
 

 
 

 

 

PERSBERICHT 
Jaarresultaten 

 

Neways boekt hogere omzet en resultaten in 2017 
 

Son, 22 februari 2018 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel 

de “Onderneming”), maakt vandaag de resultaten bekend over het boekjaar eindigend op 31 december 

2017.  

 

HOOFDPUNTEN 

 Netto-omzet naar € 438,7 miljoen, een toename van 11,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig 

jaar, voornamelijk door een sterkere bijdrage vanuit de sectoren semiconductor en automotive. 

 Order intake stijgt 21,3% ten opzichte van 2016, met name door nieuwe orders in de sectoren 

semiconductor, automotive en industrial.  

 Orderportefeuille naar € 263,6 miljoen per ultimo 2017 ten opzichte van € 191,3 miljoen ultimo 

2016. 

 Brutomarge van € 171,3 miljoen, een stijging van 11,4% ten opzichte van 2016 door een hoger 

activiteitenniveau.   

 Genormaliseerd bedrijfsresultaat van € 15,3 miljoen, een stijging van 20,5% in vergelijking met 

vorig jaar. Vooral in de tweede helft van 2017 groeide het activiteitenniveau sneller dan verwacht. 

Dit had een hogere inzet van tijdelijke arbeidskrachten en in aanvang een lagere efficiëntie in de 

operatie en processen tot gevolg. In combinatie met aanloop- en inwerkeffecten en schaarste op 

de markt voor componenten is de verbetering in het resultaat deels beperkt. Tevens is gedurende 

het jaar geïnvesteerd in de organisatie om grotere en complexere projecten (kosten)efficiënt af te 

ronden.  

 Nettoresultaat stijgt 2,1% naar € 9,9 miljoen, als gevolg van een beter bedrijfsresultaat en lagere 

financieringslasten. Dit is grotendeels gemitigeerd door een hogere belastingdruk in 2017. 

Nettoresultaat in 2016 positief beïnvloed door waardering van een belastingvordering in Duitsland 

van € 1,8 miljoen ten opzichte van € 0,6 miljoen in 2017. 

 

KERNCIJFERS 

€ mln tenzij anders vermeld       2017  2016               Δ 

Netto-omzet    438,7 393,2 
 

11,6 % 

Orderportefeuille (per ultimo jaar)    263,6 191,3 37,8 % 

Brutomarge    171,3 153,8 11,4 % 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat1)    15,3 12,7 20,5 % 

Bedrijfsresultaat    14,3 11,8   21,2 % 

Nettoresultaat       9,9 9,7 2,1 % 

Netto kasstroom       - 3,4 2,6 - 231,7% 
1) FY 2016 en FY 2017 exclusief PPA-effect van respectievelijk € 0,9 miljoen en € 1,0 miljoen. De PPA houdt verband met de 

overname van BuS Groep in 2014. 

 

BERICHT VAN DE CEO  

Huub van der Vrande, CEO:  

“2017 was in alle opzichten een druk en bewogen jaar waarin de lat hoger lag dan vorig jaar. Onze 

omzet groeide met 11,6% sterker dan verwacht en kwam uit op € 438,7 miljoen. Hieruit blijkt dat Neways 

goed gepositioneerd is om met klanten mee te groeien en te profiteren van economische groei. Deze 



 

 
 

 

snelle groei heeft, samen met de grotere omvang en complexiteit van projecten, echter wel een wissel 

getrokken op de organisatie. Dit jaar zal het logistiek proces verder verbeterd moeten worden om 

efficiënt te kunnen blijven werken, zeker met oog op krapte op de markt voor componenten waar dit 

jaar zeker rekening mee gehouden dient te worden. Als gevolg van onze investeringen in ‘customer 

intimacy’ – het vermogen om steeds meer betrokken te zijn bij de activiteiten van de klant – verschuift 

onze rol van een operationele en tactische naar een strategische rol. Door een nauwere samenwerking 

met zowel klanten als leveranciers kunnen we de schaarste op de componenten markt beter het hoofd 

bieden, effectiever inspelen op de toenemende vraag, en de vruchten plukken van het hogere 

activiteitenniveau. We zijn goed op weg om met onze nieuwe, meer prestatiegerichte manier van 

werken en het succes van onze strategie als product lifecycle partner vroeg bij onze klanten betrokken 

te zijn en een hogere toegevoegde waarde te bieden.”  

