

44
(7,136)

8,129
11,227

15,265
10,123

15,265
8,129

7. Toelichting bij de tussentijdse verkorte
geconsolideerde financiële staten
7.1

Samenvatting van de voornaamste waarderingsregels

De voornaamste waarderingsregels toegepast bij het opstellen van het halfjaarverslag van Melexis NV
zijn als volgt:

Basisprincipe
De verkorte tussentijdse geconsolideerde staten voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2009
werden voorbereid in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële verslaggeving” zoals
aangenomen door de Europese Unie. Ze bevatten niet alle informatie nodig voor de volledige
jaarrekening en dienen daarom gelezen te worden samen met de geconsolideerde jaarrekening voor
het jaar 2008 zoals gepubliceerd in het jaarverslag 2008 aan de aandeelhouders en aan de
samenleving. De verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële staten werden voor publicatie
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 28 juli 2009.

Rapporteringmunt
De rapporteringmunt van Melexis NV is de EURO. Om de jaarrekening van de Vennootschap en haar
dochterondernemingen te consolideren worden de jaarrekeningen van buitenlandse geconsolideerde
dochterondernemingen omgerekend, uitgedrukt in een niet – EUR munt, volgens de wisselkoers van
kracht op het einde van de rapporteringperiode wat betreft de balans, en volgens de gemiddelde
wisselkoers gedurende dat jaar voor wat betreft de resultatenrekeningen. Winsten of verliezen uit deze
omrekeningen worden opgenomen in een balanspost voor omrekeningsverschillen binnen het eigen
vermogen.

Vreemde valuta
Transacties in vreemde munten.
Elke onderneming van de groep herberekent haar transacties en posities van vreemde munten naar
haar rapporteringmunt door de posities en transacties in vreemde munten om te rekenen tegen de
omrekeningskoers van toepassing op de datum van de transactie. Wisselkoersverschillen die ontstaan
bij de afhandeling van monetaire items of bij de rapportering van monetaire items worden opgenomen
in de resultatenrekening van de periode waarin ze ontstaan.

Omrekening van financiële staten in vreemde munten.
Sinds de introductie van de EURO op 1 januari 1999, en in overeenstemming met de Belgische
wetgeving, voert Melexis NV haar boekhouding en bereidt zij haar geconsolideerde financiële staten
voor in EURO. De rapporteringmunt van Melexis NV en van haar dochterondernemingen Melexis
Tessenderlo NV, Melexis NV, Melefin NV, Melexis GmbH en Melexis BV is de EURO. De rapporteringmunt
voor Melexis Inc. is de Amerikaanse Dollar (USD), voor Melexis Oekraïne de Oekraïense Hryvnia (UAH)
en voor Melexis Bulgarije Ltd. de Bulgaarse Leva (BGN). De rapporteringmunt voor Sentron AG en
Melexis Technologies SA is de Zwitserse Franc (CHF). De rapporteringsmunt voor de Filipijnse branch
van Melexis NV is de Filipijnse Peso (PHP), voor de Japanse entiteit is dat de Japanse Yen (JPY) en voor
de Hong Kong branch is dat de Hong Kong Dollar (HKD).
Activa en passiva van Melexis Inc., Melexis Oekraïne, Melexis Bulgarije Ltd., Melexis Technologies SA
en Sentron AG werden omgerekend volgens de wisselkoers van kracht op het einde van de
rapporteringperiode. Opbrengsten en kosten werden omgerekend volgens de gemiddelde wisselkoers
gedurende die periode. Componenten van het eigen vermogen werden omgerekend volgens historische
wisselkoersen. Winsten of verliezen resulterend uit deze omrekening worden weergegeven in de
balanspost “cumulatieve omrekeningsverschillen”, als afzonderlijke component van het eigen
vermogen.
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Consolidatieprincipes
De geconsolideerde financiële staten van de Melexis groep omvatten Melexis NV en de ondernemingen
die ze controleert. Deze controle wordt normalerwijze weerspiegeld wanneer Melexis NV, direct of
indirect, meer dan 50% bezit van het stemrecht van het kapitaal van de onderneming en in staat is om
het financiële en operationele beleid van een onderneming te sturen. Het eigen vermogen en het netto
resultaat toe te kennen aan de minderheidsaandeelhouders worden afzonderlijk vermeld in de balans
en de resultaatrekening.
De “purchase method” wordt gebruikt voor verworven ondernemingen. Ondernemingen verworven of
verkocht in de loop van het jaar zijn verwerkt in de geconsolideerde financiële staten vanaf de dag van
verwerving of van verkoop.
Intergroepbalansen en transacties waaronder intergroep winsten en niet-gerealiseerde winsten en
verliezen werden geëlimineerd. De geconsolideerde financiële staten werden opgesteld volgens
uniforme boekhoudprincipes voor gelijkaardige transacties en andere gebeurtenissen in vergelijkbare
omstandigheden.
De consolidatiekring omvat Melexis NV, haar dochterondernemingen Melexis Tesssenderlo NV, Melexis
Oekraïne, Melexis BV (opgericht in respectievelijk 1999, 2000 en 2001), Melexis Inc. (vroeger US
MikroChips Inc) verworven in het laatste kwartaal van 1997, Melexis GmbH, vroeger gekend onder de
naam Thesys Mikroelektronik Produkte GmbH, verworven in oktober 1999, Melexis Bulgarije Ltd.,
aangekocht in oktober 2000 en tenslotte Sentron AG, dat werd aangekocht in februari 2004. In de loop
van het jaar 2005 werd een nieuwe dochteronderneming Melefin NV opgericht door inbreng in natura
van de aandelen van Melexis Tessenderlo NV. Op deze manier werd Melexis Tessenderlo een
kleindochter van Melexis NV. Op 31 januari 2006 nam Melexis GmbH Melexis Tessenderlo NV over van
Melefin NV. In de loop van 2006 werd het Zwitserse filiaal te Bevaix omgezet in een afzonderlijke
juridische entiteit: Melexis Technologies SA.
In 2007 werd een branche geopend in Hong Kong en werd een aparte juridische entiteit in Japan
opgericht.

Liquide middelen
Liquide middelen omvatten kasmiddelen en zichtrekeningen. De liquide middelen omvatten zeer liquide
investeringen met een oorspronkelijke looptijd van maximaal 3 maanden die gemakkelijk op korte
termijn kunnen worden omgezet in het overeenkomstige bedrag aan liquide middelen en die nauwelijks
onderhevig zijn aan wijzigingen in waarde.

Vorderingen
Vorderingen worden geboekt tegen nominale waarde, na waardeverminderingen voor dubieuze
vorderingen.

