
 

 

 

 

PERSBERICHT 
Jaarresultaten 

 

Neways door omzetgrens van € 500 miljoen; nettowinst 

stijgt 45% naar € 14,4 miljoen in 2018 
 

Son, 21 februari 2019 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel 

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

2018.  

 

HOOFDPUNTEN 

• Netto-omzet € 506,8 miljoen een stijging van 15,5% door sterke vraag met name in de sectoren 

semiconductor en automotive 

• Orderportefeuille stijgt 15,3% naar boven de € 300 miljoen, zichtbaar in alle marktsectoren  

• Genormaliseerd bedrijfsresultaat neemt met 43,8% toe naar € 22,0 miljoen als gevolg van een 

hoger activiteitenniveau en grotere schaalbaarheid  

• Nettoresultaat stijgt 45,5% naar € 14,4 miljoen; dividendvoorstel 37,1% hoger naar € 0,48 per 

aandeel 

 

KERNCIJFERS 

€ mln tenzij anders vermeld         2018    2017               Δ 

Netto-omzet    506,8 438,7 +15,5% 

Orderportefeuille (per ultimo jaar)    304,0 263,6 +15,3% 

Brutomarge    195,2 171,3 +14,0% 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat 1)    22,0 15,3   +43,8% 

Bedrijfsresultaat    21,0 14,3 +46,9% 

Nettoresultaat       14,4 9,9 +45,5% 

Netto kasstroom       -4,5 -3,4 -32,4% 
1) Exclusief PPA-effect van € 1,0 miljoen in 2018. De PPA houdt verband met de overname van BuS Groep in 2014. 

 

BERICHT VAN DE CEO  

Huub van der Vrande: “2018 was voor ons zowel qua omzet als winst een recordjaar. We zijn voor het 

eerst door de omzetgrens van € 500 miljoen gegaan. We zien dat de vraag naar meer complexe box-

build systemen blijft stijgen en dat onze positionering als product life cycle partner meer tractie krijgt. 

De hoge vraag van klanten in combinatie met de schaarste aan componenten zette echter ook druk op 

onze organisatie en leidde tot extra uitdagingen. We hebben meer moeten doen om klanten te kunnen 

bedienen en orders geleverd te krijgen. Dit heeft onder meer geleid tot extra kosten en kapitaalgebruik. 

Tegelijkertijd laat dit juist ook zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering. 

 

Ondanks deze extra uitdagingen hebben we onze slagkracht verder kunnen versterken. Onze 

organisatie is weer een stuk professioneler en robuuster dan een jaar geleden. We werken daarbij 

efficiënter en we letten meer op de risico’s die gepaard gaan met de grotere en complexere projecten 

waar Neways bij betrokken is. Om mee te kunnen blijven groeien met onze klanten hebben we onze 

productiecapaciteit in Duitsland en China uitgebreid.   

 

Onze orderportefeuille ligt per ultimo 2018 op een goed niveau. Op basis daarvan en het aanwezige 

verbeterpotentieel binnen de groep rekenen we op een goede start van 2019 en gaan we, onvoorziene 



 

 

 

makro economische ontwikkelingen daar gelaten, voor het hele jaar uit van een hogere omzet en een 

hoger bedrijfsresultaat.”  

 

De sterke verbetering van het resultaat, in combinatie met de positieve verwachtingen voor 2019 heeft 

er toe geleid dat wij op de komende AVA het voorstel zullen doen om het dividend te verhogen naar       

€ 0,48 per aandeel.  

 

FINANCIEEL EN OPERATIONEEL OVERZICHT 

€ mln tenzij anders vermeld          2018     2017               Δ 

Netto-omzet    506,8 438,7 +15,5% 

Orderportefeuille (per ultimo jaar)    304,0 263,6 +15,3% 

Order intake      547,2 556,6 -1,7% 

Book-to-bill (ratio)         1,08 1,15 -6,1% 

 

De netto-omzet groeide geheel autonoom met 15,5% naar € 506,8 miljoen in 2018. De orderportefeuille 

nam met 15,3% toe naar € 304,0 miljoen door hogere orders in alle vijf marktsectoren. In semiconductor 

was de orderstijging het grootst. 