 

FINANCIEEL EN OPERATIONEEL OVERZICHT 

€ mln tenzij anders vermeld       2017 2016               Δ 

Netto-omzet    438,7 393,2 11,6 % 

Orderportefeuille (per ultimo jaar)    263,6 191,3 37,8 % 

Order intake (incl. interne omzet)    556,6 458,8 21,3 % 

Book-to-bill (ratio)       1,15 1,06 8,5 % 

 

De netto-omzet nam met 11,6% toe naar € 438,7 miljoen in 2017. Het activiteitenniveau is vooral in de 

tweede helft van het jaar flink toegenomen en dit had ook zijn effect op de orderportefeuille, deze nam 

met 37,8 % toe naar € 263,6 miljoen ten opzichte van € 191,3 miljoen ultimo december 2016. De book-

to-bill-ratio was 1,15. De toename van de orderportefeuille en de book-to-bill-ratio was grotendeels te 

danken aan een toename van orders in de sectoren semiconductor, automotive en industrial.   

 

Netto-omzet – naar marktsector             

€ mln tenzij anders vermeld    2017 2016         Δ 

Industrial     143 143 0.0 % 

Semiconductor     105 73 43,8 % 

Automotive     103 97 6,2 % 

Medical     55 56 -1,8 % 

Defence     15 12 25,0 % 

Other     18 12 50,0 % 

Totaal     439 393 11,7 % 

 

De stijging van de netto-omzet was vooral te danken aan een hogere omzet in de sectoren 

semiconductor en automotive, de laatste onder andere gedreven door activiteiten in e-Mobility.  

 

€ mln tenzij anders vermeld       2017 2016                Δ 

Brutomarge    171,3 153,8 11,4 % 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat    15,3 12,7 20,5 % 

Marge       3,5% 3,2%  
 

De brutomarge was 11,4% hoger als gevolg van het hogere activiteitenniveau. De groeiende vraag 

naar complexe box-build systemen heeft een stijging van het materiaalaandeel in de leveringen tot 

gevolg gehad. De materialisatie van de inkoopvoordelen als gevolg van het leveranciersprogramma 

heeft een positieve bijdrage geleverd. Als percentage van de omzet bleef de brutomarge per saldo met 

39,0% nagenoeg gelijk aan 2016. 

 



 

 
 

 

De operationele kosten stegen met 10,6%, dit werd vooral veroorzaakt door hogere personeelskosten 

voortkomend uit het toegenomen activiteitenniveau en bijkomende kosten die verband hielden met 

veranderingen in de organisatieprocessen. Dit werd deels gecompenseerd door een verbetering in de 

operationele uitvoering. Het genormaliseerde bedrijfsresultaat lag 20,5% hoger op € 15,3 miljoen en 

vertaalt zich in een marge van 3,5%. Het bedrijfsresultaat inclusief incidentele posten steeg met 21,2% 

van € 11,8 miljoen naar € 14,3 miljoen.  

 

€ mln tenzij anders vermeld       2017 2016 Δ 

Financieringskosten (netto)  
 

 
 1,6 2,1 -23,3 % 

Belastingdruk   
 

 
 27,0% 13,2%  

Nettoresultaat  
 

 
 9,9 9,7 2,1 % 

Resultaat per aandeel (€)     0,86 0,85 1,2 % 

 

De financieringskosten daalden met 23,3%, voornamelijk als gevolg van verbeterde condities en 

beperkte valutakoersverschillen. In 2017 zijn leningen met een hogere rentevoet, voor in totaal een 

bedrag van € 6,0 miljoen, afgelost. Daarnaast was er in 2016 sprake van kosten voor  herfinanciering.   