Afdekking (Hedging)
De onderneming past afdekkingstransacties (hedge accouting) toe voor een deel van haar financiële
instrumenten zoals gedefinieerd onder IAS 39. De afgedekte positie waarbij afdekkingstransacties
worden toegepast zijn kasstroomafdekkingen (cash flow hedges). Op voorwaarde dat de afdekking
effectief is, zullen veranderingen in de reële waarde van het afdekkingsinstrument initieel geboekt
worden in de ‘Afdekkingsreserve’ van het eigen vermogen. Op vervaldag van de afdekking zullen de
veranderingen in de reële waarde getransfereerd worden naar de winst en verliesrekening. Het nieteffectieve deel met betrekking tot veranderingen in de reële waarde van het afdekkingsinstrument
(indien van toepassing) wordt onmiddellijk geboekt in de winst en verliesrekening. De tabel met
openstaande derivaten op het halfjaareinde is bijgevoegd in Note 7.6.

Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide financiële instrumenten die niet bestemd zijn als indekkinginstrumenten worden beschouwd
als “Voor verkoop beschikbare beleggingen” en worden gewaardeerd aan hun reële waarde. De
wijzigingen in reële waarde worden opgenomen in de resultatenrekening op het moment dat deze
waardeaanpassing zich voordoet. De tabel met openstaande derivaten op het halfjaareinde is
bijgevoegd in Note 7.6.
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Voorraden
Voorraden, inclusief goederen in bewerking, omvatten materiaalkosten, loonkosten en indirecte
productiekosten en worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingprijs, (berekend volgens
de FIFO methode) of tegen netto realiseerbare waarde na voorzieningen voor verouderde items indien
deze lager is. Netto realiseerbare waarde wordt gedefinieerd als de normale verkoopprijs, verminderd
met de afwerkings-, marketing- en distributiekosten. Voor bewerkte voorraden omvat de kostprijs de
passende toewijzing van vaste en variabele indirecte kosten. Niet verkoopbare voorraden worden
volledig afgeschreven.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs verminderd met gecumuleerde
afschrijvingen. De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode over de volgende
geschatte levensduur van de activa.
- Gebouwen
20-33 jaar
- Machines, uitrusting en installaties
5 jaar
- Meubilair en rollend materieel
5 jaar
- Computeruitrusting
5 jaar
Kosten gedaan na het in werking stellen van de vaste activa zoals onderhoud en herstellingen en
revisiekosten, worden als kosten geboekt in de periode waarin ze zich voordoen.
De geschatte levensduur en de afschrijvingsmethode worden regelmatig herzien om te verzekeren dat
de afschrijvingsperiode de economische levensduur van de betreffende activa op een consistente wijze
weergeeft.

Beleggingen
De vennootschap heeft IAS 39, financiële instrumenten: erkenning en waardering, toegepast vanaf 1
januari 2001.
De vennootschap verdeelt haar beleggingen onder in de volgende categorieën: financiële activa tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, Leningen en
vorderingen, financiële activa tot einde looptijd aangehouden, financiële activa voor verkoop
beschikbaar. Deze indeling is gebaseerd op de aanwending waarvoor de beleggingen werden
aangekocht. Het Management bepaalt de indeling van de beleggingen initieel bij de aanschaffing en
herevalueerd deze indeling op elke rapporteringsdatum.

(a) financiële activa tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
Deze categorie bevat de beleggingen die voornamelijk verworven werden met als doel om te verkopen
op korte termijn. Afgeleide producten vallen ook onder deze categorie behalve wanneer ze bedoeld
zijn als afdekkingsinstrumenten (hedges) en de afdekking (hedge) een boekhoudkundig doel heeft.
Beleggingen in deze categorie worden geklasseerd als vlottende activa.

(b) Leningen en vorderingen
Leningen en vorderingen zijn niet-afgeleide financiële beleggingen met vaste of voorafbepaalde
betalingen die niet genoteerd zijn in een actieve markt en waarbij er ook geen intentie is tot
verhandeling ervan. Ze zijn ondergebracht bij de vlottende activa, behalve indien de restlooptijd langer
is dan 12 maanden na de balansdatum. Deze zijn dan geklasseerd als lange termijn beleggingen.
Leningen en vorderingen worden in de balans opgenomen als handels- en overige vorderingen.

(c) Financiële activa tot einde looptijd aangehouden
Financiële activa tot einde looptijd aangehouden, zijn financiële activa die geen afgeleid product zijn
met een vaste of bepaalbare betaalkalender en vaste vervaldagen waarbij het management de intentie
en de mogelijkheid heeft om deze aan te houden tot de vervaldag. Ze worden opgenomen bij de lange
termijn beleggingen tenzij de vervaldag binnen de 12 maanden na balansdatum ligt of tenzij de
belegging aanzien wordt als zeer liquide

(d) Financiële activa voor verkoop beschikbaar
Financiële activa voor verkoop beschikbaar zijn financiële activa die geen afgeleid product zijn en die in
deze categorie behoren of niet thuishoren in een andere categorie. Ze zijn inbegrepen in de vlottende
of niet-vlottende activa. Investeringen worden initieel gewaardeerd aan reële waarde vermeerderd met
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transactiekosten voor alle financiële activa die niet ondergebracht zijn in de categorie financiële activa
tegen een reële waarde met verwerking van waardeverschillen in de winst- en verliesrekening.
Investeringen worden niet meer erkend wanneer er geen kasstromen (cash flows) meer gegenereerd
worden, de kasstromen niet meer toebehoren aan de groep en de risico’s en rechten niet meer
ondergebracht zijn bij de groep.
Financiële activa voor verkoop beschikbaar en financiële activa tegen reële waarde met verwerking van
waardeverschillen in de winst- en verliesrekening worden periodiek gewaardeerd tegen reële waarde.
Leningen en vorderingen en financiële activa tot einde looptijd aangehouden worden periodiek
geklasseerd tegen geamortiseerde kosten gebruikmakende van de effectieve interestmethode.
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen die voortkomen uit wijzigingen in de reële
waarde m.b.t. "Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst- en verliesrekening" worden opgenomen in de resultatenrekening van de periode waarin ze
voorkomen. Niet-gerealiseerde winsten en verliezen die voortkomen uit veranderingen in de reële
waarde van financiële activa voor verkoop beschikbaar worden verwerkt in het eigen vermogen.
Wanneer beleggingen geklasseerd onder de rubriek “financiële activa beschikbaar voor verkoop”
worden verkocht of worden afgeschreven, worden de reële waarde aanpassingen opgenomen in de
resultatenrekening als winsten en verliezen van de beleggingen.