  

Netto-omzet – naar marktsector             

€ mln tenzij anders vermeld    2018 2017         Δ 

Industrial     152 143 +6,3% 

Semiconductor     149 105 +41,9% 

Automotive     130 103 +26,2% 

Medical     56 55 +1,8% 

Defence     12 15 -20,0% 

Other     8 18 -55,6% 

Totaal     507 439 +15,5% 

 

De omzetgroei was vooral te danken aan een hogere omzet in de sectoren semiconductor en 

automotive (met name e-mobility).  

 

€ mln tenzij anders vermeld       2018    2017                Δ 

Brutomarge         195,2 171,3 +14,0% 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat           22,0 15,3 +43,8% 

Marge       4,3%   3,5% 
 

 

De brutomarge steeg met 14,0% als gevolg van het hogere activiteitenniveau. Als percentage van de 

omzet daalde de brutomarge licht van 39,0% in 2017 naar 38,5% als gevolg van de verdere 

verschuiving van de mix richting meer complexe box-build systemen. 

 

De operationele kosten stegen met 11,0%, minder hard dan de omzet, met name door de verbetering 

van de operationele processen. De personeelskosten ten opzichte van de brutomarge daalden van 

70,3% in 2017 naar 68,6% in 2018, wat laat zien dat de schaalbaarheid van onze organisatie is 

verbeterd en dat we medewerkers efficiënter hebben kunnen inzetten. Als gevolg hiervan nam het 

genormaliseerde bedrijfsresultaat toe met 43,8% naar € 22,0 miljoen, wat zich vertaalt in een marge 

van 4,3%. Het bedrijfsresultaat inclusief bijzondere posten steeg met 46,9% van € 14,3 miljoen naar                

€ 21,0 miljoen.  

 

 



 

 

 

€ mln tenzij anders vermeld       2018 2017 Δ 

Financieringskosten (netto)  
 

 
 2,0 1,6 25,0% 

Belastingdruk   
 

 
 24,3%  21,8%  

Nettoresultaat  
 

 
 14,4 9,9 45,5% 

Resultaat per aandeel (€)     1,20 0,86 39,5% 

 

Het hogere gebruik van customer finance programma’s en het toegenomen werkkapitaal als gevolg 

van stijgende omzet hebben geleid tot een stijging van de financieringskosten met 25%. 

   

De belastingdruk was met 24,3% in 2018 hoger dan in 2017. In 2017 was hierin een waardering van 

de belastingvordering in Duitsland opgenomen van € 0,7 miljoen. Het nettoresultaat en het resultaat 

per aandeel stegen met respectievelijk 45,5% en 39,5% tot € 14,4 miljoen en € 1,20 per aandeel, op 

basis van 11.957.624 uitstaande aandelen ultimo 2018. 

 

DIVIDEND 

Neways stelt voor om over het boekjaar 2018 een dividend uit te keren van € 0,48 per aandeel in 

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

Vergadering van Aandeelhouders. Het dividendvoorstel komt neer op € 0,48 per aandeel in contanten, 

een stijging van 37,1% en een uitkeringspercentage van 40%. Het dividend wordt vanaf 23 april 2019 

betaalbaar gesteld. 

 

FINANCIËLE CONDITIE   

€ mln tenzij anders vermeld     2018 2017 Δ 

Operationele kasstroom   7,6 3,2 +137,5% 

Netto kasstroom   -4,5 -3,4 -32,4% 

Investeringen       -12,1 -6,6 +83,3% 

 

De netto kasstroom kwam uit op € -4,5 miljoen per ultimo 2018 ten opzichte van € -3,4 miljoen per 

ultimo 2017. Het hogere activiteitenniveau in combinatie met de schaarste aan componenten in de 

keten leidde tot een stijging van de voorraden. De omloopsnelheid van de voorraden, gemeten in dagen 

van de reeds gerealiseerde omzet, steeg van 76 dagen per ultimo 2017 naar 85 dagen per ultimo 2018. 