   

De belastingdruk was met 27,0% in 2017 significant hoger dan in 2016. In 2016 werd de belastingdruk 

sterk bepaald door een bijzondere waardering van een belastingvordering, in Duitsland van in totaal       

€ 1,8 miljoen. In 2017 is het resterende bedrag van de verrekenbare tijdelijke verschillen, €0,6 miljoen, 

geactiveerd. Het nettoresultaat en het resultaat per aandeel stegen hierdoor met respectievelijk 2,1% 

en 1,2% tot € 9,9 miljoen en € 0,86 per aandeel, op basis van 11.481.301 uitstaande aandelen ultimo 

2017. 

 

In 2017 is van start gegaan met de bouw van de productiefaciliteit van de werkmaatschappij in Decín 

(Tsjechië). Tevens zal de werkmaatschappij in Wuxi (China) in 2018 verhuizen naar een ruimere, 

modernere faciliteit. Enkele werkmaatschappijen zijn daarnaast van naam veranderd: de naam van het 

in 2014 overgenomen BuS Group is per 1 april 2017 gewijzigd in Neways Electronics Riesa. De 

Tsjechische activiteiten bij BuS Decín gaan verder onder de naam Neways Electronics Decín. 

 

In 2017 is tevens van start gegaan met het oprichten van competence centres, waarbij extra 

geïnvesteerd wordt in kennisgebieden waar Neways zich wil onderscheiden. Het doel van deze centres 

is enerzijds verdere specialisatie in deze kennisgebieden, anderzijds het beter verspreiden van deze 

kennis binnen de groep.   

 

DIVIDEND 

Neways stelt voor om over het boekjaar 2017 een dividend uit te keren van € 0,35 per aandeel in 

contanten onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders tijdens de komende Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders. Het dividendvoorstel vertegenwoordigt een stijging van 2,9% ten 

opzichte van het dividend over het boekjaar 2016 van € 0,34 per aandeel, en een uitkeringspercentage 

van 40%, hetgeen consistent is met het dividendbeleid van Neways. Het dividend wordt vanaf 30 april 

2018 betaalbaar gesteld. 

 

FINANCIËLE CONDITIE   

€ mln tenzij anders vermeld     2017 2016 Δ 

Operationele kasstroom   3,2 10,6 -69,9 % 

Investeringen       -6,6 -7,6 -13,2 % 

 



 

 
 

 

De operationele kasstroom bedroeg € 3,2 miljoen, een verslechtering van 69,9% die voornamelijk het 

gevolg is van een stijgend werkkapitaal veroorzaakt door het sterk hogere activiteiten niveau, deels 

gecompenseerd door een hoger bedrijfsresultaat.  

 

Het netto-werkkapitaal steeg naar € 79,4 miljoen per ultimo 2017 vergeleken met € 64,4 miljoen ultimo 

2016. Door het hogere activiteitenniveau nam de hoeveelheid voorraden, debiteuren en crediteuren  

toe. De voorraad, gemeten in dagen van de omzet, steeg naar 80 dagen van 79 dagen per ultimo 2016. 

Het aantal uitstaande debiteurendagen kwam uit op 36, in vergelijking met 38 dagen in 2016, dit was 

met name het gevolg van het hoge omzetniveau in de tweede helft van het jaar en het effectief gebruik 

van supplier finance programma’s. Het uitstaande bedrag aan crediteuren is gestegen als gevolg van 

het hogere activiteitenniveau maar is relatief gedaald van 63 naar 61 dagen.  

 

De capex bedroeg € 6,6 miljoen (1,5% van de netto-omzet). Capex bedrag wordt beperkt doordat  € 

2,4 miljoen na jaareinde betaalbaar is en verhoudt zich net als in 2016 rond het niveau van de 

afschrijvingen. Investeringen hadden betrekking op vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in 

materieel en hulpmiddelen om de groei te faciliteren. Het rendement op geïnvesteerd vermogen 

bedroeg 16,5% in vergelijking met 14,7% in 2016. 