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden initieel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en worden erkend
indien het waarschijnlijk is dat toekomstige economische voordelen, toe te schrijven aan dat actief,
naar de onderneming zullen toevloeien, en de kost van het actief betrouwbaar gemeten kan worden.
Na initiële waardering tegen aanschaffingswaarde worden ze verminderd met de gecumuleerde
afschrijvingen en eventuele gecumuleerde waardeverminderingen. Immateriële vaste activa worden
lineair afgeschreven over de geschatte levensduur. De afschrijvingsperiode en de afschrijvingsmethode
worden jaarlijks herzien op het einde van elk boekjaar. Afschrijvingen op immateriële vaste activa
worden als een afzonderlijk item opgenomen in de operationele kosten.
Bedragen betaald voor licenties worden geactiveerd en lineair afgeschreven over de verwachte
gebruiksduur. De verwachte gebruiksduur van licenties is 5 jaar.

Goodwill
Het surplus aan aanschaffingswaarde bij verwerving van een belang in een onderneming en de reële
waarde van het onderliggende netto-actief verworven op de datum van de transactie, wordt geboekt
als consolidatieverschillen en erkend als een actief in de balans. Identificeerbare activa en passiva
erkend bij verwerving worden gewaardeerd tegen de reële waarde op dat ogenblik. Ieder belang van
derden wordt weergegeven al naar gelang het aandeel van het belang in de reële waarden. Elk
consolidatieverschil dat voortvloeit uit de verwerving van een vreemde entiteit en elke correctie m.b.t.
de reële waarde van de onderliggende waarden van activa en passiva die voortvloeit uit de verwerving
van die vreemde entiteit worden opgenomen als activa en passiva van de onderneming. De
consolidatieverschillen worden gewaardeerd aan kostprijs verminderd met de gecumuleerde
waardeverminderingen. Waardeverminderingen met betrekking tot consolidatieverschillen worden
opgenomen in het operationele resultaat.

Onderzoek- & Ontwikkelingskosten
In overeenstemming met IAS 38 Par. 54 worden alle kosten van onderzoek rechtstreeks in resultaat
genomen. Kosten van ontwikkeling worden eveneens in resultaat genomen en niet geactiveerd vermits
niet alle criteria, die IAS 38 Par. 57 vooropstelt, voldaan werden. De vennootschap beschikt met name
niet over de nodige analytische middelen om de onderzoeksfase op betrouwbare wijze te onderscheiden
van de ontwikkelingsfase.

Eigen vermogen
Ingekochte eigen aandelen worden in de balans weergegeven als vermindering van het eigen
vermogen. De verwerving van eigen aandelen wordt opgenomen als verandering in het eigen
vermogen. Er wordt noch winst noch verlies erkend in de resultatenrekening bij de verkoop, uitgifte of
annulering van ingekochte eigen aandelen.
De ontvangen vergoeding wordt in de financiële staten als een wijziging van het eigen vermogen
weergegeven.
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Voorzieningen
Voorzieningen worden aangelegd wanneer de onderneming een huidige verplichting heeft als gevolg
van een feit uit het verleden en het waarschijnlijk is dat er een uitgave noodzakelijk is om aan de
verplichting te voldoen en wanneer er een betrouwbare schatting kan gemaakt worden van de grootte
van de verplichting. Voorzieningen worden op balansdatum herzien en aangepast om zo de meest
correcte schatting weer te geven. Ingeval het verschil tussen de nominale en verdisconteerde waarde
materieel is, worden voorzieningen geboekt voor een bedrag gelijk aan de verdisconteerde waarde van
de uitgaven die nodig geacht worden om de toekomstige verplichting te voldoen.

Reserves
Kapitaalreserves vertegenwoordigen de wettelijke reserve van de moederonderneming, in
overeenstemming met de Belgische wet.
De reserve “Cumulatieve Omrekeningsverschillen” vertegenwoordigt de verschillen die ontstaan uit het
consolideren van buitenlandse ondernemingen.

Belang van derden
Belang van derden bevat het aandeel dat niet toekomt aan de moedervennootschap in de reële waarde
van het netto-actief dat erkend wordt op het moment van de verwerving van een dochteronderneming
evenals het minderheidsbelang in het resultaat van het boekjaar en het overgedragen resultaat.

Erkenning van de opbrengsten
De onderneming erkent opbrengsten van de verkoop van goederen op het moment van verzending of
levering, afhankelijk van het moment dat de eigendom en de risico's overgedragen worden onder de
specifieke contractuele voorwaarden van iedere verkoop, die kunnen variëren van klant tot klant.
Opbrengsten van onderzoeksprojecten worden erkend als alle contractuele voorwaarden voldaan zijn.

Kosten m.b.t. leningen
Kosten m.b.t. leningen worden opgenomen in de kosten op het ogenblik dat ze zich voordoen.

Kapitaalsubsidies
Kapitaalsubsidies worden uitgesteld en afgeschreven in functie van de inkomsten over de periode
noodzakelijk om deze te laten komen met de verbonden kosten die deze dienen te compenseren.
Ontvangen subsidies worden aanzien als uitgestelde inkomsten in de hierbij gevoegde jaarrekeningen.
Inkomsten met betrekking tot kapitaalsubsidies worden aanzien als een vermindering op de
toegewezen kosten.
De onderneming erkent kapitaalsubsidies op het moment dat een redelijke mate van zekerheid bestaat
dat deze effectief zullen worden ontvangen. Zij worden geboekt als over te dragen opbrengsten op de
balans en worden geleidelijk in resultaat genomen volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de
vaste activa waarvoor ze werden verkregen. De hieruit voortvloeiende opbrengsten worden
gecompenseerd met de bijhorende afschrijvingen in de resultatenrekening en als uitgestelde inkomsten
in de balans.