Het aantal uitstaande debiteurendagen bleef mede door de lopende customer finance programma’s op 

36, hetzelfde niveau als in 2017. Het uitstaande bedrag aan crediteuren is gestegen als gevolg van het 

hogere activiteitenniveau en is ook relatief gestegen van 61 naar 64 dagen per ultimo 2018. De 

operationele kasstroom bedroeg € 7,6 miljoen, een stijging van 137,5% door het hogere resultaat. 

 

De capex steeg met 83,3% naar € 12,1 miljoen (2,4% van de netto-omzet) en ligt daarmee boven het 

afschrijvingsniveau. Investeringen hadden betrekking op vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in 

materieel en hulpmiddelen en verbeteringen in de organisatie om de groei te faciliteren. De 

investeringen stegen met name door de uitbreiding van de capaciteit om de groei te faciliteren. 

Daarnaast zijn de productiefaciliteiten gemoderniseerd in Neunkirchen (Duitsland) en Wuxi (China). In 

totaal is er in 2018 circa 2.400 m2 aan productievloer bij gekomen. Ook zijn het afgelopen jaar de 

voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van de faciliteit in Děčin (Tsjechië) die in 2019 zal 

plaatsvinden. Het rendement op geïnvesteerd vermogen bedroeg 21,0% in vergelijking met 16,5% in 

2017. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
  Ultimo 2018 Ultimo H1 2018 Ultimo 2017 

Nettoschuld / EBITDA             1,4 1,4 1,6 

Rentedekking            11,2  10,8 10,2 

Solvabiliteit1           41,9% 39,9% 44,0% 
1 Garantievermogen als % van het balanstotaal 

 

De nettoschuld bedroeg ultimo 2018 € 41,9 miljoen, een stijging van 12,6% ten opzichte van ultimo 

2017, voornamelijk ter financiering van het werkkapitaal. De EBITDA steeg met 29,1% tot € 30,2 miljoen 

ten opzichte van € 23,4 miljoen ultimo 2017. De verhouding nettoschuld / EBITDA bedroeg 1,4, een 

verbetering ten opzichte van ultimo 2017.  

 

De rentedekking toonde een verbetering door een verbeterde winstgevendheid die een sterker effect 

op de ratio had dan de gestegen rentelasten. De solvabiliteit daalde naar 41,9% ultimo 2018 in 

vergelijking met 44,0% ultimo 2017, door een sterk gestegen balanstotaal. 

 

Per ultimo 2018 voldoet Neways aan de convenanten. De EBITDA over de laatste twaalf maanden 

(LTM) lag ruim boven de norm van minimaal € 10,0 miljoen. Het garantievermogen kwam uit op € 102,7 

miljoen. Het gecorrigeerde garantievermogen (garantievermogen minus immateriële vaste activa en 

uitgestelde belastingvordering) bedraagt per ultimo 2018 € 88,7 miljoen. Dit is boven de gestelde norm 

van € 55,0 miljoen.  

 

ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM 

In februari 2019 is de financieringsfaciliteit uitgebreid van € 52,5 tot € 65 miljoen, tegen betere condities. 

De convenanten zijn daarbij vastgesteld op een norm voor gecorrigeerd garantievermogen van € 55 

miljoen (ongewijzigd) en een EBITDA van minimaal € 12,5 miljoen. Hiermee loopt de faciliteit nu tot 

begin 2022. 

 

VOORUITZICHTEN 

Onze orderportefeuille per ultimo 2018 is goed gevuld en we zijn 2019 goed van start gegaan. 

Tegelijkertijd hebben we te maken met meer onzekerheden in de wereldeconomie en houdt ook de 

schaarste van componenten voorlopig nog aan. De afhankelijkheid in de keten is in dat opzicht ook 

groot. Verstoringen en vertragingen bij onze eigen of bij andere toeleveranciers kunnen mogelijk leiden 

tot planbijstellingen door onze klanten.  