 

 
Ultimo 2017 

Ultimo H1 

2017 

Ultimo 

2016 

Nettoschuld / EBITDA 1,6 1,8 1,5 

Rentedekking 10,2 10,4 6,8 

Solvabiliteit1   44,0% 42,1% 44,6% 
1 Garantievermogen als % van het balanstotaal 

 

De nettoschuld bedroeg ultimo 2017 € 37,2 miljoen, een stijging van 24,0% ten opzichte van ultimo 

2016, voornamelijk ter financiering van het werkkapitaal. De LTM EBITDA steeg met 17,0% tot € 23,4 

miljoen ten opzichte van € 20,0 miljoen ultimo 2016. De verhouding nettoschuld / EBITDA bedroeg 

1,6, een lichte verslechtering ten opzichte van ultimo 2016.  

 

De rentedekking toonde een duidelijke verbetering door de combinatie van lagere rentelasten en 

verbeterde winstgevendheid. De solvabiliteit bedroeg 44,0% ultimo 2017 in vergelijking met 44,6% 

ultimo 2016. De daling wordt geheel veroorzaakt door de stijging van het balanstotaal. 

 

Van de in 2016 afgesloten herfinanciering van de groep is in 2017 de optie tot verlenging met een jaar 

uitgeoefend. Hiermee loopt de faciliteit tot 31 oktober 2019. 

 

Per ultimo 2017 voldoet Neways aan de convenanten. De EBITDA over de laatste twaalf maanden 

(LTM) kwam uit op € 23,4 miljoen, en voldoet daarmee aan de norm van minimaal € 10 miljoen. Het 

garantievermogen kwam uit op € 89,9 miljoen. Het gecorrigeerde garantievermogen 

(garantievermogen minus immateriële vaste activa en uitgestelde belastingvordering) bedraagt per 

ultimo 2017 € 73,8 miljoen. Dit is boven de gestelde norm van € 55 miljoen. De norm voor 2018 en 

2019 is eveneens minimaal € 55 miljoen. 

 

In dit persbericht opgenomen cijfers zijn niet gecontroleerd en er is nog geen jaarrekening 

opgemaakt. 

 

VOORUITZICHTEN 

Kijkend naar het orderboek is 2018 goed van start gegaan. Neways verwacht wel dat het hogere 

activiteitenniveau  en  de aanhoudende schaarste op de componentenmarkt uitdagingen zullen blijven 



 

 
 

 

voor de organisatie. Neways zal zich in 2018 richten op het aanbrengen van verbeteringen in de 

organisatie, met name op het gebied van inkoop en logistiek.  

 

Op basis van de economische vooruitzichten en de huidige orderportefeuille verwacht Neways dat de 

netto-omzet en het genormaliseerd bedrijfsresultaat voor heel 2018 hoger zullen zijn dan in 2017.  

 

EINDE 

OVER NEWAYS 

Neways Electronics International N.V. (Neways) is een internationale onderneming actief op de EMS 

(Electronic Manufacturing Services)-markt. Neways biedt haar klanten maatwerkoplossingen voor de 

complete productlevenscyclus (van productontwikkeling tot after-sales service) van zowel elektronische 

componenten als complete (box-build) elektronische besturingssystemen. Neways opereert in een 

niche van de EMS-markt en richt zich daarbij met name op kleine tot middelgrote specialistische series 

waarbij kwaliteit, flexibiliteit en time-to-market een cruciale rol spelen. Producten van Neways worden 

onder meer toegepast in de sectoren semiconductor, medical, automotive, industrial en defence. De 

onderneming heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en China met per 

ultimo 2017 in totaal 2.792 medewerkers. In 2017 werd een netto-omzet gerealiseerd van € 438,7 

miljoen. Neways heeft een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY). 

www.newayselectronics.com 

 

Niet voor publicatie 

 

INFORMATIE 

Huub van der Vrande (CEO) / Paul de Koning (CFO) - Tel: + 31 (0)40 – 267 9205  

 

PERS / ANALISTEN BIJEENKOMST  

De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst over de jaarcijfers 2017 wordt vandaag, 

donderdag 22 februari 2018, om 10.30 uur georganiseerd in Hotel Casa 400, Eerste Ringdijk 4 in 

Amsterdam. De presentatie is beschikbaar op de corporate website www.newayselectronics.com. 