Belastingen
Belastingen op het resultaat worden berekend op het resultaat van de periode en houden rekening met
belastingslatenties. Belastingslatenties worden berekend volgens de ‘balance sheet liability methode’.
Onder deze methode worden de belastingslatenties (actieve of passieve) geboekt op basis van
tijdsverschillen tussen de boekwaarde van activa en passiva voor financiële rapporteringsdoeleinden
enerzijds en voor belastingsdoeleinden anderzijds. Belastingslatenties worden berekend,
gebruikmakend van de belastingsvoet die verwacht wordt van kracht te zijn op het belastbare resultaat
tijdens het jaar dat de tijdelijke verschillen verdwijnen.
De waardering van belastingslatenties weerspiegelen de belastingsimplicaties die zouden voortvloeien
uit de wijze waarop de onderneming verwacht, op balansdatum, de boekwaarde van de activa en
passiva te realiseren.
Actieve en passieve belastingslatenties worden erkend onafhankelijk van het tijdstip waarop het
tijdsverschil verdwijnt. Actieve belastingslatenties worden niet verdisconteerd en worden opgenomen
onder de niet vlottende activa in de balans. Actieve belastingslatenties worden slechts erkend indien
het waarschijnlijk is dat voldoende belastbare winsten zullen worden gerealiseerd, tegen welke deze
actieve latenties kunnen worden gebruikt. Op balansdatum worden voorheen niet erkende actieve
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belastingslatenties en de boekwaarde van actieve belastingslatenties opnieuw geëvalueerd. De
onderneming erkent voorheen niet opgenomen actieve belastingslatenties voor zover het waarschijnlijk
is geworden dat er toekomstige belastbare winst aanwezig zal zijn die toelaat het gehele of een deel
van het uitgestelde belastingsactief te realiseren. Daarentegen wordt de boekwaarde van de actieve
belastingslatenties verminderd naarmate het niet langer waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare
winst zal zijn om het geheel of een gedeelte van het actief te gebruiken.
Passieve belastingslatenties worden erkend voor alle tijdsverschillen onderhevig aan belastingen, tenzij
deze voorvloeien uit de afschrijving van goodwill die niet aftrekbaar is voor belastingsdoeleinden.

Waardevermindering van activa
Materiële vaste activa, immateriële vaste activa en consolidatieverschillen komen in aanmerking voor
waardevermindering wanneer gebeurtenissen of veranderingen in omstandigheden er op wijzen dat de
boekwaarde van een actief niet meer recupereerbaar is. Indien de boekwaarde van een actief
bestanddeel hoger is dan haar realisatiewaarde, wordt een waardevermindering opgenomen in de
resultatenrekening als kost. De realisatiewaarde is de netto verkoopprijs van het actief of de
gebruikswaarde indien deze hoger is. De netto verkoopprijs is het bedrag dat verworven wordt bij de
verkoop van een actief tegen marktconforme voorwaarden terwijl de gebruikswaarde de huidige waarde
is van de geschatte toekomstige kasstromen die zouden voortvloeien uit het continue gebruik van een
actief en uit de verkoop op het einde van haar levensduur. Realisatiewaarden worden geschat voor
identificeerbare activa, of, indien dit niet mogelijk is, voor de kasgenererende bedrijfseenheid.
Waardeverminderingen opgenomen in vorige boekjaren worden teruggenomen indien blijkt dat dit niet
meer geheel of gedeeltelijk nodig zijn.

Segmentaire informatie
Voor management doeleinden is Melexis op wereldwijde basis georganiseerd in 2 belangrijke
operationele activiteiten. Deze divisies zijn de basis waarop Melexis haar primaire segmentaire
informatie rapporteert. Financiële informatie voor business en geografische segmenten is opgenomen in
hoofdstuk 9.

Mogelijke verplichtingen en latente schulden
Mogelijke verplichtingen en latente schulden worden niet in de balans opgenomen. Zij worden
toegelicht in de jaarrekening, behalve indien de kans dat zij leiden tot een financiële uitgave, weinig
waarschijnlijk is. Latente vorderingen worden niet opgenomen in de financiële staten, maar worden
toegelicht wanneer een opbrengst waarschijnlijk is.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen na balansdatum die een invloed hebben op het resultaat van het boekjaar of die meer
informatie verschaffen over de positie van de onderneming op balansdatum, worden weergegeven in de
financiële staten. Gebeurtenissen na balansdatum die geen invloed hebben op het resultaat worden
opgenomen in de toelichtingen indien ze belangrijk zijn.

Winst per aandeel
Winst per aandeel wordt berekend door de netto winst van de periode te delen door het gewogen
gemiddeld aantal aandelen gedurende de periode.

7.2

Wijzigingen in de waarderings- en presentatieregels

De gebruikte boekhoudnormen ter voorbereiding van de verkorte tussentijdse geconsolideerde
financiële rekeningen zijn in overeenstemming met deze die werden gebruikt in de voorbereiding van
de geconsolideerde financiële rekeningen voor de periode eindigend op 31 december 2008,
uitgezonderd voor de wijzigingen van de Standaarden en Interpretaties zoals hieronder beschreven.
IFRS 8 Operationele segmenten
IAS 1 Presentatie van de jaarrekening
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De toepassing van deze Internationale Standaarden en Interpretaties had geen ingrijpende impact op
de balans of het resultaat van de groep.en heeft vervolgens ook niet geleid tot het wijzigen van de
toegepaste waarderingsregels.
De volgende Internationale Standaarden en Interpretaties werden van toepassing maar zijn niet
relevant voor de groep en moeten daarvoor niet worden toegepast:
IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen
IAS 20 Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing over
overheidssteun
IAS 23 Financieringskosten
IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen
IAS 29 Financiele verslaggeving in economieen met hyperinflatie
IAS 31 Belangen in joint ventures
IAS 32 Financiele instrumenten: Presentatie — wijzigingen met betrekking tot financiële instrumenten
met een terugneemverplichting en verplichtingen die voortvloeien ten tijde van liquidatie
IAS 40 Vastgoedbeleggingen
IAS 41 Landbouw
IFRIC 12 Dienstverlening uit hoofde van consessieovereenkomsten
IFRIC 16 verwerking van het afdekken van valutakoersrisico’s van netto-investeringen in buitenlandse
activiteiten.
Voortijdige toepassing van Standaarden en Interpretaties
De vennootschap heeft geen voortijdige toepassing gedaan van nieuwe Standaarden, wijzigingen en
Interpretaties aan bestaande Standaarden die werden gepubliceerd.
Uitgegeven, maar nog niet verplichte Standaarden en Interpretaties.
IFRS 3 Bedrijfscombinaties
IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening
IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen
IFRS 7 financiele instrumenten: Presentatie – wijzigingen met betrekking tot presentatie over reeele
waarde liquiditeits risico
IFRIC 15 Overeenkomsten voor de constructie van vastgoed
IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beeindigde bedrijfsactiviteiten
IFRIC 17 Dividenduitkeringen in natura
IFRIC 18 verwerking van activa, ontvangen van cliënten
IAS 7 Het kasstroomoverzicht
IAS 17 Lease-overeenkomsten
IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen — wijzigingen met betrekking tot voor de groep in
geldmiddelen afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betaling
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Inkomsten
Volgende tabel geeft een overzicht weer van de totale inkomsten per divisie.