 

Het is aan ons om samen met klanten en andere spelers in de keten op deze marktomstandigheden zo 

goed mogelijk in te spelen. Als product lifecycle partner willen we aan die rol steeds beter invulling 

geven. In 2019 gaan we dan ook verder met de implementatie van onze strategie waarin de verbetering 

van onze operationele processen en schaalbaarheid, onze klantgerichtheid en rol als ketenregisseur 

centraal staan. Onvoorziene omstandigheden op macro-economisch niveau daargelaten, verwachten 

we dat de netto-omzet en het bedrijfsresultaat voor heel 2019 hoger zullen zijn dan in 2018. 

 

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, China en de 



 

 

 

Verenigde Staten met per ultimo 2018 in totaal 2.998 medewerkers. In 2018 werd een netto-omzet 

gerealiseerd van € 506,8 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 2018 wordt vandaag, 

donderdag 21 februari 2019, om 10.30 uur georganiseerd in Crowne Plaza Zuid, George Gershwinlaan 

101 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 2018 zal op 22 februari 2019 

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

www.newayselectronics.com  

 

BELANGRIJKE DATA 

21 februari 2019 (vandaag) Publicatie jaarcijfers 2018 

22 februari 2019 Publicatie jaarverslag 2018 

11 april 2019  Algemene Vergadering van Aandeelhouders  

11 april 2019 Publicatie trading update  

27 augustus 2019  Publicatie halfjaarcijfers 2019   

 

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 

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 
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Geconsolideerde Winst- en verliesrekening       

        

Bedragen x € mln. 2018     2017 

      
Netto-omzet 506,8   438,7 

      
Kosten van grond- en hulpstoffen -310,9   -268,1 
Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed 
product -0,7   0,7 

        

Brutomarge 195,2   171,3 

      
Bedrijfslasten     
Personeelskosten 134,0   120,5 

Afschrijvingen en amortisatie op      
materiële en immateriële vaste activa 8,2   8,1 

Overige lasten 31,0   27,4 

Som bedrijfslasten 173,2   156,0 

      

Genormaliseerd bedrijfsresultaat   22,0   15,3 

      
Financiële lasten -2,0   -1,6 

      
Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening     

voor belastingen 20,0   13,7 

      
Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening -4,9   -3,7 

      
Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening     

na belastingen 15,1   10,0 

      
Bijzondere lasten -1,0   -1,0 

Belastingen over bijzonder resultaat 0,3   0,3 
Waardering belastingvordering over 
verliescompensatie Duitsland 0,0   0,6 

      

Nettoresultaat   14,4   9,9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Geconsolideerde balans         

       

Bedragen x € mln.  31-12-2018     31-12-2017 *) 

      

     

Activa     

     
Vaste activa 53,7   51,9 

Materiële vaste activa 39,7   35,6 

Immateriële vaste activa 10,2   11,9 

Uitgestelde belastingvorderingen 3,8   4,4 

     
Vlottende activa 191,3   152,5 

Voorraden 115,2   98,0 

Vorderingen 75,0   53,3 

Vennootschapsbelasting 0,0   0,2 

Geldmiddelen 1,1   1,0 

     

Totaal activa 245,0   204,4 

     

     

Passiva     

     
Eigen vermogen 101,6   85,0 

     
Langlopende verplichtingen 7,1   11,7 

Rentedragende leningen 0,0   5,0 

Voorzieningen 0,7   0,9 

Pensioen- en jubileumverplichtingen 5,0   5,1 

Uitgestelde belastingverplichtingen 1,4   0,7 

     

      
Kortlopende verplichtingen 136,3   107,7 

Rekening courant kredieten 41,8   32,9 

Rentedragende leningen 1,1   0,4 

Handelsschulden en overige te betalen posten 82,9   66,1 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 6,6   5,8 