 

JAARVERSLAG   

Het jaarverslag van Neways voor het jaar eindigend op 31 december 2017 zal op 28 februari 2018 

worden gepubliceerd. Vanaf die datum is het jaarverslag online beschikbaar op 

www.newayselectronics.com  

 

BELANGRIJKE DATA 

22 februari 2018 (vandaag) Publicatie jaarcijfers 2017 

28 februari 2018 Publicatie jaarverslag 2017 

20 april 2018 Publicatie trading update 

20 april 2018 Algemene Vergadering van Aandeelhouders  

30 augustus 2018 Publicatie halfjaarcijfers 2018  

30 oktober 2018 Publicatie trading update 

 

 

 

TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE / DISCLAIMER 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen of uitspraken. In tegenstelling tot de gerapporteerde financiële 

resultaten en informatie uit het verleden worden alle uitspraken in dit persbericht, inclusief maar niet beperkt tot 

uitspraken met betrekking tot onze financiële positie, bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen van het 

management met betrekking tot toekomstige activiteiten, beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke 

http://www.newayselectronics.com/
http://www.newayselectronics.com/
http://www.newayselectronics.com/


 

 
 

 

toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en voorspellingen over toekomstige 

gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijk 

behaalde resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten zoals vermeld in toekomstgerichte uitspraken. 

Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die niet door Neways beheersbaar zijn of 

nauwkeurig kunnen worden ingeschat, zoals toekomstige marktomstandigheden, het gedrag van andere 

marktpartijen en het handelen van regulerende overheidsinstanties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te 

gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend worden geacht te zijn gedaan per de datum van dit 

persbericht en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Neways heeft niet de intentie of 

verplichting om enige toekomstgerichte uitspraken te herzien, tenzij dat wordt vereist door de toepasselijke 

wetgeving of de toepasselijke regels van enige effectenbeurs waarop onze effecten worden verhandeld. 

 

ADDENDA: 

- Geconsolideerde verlies-en-winstrekening 

- Geconsolideerde balans  

- Geconsolideerd kasstroomoverzicht  

- Overzicht mutaties eigen vermogen moedermaatschappij 

- Aanvullende gegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neways Electronics International N.V.    

     

     

Geconsolideerde verlies-en-winstrekening     

     

     

   

       

     
Bedragen x € mln. 2017   2016 

     
Netto-omzet 438.7  393.2 

     
Kosten van grond- en hulpstoffen -268.1  -239.5 

Mutatie voorraad halffabricaten en gereed product 0.7  0.1 

       

Brutomarge 171.3  153.8 

     
Bedrijfslasten    
Personeelskosten 120.5  107.9 

Afschrijvingen en amortisatie op     
materiële en immateriële vaste activa 8.1  7.3 

Overige lasten 27.4  25.9 

Som bedrijfslasten 156.0  141.1 

     

Genormaliseerd bedrijfsresultaat   15.3  12.7 

     
Financiële lasten -1.6  -2.1 

     

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    

voor belastingen 13.7  10.6 

     
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -3.7  -1.4 

     

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening    

na belastingen 10.0  9.2 

     
Bijzondere lasten -1.0  -0.9 

Belastingen over bijzonder resultaat 0.3  0.2 
Waardering belastingvordering over verliescompensatie 
Duitsland 0.6  1.2 

     

Nettoresultaat   9.9  9.7 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Neways Electronics International N.V.    

    

    

Geconsolideerde balans       

    

    

    

      

Bedragen x € mln.  31/12/2017   31/12/2016 

    

    

Activa    

    
Vaste activa 51.9  52.0 

Materiële vaste activa 35.6  34.2 

Immateriële vaste activa 11.9  13.5 

Uitgestelde belastingvorderingen 4.4  4.3 

    
Vlottende activa 152.5  136.1 

Voorraden 98.0  86.3 

Vorderingen 53.3  48.5 

Vennootschapsbelasting 0.2  0.1 

Geldmiddelen 1.0  1.2 

    

Totaal activa 204.4  188.1 

    

    