(in k EUR)

30/06/09

30/06/08

% CHANGE (Y-O-Y)

Sensors

19.438

43.314

-55%

Wireless

4.489

6.743

-33%

Actuators

18.625

33.722

-45%

Opto

6.460

17.837

-64%

Overige
TOTAL

1.725

1.468

50.737

103.084

18%
-51%

Kost van de Verkopen
Kost van de verkopen bestaat uit materiaal (grondstoffen en half afgewerkte producten),
onderaanneming, personeelskosten, afschrijvingen en andere directe productiekosten. De kost van de
verkopen daalde van kEUR 60.656 in 2008, naar kEUR 33.294 in 2009. Uitgedrukt als een percentage
van de totale inkomsten, steeg de kost van de verkopen voor het jaar 2009 van 59% naar 66% als
gevolg van de verminderde bezetting van de test faciliteiten.

Brutomarge
De brutomarge uitgedrukt als percentage van de omzet daalde van 41 % in 2008 naar 34% in 2009 als
gevolg van de stijging van de kost van de verkopen.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
De uitgaven voor O&O bedroegen kEUR 12.905 in 2009, zijnde 23% van de totale inkomsten.
De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling daalden met 15% hoofdzakelijk tengevolge van
afgenomen personeelskosten en externe ontwikkelingskosten. De activiteiten van onderzoek en
ontwikkeling concentreren zich verder op het onderzoek en de ontwikkeling van Hallsensoren,
geïntegreerde druk- en acceleratiesensoren en gyroscopen, 16-bit microcontrollers, infrarood-en
optische sensoren, bus-ICs en RF- componenten.
In overeenstemming met IAS 38 Par. 54 worden alle kosten van onderzoek rechtstreeks in resultaat
genomen. Kosten van ontwikkeling worden eveneens in resultaat genomen en niet geactiveerd vermits
niet aan alle criteria, die IAS 38 Par. 57 vooropstelt, voldaan werd. De vennootschap beschikt met
name niet over de nodige analytische middelen om de onderzoeksfase op betrouwbare wijze te
onderscheiden van de ontwikkelingsfase.

Algemene, administratieve en verkoopkosten
De algemene, administratieve en verkoopkosten bestaan hoofdzakelijk uit lonen en loongebonden
uitgaven, kantooruitrusting en verbonden uitgaven, commissies, reis- en publiciteitskosten. De
algemene, administratieve en verkoopkosten stegen tot 13.5% van de totale inkomsten tijdens de
eerste helft van 2009 in vergelijking met dezelfde periode in 2008.

Financieel resultaat
Het netto financiële resultaat daalde van kEUR 309 verlies in de eerste helft van 2008 naar kEUR
11.421 verlies in de eerste helft van 2009. Het (netto) intrestresultaat steeg van een verlies van EUR
972.530 in de eerste helft van 2008 naar een verlies van EUR 869.944 in de eerste helft van 2009. Het
nettoresultaat uit koersverschillen (zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd) bedroeg in de eerste helft
van 2009 een winst van EUR 175.792 in vergelijking met een verlies van EUR 522.896 in de eerste
helft van 2008. Het nettoresultaat uit treasury operaties (diverse financiële producten) bedroeg in de
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eerste helft van 2009 een winst van EUR 216.984 in vergelijking met een winst van EUR 1.309.998 in
de eerste helft van 2008.
Het resultaat werd in 1H2009 beïnvloed door een uitzonderlijk verlies van KEUR 10.750 als gevolg van
reële waardeaanpassingen van de CDO-portefeuille. Bijgevolg heeft de CDO-portefeuille een nulwaarde
op de balans op 30 juni 2009.

Netto-inkomen
Voor de eerste helft van 2009 heeft de Vennootschap een nettoverlies van kEUR 11.563 geboekt.

7.3

Schulden

7.3.1 Financiële schulden
30 juni
2009
EUR
Gewaarborgde schulden
Niet-gewaarborgde schulden
Totaal

2008
EUR
7.510.000
7.510.000

-

7.3.2 Schulden op lange termijn
2009
EUR

2008
EUR

327.439

342.444

2.559.992

2.666.660

150.360

145.450

30.000.000

45.000.000

Totaal gewaarborgde leningen

33.037.791

48.154.554

Niet-Gewaarborgde schulden
Niet-gewaarborgde leningen met vervaldatum in 2013

37.500.000

7.500.000

Totaal niet-gewaarborgde schulden

37.500.000

7.500.000

Totale schulden
Verminderd met korte termijn gedeelte
Lange termijn gedeelte van de lange termijn leningen

70.537.791
15.119.115
55.418.636

55.654.554
15.148.158
40.506.396

Gewaarborgde schulden
Banklening (in CHF) met variabele rentevoet (1), vervaldatum in
2019
Banklening (in EUR) met variabele rentevoet (2), vervaldatum in
2033
Banklening (in USD) met vaste intrestvoet van 6% (3), vervaldatum
in 2018
Banklening in (EUR) met variabele rentevoet (4), vervaldatum in
2011

(1) De lening is gewaarborgd door een hypotheek op het gebouw te Bevaix, Zwitserland.
(2) Afsluiting van een gewaarborgde lening voor een bedrag van EUR 3.200.000 voor de financiering
van de
bouw van een kantoorgebouw. Er werd een waarborg van EUR 3.200.000 gegeven op het onroerend
goed.
(3)
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Afsluiting van een gewaarborgde lening voor een bedrag van 300.000 USD. Deze lening is gewaarborgd
door een hypotheek op de gebouwen van Melexis Inc.
(4) Afsluiting van een gewaarborgde lening van een bedrag van 75.000.000 EURO. Deze lening is
gewaarborgd
door de activa van Melexis GmbH.
Op 30 juni 2009 heeft Melexis de volgende financiële verbinternissen:
Voor Melexis NV:
Netto schuldgraad/EBITDA < 2
Tangible net worth/total activa ≥ 35%
Beschikbare kasstromen/schuld service ratio ≥ 110%
Voor Melexis Tessenderlo NV and Melexis GmbH op gecombineerde basis:
Netto schuldgraad/EBITDA ≤ 3
Per 30 Juni 2009 voldoet Melexis NV niet langer aan de verbintenis Netto schuldgraad/EBITDA. Het
bedrijf is in onderhandeling met haar banken om haar financiële verbintenissen aan te passen.