Vennootschapsbelasting 2,1   1,2 

Voorzieningen 1,8   1,3 

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 245,0   204,4 
 
*) De Groep heeft IFRS 9 en IFRS 15 initieel toegepast vanaf 1 januari 2018. Als gevolg van de gekozen transitiemethode is de 

vergelijkende informatie niet aangepast. IFRS 15 heeft geleid tot een verlaging van de voorraden met € 9,3 mln. en een verhoging 

van de vorderingen met € 13,0 mln. per 31 december 2018.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Geconsolideerd kasstroomoverzicht           

        

Bedragen x € mln.   2018   2017   

      

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten      
Resultaat voor belastingen  19,0  12,7  
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen en amortisatie  9,2  9,1  
Kosten toegekende aandelenopties  0,1  0,1  
Kosten toegekende prestatieaandelen  0,2  0,1  
Financieringskosten  2,0  1,6  
Betaalde rente  -1,9  -1,5  
Mutatie voorzieningen  -0,4  0,7  
Ontvangen (betaalde) vennootschapsbelasting  -3,3  -2,1  
Mutaties in het werkkapitaal *)  -17,3  -17,5  

Totaal **)  7,6  3,2 

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

Investeringen in immateriële vaste activa  -0,2  -0,1  
Investeringen in materiële vaste activa  -11,9  -6,5  

Totaal **)  -12,1  -6,6 

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Aflossingen van rentedragende leningen  -0,3  -6,0  
Meer (-minder) gebruik van rekening courant kredieten  8,9  13,0  
Ontvangsten uit uitoefening van opties  0,1  0,2  
Dividenden betaald aan aandeelhouders  -4,2  -3,9  

Totaal   4,5  3,3 

      

Mutatie in geldmiddelen   0,0  -0,1 

      
Netto-omrekeningsverschil vreemde valuta   0,1  -0,1 

Geldmiddelen per 1 januari   1,0  1,2 

      

Geldmiddelen per 31 december   1,1  1,0 

      

      
*) Mutaties in het werkkapitaal       
Voorraden  -26,5  -11,7  
Vorderingen  -8,8  -4,8  
Handelsschulden en overige te betalen posten  18,0  -1,0  

  -17,3  -17,5  

      

      

**) Netto cashflow   -4,5  -3,4 
 

 

 

 



 

 

 

Overzicht mutaties eigen vermogen moedermaatschappij 
        
Bedragen x € mln. 2018     2017 **)  

      

      
Saldo per 1 januari 85,0   78,9  
Aanpassing door initiële toepassing van IFRS 15 **) 2,1   0,0  
Aangepast saldo per 1 januari 87,1   78,9  

      
Niet-gerealiseerde resultaten 0,0   -0,2  
Nettoresultaat 14,4   9,9  
Uitgeoefende aandelenopties 0,1   0,1  
Uitgifte aandelenopties en prestatieaandelen 0,3   0,2  
Uitgifte aandelen door conversie van leningen 3,9   0,0  
Dividenden -4,2   -3,9  

      
Saldo per 31 december 101,6   85,0  

      

      

Aanvullende gegevens           

      

      
  31-12-2018     31-12-2017  

Bedragen x € mln.      
          

Bedrijfsresultaat in % van de omzet *) 4,3   3,5  
Nettoresultaat in % van de omzet 2,8   2,3  

      
Garantievermogen in % van balanstotaal 41,9   44,0   

      
Gemiddeld aantal medewerkers 2.943   2.750  

      
Per gewoon aandeel in €      
Bedrijfsresultaat *) 1,84   1,33  
Nettoresultaat *) 1,26   0,87  
Nettoresultaat 1,20   0,86  
Eigen vermogen  8,50   7,40   

Dividend 0,48   0,35  

      
Aantal uitstaande aandelen x 1.000 11.958   11.481  

 

*) Exclusief bijzondere lasten en PPA      
**) De Groep heeft IFRS 9 en IFRS 15 initieel toegepast vanaf 1 januari 2018. Als gevolg van de gekozen transitiemethode is de 

vergelijkende informatie niet aangepast. IFRS 15 heeft geleid tot een verlaging van de voorraden met € 9,3 mln. en een verhoging 

van de vorderingen met € 13,0 mln. per 31 december 2018.  

 