Passiva    

    
Eigen vermogen 85.0  78.9 

    
Langlopende verplichtingen 11.7  12.0 

Rentedragende leningen 5.0  5.3 

Voorzieningen 0.9  0.6 

Pensioen- en jubileumverplichtingen 5.1  5.3 

Uitgestelde belastingverplichtingen 0.7  0.8 

    

    
Kortlopende verplichtingen 107.7  97.2 

Rekening courant kredieten 32.9  19.9 

Rentedragende leningen 0.4  5.9 

Handelsschulden en overige te betalen posten 66.1  63.3 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 5.8  7.2 

Vennootschapsbelasting 1.2  0.3 

Voorzieningen 1.3  0.6 

    

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 204.4  188.1 



 

 
 

 

Neways Electronics International N.V.      

      

      

Geconsolideerd kasstroomoverzicht           

        

Bedragen x € mln.   2017   2016   

      

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten      
Resultaat voor belastingen  12.7  9.7  
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen en amortisatie  9.1  8.2  
Kosten toegekende personeelsopties  0.1  0.1  
Kosten toegekende prestatieaandelen  0.1  0.0  
Financieringskosten  1.6  2.1  
Betaalde rente  -1.5  -1.8  
Mutatie voorzieningen  0.7  -1.4  
Ontvangen (betaalde) vennootschapsbelasting  -2.1  -1.4  
Mutaties in het werkkapitaal *)  -17.5  -4.9  

Totaal **)  3.2  10.6 

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

Investeringen in immateriële vaste activa  -0.1  -1.4  
Investeringen in materiële vaste activa  -6.5  -6.2  
Verkoop beëindigde bedrijfsactiviteit  0.0  -0.4  

Totaal **)  -6.6  -8.0 

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      

Ontvangsten uit rentedragende leningen  0.0  0.0  
Aflossingen van rentedragende leningen  -6.0  -11.1  
Meer (-minder) gebruik van rekening courant kredieten  13.0  9.1  
Ontvangsten uit uitoefening van opties  0.2  0.3  
Dividenden betaald aan aandeelhouders  -3.9  -1.3  

Totaal   3.3  -3.0 

      

Mutatie in geldmiddelen   -0.1  -0.3 

      
Netto-omrekeningsverschil vreemde valuta   -0.1  0.0 

Geldmiddelen per 1 januari   1.2  1.6 

      

Geldmiddelen per 31 december   1.0  1.3 

      
*) Mutaties in het werkkapitaal       
Voorraden  -11.7  -4.7  
Vorderingen  -4.8  -8.6  
Handelsschulden en overige te betalen posten  -1.0  8.4  

  -17.5  -4.9  

**) Netto cashflow   -3.4  2.6 
  



 

 
 

 

Neways Electronics International N.V.      

      

      

Overzicht mutaties eigen vermogen moedermaatschappij 
      

      

        

        
Bedragen x € mln. 2017   2016    

      

      
Saldo per 1 januari 78.9  70.6   

      
Niet-gerealiseerde resultaten -0.2  -0.4   
Nettoresultaat 9.9  9.7   
Uitgeoefende aandelenopties 0.1  0.2   
Uitgifte aandelenopties en prestatieaandelen 0.2  0.1   
Dividenden -3.9  -1.3   

      
Saldo per 31 december 85.0  78.9   

      

      

      

Aanvullende gegevens           

      

      
  31/12/2017   31/12/2016    

Bedragen x € mln.      
          
Bedrijfsresultaat in % van de omzet *) 3.5  3.2   
Nettoresultaat in % van de omzet  2.3  2.5   

      
Garantievermogen in % van balanstotaal 44.0  44.6   

      
Gemiddeld aantal medewerkers 2,750  2,565   

      
Per gewoon aandeel in €        
Bedrijfsresultaat *) 1.33  1.11   
Nettoresultaat 0.86  0.85   
Eigen vermogen  7.40  6.89   
Dividend 0.35  0.34   

      
Aantal uitstaande aandelen x 1.000 11,481  11,459   

      

      
*) Exclusief bijzondere lasten en PPA      

 

 

 