7.4 Componenten van de actieve en passieve
belastingslatenties
Componenten van de actieve belastingslatenties zijn als volgt:

Fiscaal aftrekbare afschrijvingen
Reële waarde aanpassingen
financiële instrumenten
Reële waarde aanpassingen
afdekkingstransacties (hedge
accounting)
Waardevermindering lange termijn
financiële activa
Fiscale verliezen
Totaal

1 januari
2009

Opgenomen
in resultatenrekening

k EUR
8.837
351

k EUR

Opgenomen
in eigen
vermogen

Omrekenings
-verschillen

30 juni
2009

k EUR

k EUR
8.837
158

(193)

493

419

1.445

3.654

425
11.550

(27)
3.434

912
5.099
398
15.404

419

Componenten van de passieve belastingslatenties zijn als volgt:
1 januari
2009

Allerlei
Totaal

EUR
371
371
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Opgenomen
in eigen
vermogen

Omrekenings
-verschillen

30 juni
2009

EUR

EUR
371
371

7.5

Immateriële vaste activa
30 juni 2009
Licenties &
know how
k EUR

Aanschaffingswaarde
Begin van de periode
Aanschaffingen
Buitengebruikstellingen
Overdrachten
Omrekeningsverschillen
Totaal

Totaal
k EUR

7.880
1.354

7.880
1.354

9.234

9.234

Gecumuleerde afschrijvingen
Begin van de periode
Aanschaffingen
Buitengebruikstellingen
Overdrachten
Totaal

7.414
64

7.414
64

7.478

7.478

NETTO BOEKWAARDE

1.756

1.756

In het tweede kwartaal van 2009 werd de Vision afdeling van Sensata overgenomen door Melexis
(Hoofdstuk 13. Overnames).

7.6

Materiële vaste activa

30 juni 2009
Aanschaffingswaarde:
Begin van de periode
Aanschaffingen
Buitengebruikstellingen
Overdrachten
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
Gecumuleerde
afschrijvingen:
Begin van de periode
Aanschaffingen
Buitengebruikstellingen
Overdrachten
Omrekeningsverschillen
Einde van de periode
NETTO BOEKWAARDE

Terreinen en
gebouwen

Machines,
installaties
en uitrusting

Meubilair en
rollend
materieel

Vaste activa
in aanbouw

Totaal

k EUR

k EUR

k EUR

k EUR

k EUR

22.864

99.603

4.732

2.000

129.200

244

3.475

3.719
-1.146

-1.146
22.864

98.457

4.976

5.475

131.772

4.591
431

76.335
3.156
-1.105

3.245
128

-

84.171
3.715
-1.105

5.022
17.842

78.386
20.071

3.373
1.603

In Erfurt, Duitsland, is een nieuw gebouw in aanbouw. Verouderde testmachines werden buiten
gebruik gesteld in de eerste helft van 2009.
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86.781
44.991

7.7

Vaste activa
Halfjaar
30/06/2009
K EUR
0

Financiële activa

Halfjaar
30/06/2008
K EUR
0

Jaareinde
31/12/2008
K EUR
10.750

Per 30 juni 2009 bedraagt het totaal aan lange termijn financiële activa 0 EUR (10.750.000 EUR per 31
december 2008), zijnde de beste inschatting door het bestuursorgaan van de reële waarde van de
portefeuille van “Collateralized debt obligations” (CDO’s), die aangekocht werd in de loop van 2006
(voor een totale waarde van 15.000.000 EUR).
In overeenstemming met IAS 39 wordt het bovenstaande instrument gewaardeerd aan reële waarde.
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de de markt voor deze financiële instrumenten niet meer
actief is sinds 2007. In overeenstemming met IAS 39 (inclusief § 48-48A, AG 71-79 en de paper van
het IASB Expert Advisory Panel inzake “het vaststellen en rapporteren van reële waarden van financiële
instrumenten in markten die niet langer actief zijn”) heeft het bedrijf de reële waarde vastgesteld
gebruik makend van een waarderingstechniek.
In 2008 is het bestuursorgaan tot de vaststelling gekomen dat het gebruik van een
waarderingstechniek, enkel gebruik makend van inputs van observeerbare markten, waarbij de waarde
bekomen wordt gebruik makend van de vergelijking van credit spreads, niet langer beantwoordt aan
het objectief van het meten van reële waarde, in overeenstemming met de accounting richtlijnen. De
waarde, bekomen door gebruik te maken van dergelijke waarderingstechniek, enkel steunend op data
van observeerbare markten, zou 562.763,95 EUR (871.409 EUR per 31 december 2008) bedragen. Het
bestuursorgaan meent dat dergelijke waarderingstechniek onvoldoende rekening houdt met relevante
inputs die niet gebaseerd zijn op observeerbare marktdata, zoals de inschatting van verwachte
cashflows.
Daarom heeft Melexis, voor het eerst per 31 december 2008, de CDO portefeuille gewaardeerd op basis
van een waarderingstechniek, enkel gebruik makend van data en inputs van observeerbare markten
(gebaseerd op ratings van onderliggende activa) en tevens inputs die niet gebaseerd zijn op data van
observeerbare markten, met als doel een reële waarde te bepalen. Deze waarderingstechniek, die
rekening houdt met de verwachte recupereerbaarheid van de investering op de verwachte vervaldag, is
consistent toegepast per 30 juni 2009 en resulteert in een reële waarde van 0 EUR per 30 juni 2009
(10.750.000 EUR per 31 december 2008).
De inputs van observeerbare markten zijn de ratings van de onderliggende assets (obligaties en
hypotheken) en gekende verliezen. De inputs die niet gebaseerd zijn op observeerbare transacties
maken gebruik van volgende assumpties:
•
Verwachte verliezen van hypotheek-effecten
•
Verwachte verliezen van bedrijfsgerelateerde-effecten
•
Verwachte recupereerbaarheid
Vermits de hierboven toegelichte financiele instrumenten derivaten bevatten die niet apart
gewaardeerd kunnen worden, wordt de totale investering geklasseerd als een “financieel actief of
financiële verplichting tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening” en wordt de reële waardeaanpassing van 10.750.000 EUR opgenomen in het resultaat
van 2009.
Op 31 december 2008 werd er ook beslist dit instrument te herclassificeren van vlottend actief naar
vast actief omdat de markt meer dan waarschijnlijk niet terug actief zal worden in de komende twaalf
maanden.
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7.8

Derivaten

Marktwaarde
De marktwaarde van de financiële instrumenten is gebaseerd op “market-to-market” waarderingen.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de marktwaarde van niet-vervallen financiële instrumenten
per categorie per 30 juni 2009.
30 juni 2009
Marktwaarde van financiële instrumenten opgenomen in de
resultatenrekening
Niet-vervallen FX swap contracten op 30 juni
Niet-vervallen Interest swap contracten op 30 juni
Niet-vervallen inflatie swap contracten op 30 juni

Marktwaarde k EUR
(104)
(360)
391

Totaal

(73)

Marktwaarde van financiële instrumenten opgenomen in het eigen
vermogen
Conform afdekkingstransacties (hedge accounting) IAS 39
Niet-vervallen FX swap contracten op 30 juni
Niet-vervallen Interest swap contracten op 30 juni
Niet-vervallen inflatie swap contracten op 30 juni
Totaal

Marktwaarde

k EUR

(2,684)
(2,684)

8. Financiële kalender
•
•

Publicatie van Q3 resultaten op 22 oktober 2009.
Publicatie van de 2009 jaarresultaten op 11 februari 2010.

9. Segmentaire informatie
Segmentaire informatie is opgesteld op volgende basis:

A. Business segmenten
De Melexis groep voert het grootste deel van haar activiteiten uit in de volgende 2 domeinen:
a.
b.

Automobiel
Niet-automobiel (overige)
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B. Geografische segmenten
Informatie met betrekking tot business segmenten
Alle bedragen in k EUR

Automobiel

Overige

33.380
860
22.410
8.686
3.557
1.612

16.178
319
10.884
4.219
1.727
783

Omzet
Overige opbrengsten
Kost van verkopen
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling
Algemene- en administratiekosten
Verkoopkosten
Andere bedrijfskosten
Bedrijfswinst
Financieel resultaat
Belasting op het resultaat

30 juni 2009
Niet
toegewezen

49.558
1.179
33.294
12.905
5.284
2.395

(11.421)
2.999

Netto resultaat
Segmentaire activa
Investeringen
Afschrijvingen

Totaal

(3.141)
(11.421)
2.999
(11.563)

62.902
3.577
3.603

30.486
1.734
1.746

44.380

137.769
5.311
5.349

Geografische segmentaire informatie
Alle bedragen in k EUR
Opbrengsten per geografie
Segmentaire activa

30 juni 2009
VS
Totaal

Europa
50.730
136.937

7
832

50.737
137.769

De volgende tabel geeft een samenvatting van de opbrengsten volgens geografische bestemming:
30/06/09
K EUR

30/06/08
K EUR

31/12/2008
K EUR

Europa

24.719

43.832

77.992

Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Nederland
Ierland
Polen
Zwitserland
Tsjechische Republiek
Overige

10.769
1.928
3.820
992
1.573
1.345
794
589
2.909

20.276
6.010
6.482
714
2.134
1.971
1.765
1.045
3.434

34.980
10.425
10.987
1.677
4.028
3.794
3.113
1.629
7.359
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Verenigde Staten van Amerika
Azië
Japan
China
Korea
Thailand
Filipijnen
Taiwan
Overige
Rest van de wereld
Totaal

3.594

11.576

19.830

17.698
927
7.103
3.480
2.617
1.412
1.515
645

39.396
11.900
11.530
3.354
6.277
3.650
1.654
1.031

72.303
19.643
21.922
8.684
12.904
5.612
2.948
590

4.726

8.280

15.424

50.737

103.084

185.549

Geografische opdeling verkoopsresultaten

RoW
9%

Europe
49%

Asia
35%

US
7%

Opbrengsten per klant
De volgende tabel geeft een samenvatting van de opbrengsten per klant voor de 10 belangrijkste
klanten. De tabel is samengesteld uit de verkopen aan eindklanten en niet aan subcontractors.
30/06/09
%

30/06/08
%

31/12/2008
%

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

11
10
10
5
4
4
4
2
2
2

9
6
14
4
5
3
6
3
2
2

15
9
7
6
4
3
3
3
3
2

TOTAAL

55

55

55

Klant
Klant
Klant
Klant
Klant
Klant
Klant
Klant
Klant
Klant
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10. Seizoensschommelingen
Seizoensschommelingen hebben geen impact op de productie of op het resultaat van het bedrijf.

11. Aanverwante ondernemingen
11.1 Vorderingen en schulden
Per 30 juni 2009 en 2008 is de situatie van deze saldi als volgt:

Vorderingen op:
Op

kEUR
Elex
Xtrion
Epiq groep
Xfab groep
Xpeqt groep
Overige

30/06/09
17
122
4.667
805
35

30/06/08
4
103
2.908
1.389
739
15

31/12/2008
9
117
5.949
228
731
52

5.646

5.160

7.086

30/06/09
72
357
318
733
829

30/06/08
41
200
-13
5.460
1.081
8

31/12/2008
71
190
220
818
1.036
8

2.309

6.777

2.343

Totaal

Schulden aan:
Op

kEUR
Elex NV
Xtrion
Epiq groep
Xfab groep
Xpeqt groep
Overige
Totaal
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11.2 Verkopen en aankopen van goederen en vaste activa
Verkopen aan (k EUR)

30/06/09

30/06/08

31/12/2008

2.488

5.360

366

305

10.348
59
1.174

30/06/09

30/06/08

31/12/2008

12.735
78
229
62

33.435
249
2.069
168

59.133
500
2.699
238

30/06/09

30/06/08

31/12/2008

9
101

9
29

18
81

-

304

30/06/09

30/06/08

31/12/2008

428
19

415
21
480
1.754

888
30
35
994
3.170

Epiq group (voornamelijkICs)
Xpeqt groep
Xfab groep (voornamelijk test & assembly
diensten)
Elex
Aankopen van (k EUR)
Xfab group (voornamelijk wafers)
Epiq NV (voornamelijk assembly)
Xpeqt group (voornamelijk uitrusting)
Xtrion (voornamelijk IT infrastructuur)

11.3 Verkopen en aankopen van dienste
Verkopen aan (k EUR)
Elex (voornamelijk O&O en huur)
Xpeqt groep (voornamelijk infrastructuur
kantoorgebouwen)
X-Fab groep (voornamelijk O&O)
EPIQ groep (voornamelijk infrastructuur
kantoorgebouwen)
Aankopen van (k EUR)
Xtrion (voornamelijk IT gerelateerde support)
Elex (voornamelijk IT en gerelateerde support)
Epiq
Xpeqt
Xfab groep

291
1.375

Zowel de Raad van Bestuur als het Audit Comité hebben de voornaamste transacties nauwgezet
nagekeken en geanalyseerd en zijn tot de conclusie gekomen dat deze transacties als gebruikelijke
transacties beschouwd kunnen worden en aldus niet kaderen binnen de sfeer van art. 523 en 524 van
het Wetboek van Vennootschappen. Verder bevestigen zij dat de betaalde/ontvangen vergoedingen
gebaseerd zijn op marktconforme voorwaarden.
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12. Aandeelhoudersinformatie
Notering
Reuters ticker
Bloomberg ticker

Euronext
MLXS.BR
MELE BB

12.1 Aandeelhoudersstructuur
Situatie op 30 juni 2009
Shareholders structure

Public
38.27%
Xtrion
50.05%
Treasury
Shares
3.99%

Fidelity
Mgt&Res
7.69%

Bedrijf

Aantal
aandelen

Xtrion

Deelnemingsper
centage

21.644.399

50,05%

FMR Corp.

3.325.000

7,69%

Treasury Shares

1.725.943

3,99%

Public

16.546.518

38,27%

Totaal

43.241.860

100,00%

12.2 Informatie over het aandeel
Eerste noteringsdag

10 oktober 1997

Aantal uitstaande aandelen op 30 juni 2009, niet verwaterd
43.241.860
Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen op 30 juni 2009, niet verwaterd 41.516.928
Aantal uitstaande aandelen op 30 juni 2009, verwaterd
Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen op 30 juni 2009, verwaterd

43.241.860
41.516.928

Beurskapitalisatie op 30 juni 2009

EUR 192.426.277

13. Overnames
Sensata Technologies en Melexis kondigden op 2 april 2009 de ondertekening van de
verkoopovereenkomst aan. Met deze ondertekening wordt de Vision afdeling van Sensata
overgedragen aan Melexis
De Vision afdeling levert momenteel reeds aan klanten zoals Bosch en Delphi CMOS beeldvormers en
beeldvormingmodules voor geavanceerde driver assistance systemen (advanced driver assistance
systems – ADAS).
De strategische focus van Melexis op automotive halfgeleiders en sensoren zorgt ervoor dat deze
aankoop een onmiddellijk voordeel oplevert voor onze klanten die de reeds bestaande optoelektronische en camera imager producten gebruiken.
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Melexis zal de volgende 5 jaar een vast bedrag betalen aan Sensata per verkochte chip. De netto
contante waarde van de verwachte toekomstige betalingen, gebaseerd op verwachte verkopen, houdt
voornamelijk verband met de verworven technologie en is daarom opgenomen in de rubriek
immateriële vaste activa.

14. Verplichtingen en toekomstige
verplichtingen
Per 30 juni 2009 is Melexis betrokken in 2 geschillen.
Een derde partij deelde ons mee dat ze compensatie vorderen voor inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten in verband met een patent op magnetische hoekherkenning dat zij had verworven.
Gezien de voorafgaande stand van de techniek op dit terrein en rekening houdend met het feit dat de
technologie van Melexis in eigen beheer werd ontwikkeld, de Melexis-sensor een andere werking heeft
en beschermd is door onze eigen octrooien, zag Melexis geen reden om met hen in onderhandeling te
treden over licentiëring. Daarom verdedigt Melexis zijn positie voor de rechter.
Melexis Tessenderlo N.V. is betrokken in twee verwante geschillen met een en dezelfde klant, eenmaal
als eiser en eenmaal als gedaagde. Het laatste dispuut, dat door Melexis verworpen is, en de daarmee
gepaard gaande kosten voor juridische bijstand worden gedekt door de verzekering. De juridische
kosten van de eerste rechtzaak zijn niet disproportioneel.
De omvang van deze twee geschillen is niet van dergelijke omvang dat zij de financiële positie van de
Groep in gevaar brengt.

15. Risicofactoren
Melexis wordt, zoals elke firma, voortdurend geconfronteerd met zowel marktgebonden en
mededingingsgebonden risico’s als met risico’s verbonden aan de onderneming (bv. wisselkoersrisico’s,
klantenconcentratie, afhankelijkheid van personeel op sleutelposities, productaansprakelijkheid, IP of
gerechtsgeschillen). De volledige informatie in het kader van risicofactoren voor Melexis kunt u in het
jaarverslag 2008 terugvinden.
Melexis ziet als de meest vermeldingswaardige risico’s voor het volgende half jaar de algemene
marktomstandigheden en de continue verzwakte positie van de financiele sector.
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16. Verslag van beperkt nazicht met
betrekking tot de tussentijdse verkorte
geconsolideerde financiële informatie
van de vennootschap MELEXIS NV over
de periode van zes maanden afgesloten
per 30 juni 2009
“Aan de Raad van Bestuur:
Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de bijgevoegde tussentijdse verkorte geconsolideerde
financiële informatie over de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 van de
vennootschap MELEXIS NV en haar dochterondernemingen met een balanstotaal van 137.769 KEUR en
waarvan de winst- en verliesrekening afsluit met een geconsolideerd verlies van 11.563 KEUR. De
tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie werd goedgekeurd door de bestuurders en
werd opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving” zoals aanvaard
binnen de Europese Unie. De opgenomen kwartaalcijfers in de voornoemde tussentijdse financiële
informatie maken geen deel uit van ons beperkt nazicht.
Het opstellen van de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie alsmede de bepaling
van de inhoud ervan valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze
verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een
interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de tussentijdse
verkorte geconsolideerde financiële informatie die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg
van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte grondslagen
voor de financiële verslaggeving en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven
omstandigheden redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een verslag op te stellen met betrekking
tot deze tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie op basis van ons beperkt nazicht.
Wij hebben ons beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de aanbeveling zoals uitgevaardigd door
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende opdrachten van beperkt nazicht. Een beperkt nazicht
bestaat voornamelijk uit de bespreking van de financiële informatie met het management en de
toepassing van analytische and andere procedures op de tussentijdse verkorte geconsolideerde
financiële informatie.
Een beperkt nazicht is dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de geconsolideerde
jaarrekening in overeenstemming met de algemeen aanvaarde controlenormen van het Belgische
Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met de geconsolideerde jaarrekening. Bijgevolg kan dit
verslag niet beschouwd worden als een auditopinie.
Op basis van ons beperkt nazicht:
·
zijn wij van oordeel dat de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie werd
opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen
de Europese Unie; en
·
zijn er geen materiële elementen of feiten aan het licht gekomen die een aanpassing zouden
vergen aan de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie.
Zaventem, 29 juli 2009
BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B023)
Commissaris Vertegenwoordigd door Hans Wilmots en Gert Claes”
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17. Feiten na balansdatum
Er hebben geen belangrijke feiten plaatsgevonden die een materiële impact zouden gehad hebben op
de tussentijdse verkorte gecondenseerde financiële staten voor de 6 maanden afgesloten op 30 juni
2009.

Contact Investor Relations:
Ilse Schoofs
Tel: 0032 13 670 779
Fax: 0032 13 672134
e-mail: isc@melexis.com
web: www.melexis.com
Melexis NV
Roosdaalstraat 12
8900 Ieper
(België)
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