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PERSBERICHT 
Jaarresultaten 

 

Omzet Neways stijgt met 4,9% naar € 531,7 miljoen; 

bedrijfsresultaat komt uit op € 15,1 miljoen in 2019  
 

Son, 21 februari 2020 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel 

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

2019.  

 

HOOFDPUNTEN 

• Netto-omzet naar € 531,7 miljoen een stijging van 4,9% door sterke vraag vanuit Automotive 

(met name e-mobility) 

• Orderportefeuille daalt met 4,1% naar € 291,4 miljoen en blijf t op een goed niveau   

• EBITDA komt uit op € 30,3 miljoen (inclusief  IFRS 16 ef fect van € 5,1 miljoen), ten opzichte van 

€ 30,2 miljoen in 2018  

• Bedrijfsresultaat naar € 15,1 miljoen, € 5,9 miljoen lager dan in 2018, in lijn met de in januari 

bijgestelde winstverwachting  

• Netto kasstroom is verbeterd met € 20,9 miljoen tot € 16,4 miljoen met name door een sterke 

voorraadreductie  

• Nettoresultaat komt uit op € 8,5 miljoen wat neerkomt op € 0,70 per aandeel; dividendvoorstel 

van € 0,28 per aandeel in contanten (40% pay-out in lijn met dividendbeleid) 

• Wisseling in de samenstelling van de Raad van Commissarissen en uitbreiding van drie naar vier 

leden 

 

KERNCIJFERS 

€ mln tenzij anders vermeld     2019 2019 exIFRS16 2018              Δ 

Netto-omzet  531,7  506,8  +4,9% 

Orderportefeuille (per ultimo jaar)  291,4  304,0 -4,1% 

Brutomarge  196,6  195,1 +1,1% 

EBITDA  30,3 25,2 30,2 +0,3% 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat1)  15,9  22,0    -27,7% % 

Bedrijfsresultaat  15,1  21,0   -28,1% % 

Nettoresultaat   8,5  14,4 -41,0% 

Netto kasstroom   16,4  -4,5 N/A 
1) Exclusief PPA-effect van € 0,8 miljoen in 2019. De PPA houdt verband met de overname van BuS Groep in 2014. 

 

BERICHT VAN DE CEO  

Eric Stodel: “2019 heef t een gezonde omzetgroei laten zien maar tegelijk ook aangetoond dat dit 

gepaard kan gaan met sterke f luctuaties in de vraag. Dit stelt hoge eisen aan onze interne organisatie 

en bedrijfsprocessen. Ondanks alle inspanningen is Neways er in 2019 niet in geslaagd om de 

omzetgroei ook om te zetten in een gezonde winstgroei. De prioriteiten voor 2020 zijn daarom het 

vergroten van de productiviteit en f lexibiliteit, het positioneren van technologische oplossingen met een 

hogere toegevoegde waarde en het maken van betere afspraken met klanten teneinde de operationele 

en f inanciële performance van Neways robuuster te maken en structureel naar een hoger niveau te 

tillen.  
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Bij de start van 2020 is de orderportefeuille goed gevuld en laat een goede spreiding zien over de voor 

Neways belangrijke sectoren zoals de automob ielmarkt (inclusief  e-mobility), gezondheidszorg, 

halfgeleiderindustrie, industriële automatisering, power & energy en agri-business.” 

 

FINANCIEEL EN OPERATIONEEL OVERZICHT 

€ mln tenzij anders vermeld          2019     2018               Δ 

Netto-omzet    531,7 506,8 +4,9% 

Orderportefeuille (per ultimo jaar)    291,4 304,0 -4,1% 

Order intake      520,5 547,2 -4,9% 

Book-to-bill (ratio)         0,98 1,08 -9,3% 

 

De netto-omzet groeide volledig autonoom met 4,9% naar € 531,7 miljoen. De daling van de 

orderportefeuille naar € 291,4 miljoen per ultimo 2019 wordt veroorzaakt door het minder naar voren 

plannen van orders door klanten vanwege de afgenomen componentenschaarste. Het orderboek 

bevindt zich daarmee op een gezond niveau. 

   

Netto-omzet – naar marktsector             

€ mln tenzij anders vermeld    2019 2018         Δ 

Industrial     163 164 -0,8% 

Semiconductor     145 149 -3,0% 

Automotive     160 130 +23,8% 

Medical     54 56 -4,3% 

Other1)     9 8 +12,5% 

Totaal     532 507 +4,9% 
1) Defence wordt vanaf 2019 niet meer apart gerapporteerd en valt onder Industrial. De vergelijkende cijfers over 2018 zijn hier  

voor aangepast. 

 

De omzetgroei was vooral te danken aan een hogere omzet in Automotive (met name e-mobility). 

 

€ mln tenzij anders vermeld       2019    2018                Δ 

Brutomarge    196,6 195,1 + 0,8% 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat      15,9 22,0 -27,7% 

Marge            3,0% 4,3% N/A 

 

De brutomarge steeg met 0,8% door het hogere activiteitenniveau. Als percentage van de omzet daalde 

de brutomarge van 38,5% in 2018 naar 37,0% in 2019. Dit was het gevolg van een mixverschuiving 

naar meer Automotive en meer complexe box-build systemen met hogere materiaal content en 

gestegen materiaalkosten die niet volledig konden worden doorbelast aan klanten.  

 

De operationele kosten stegen over heel 2019 met 4,3% naar € 180,7 miljoen. Deze kostenstijging 

wordt met name veroorzaakt door de extra inspanning die we hebben moeten doen voor de aanloop 

van nieuwe projecten en om aan de sterke volatiliteit in de klantenvraag te kunnen voldoen. Door deze 

twee ontwikkelingen bleef  de productiviteit achter waardoor de personeelskosten ten opzichte van de 

brutomarge stegen van 68,6% in 2018 naar 70,2% in 2019. De afschrijvingen namen toe als gevolg 

van IFRS 16 (€ 5,1 miljoen) en investeringen om met name capaciteit voor de sterke vraag in het  

automotive segment te realiseren. Vooral in het laatste kwartaal van 2019 zijn er materiële 

kostenreducties doorgevoerd, onder meer door een versnelde afbouw van de f lexibele schil van 

medewerkers, teneinde de productiviteit te verbeteren. 
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Onder invloed hiervan daalde het genormaliseerde bedrijfsresultaat met 27,7% naar € 15,9 miljoen, wat  

zich vertaalt in een marge van 3,0%. Het bedrijfsresultaat inclusief  bijzondere posten kwam hierdoor uit 

op € 15,1 miljoen.  

 

€ mln tenzij anders vermeld       2019 2018 Δ 

Financieringskosten (netto)     2,9 2,0 +45,0% 

Belastingdruk      30,2%     24,3% +24,3 % 

Nettoresultaat     8,5 14,4 -41,0% 

Resultaat per aandeel (€)     0,70 1,20 -41,7% 

 

De stijging van 45% van de f inancieringskosten wordt grotendeels veroorzaakt door het ef fect van IFRS 

16 van € 0,6 miljoen in 2019. Daarnaast hebben het gebruik van customer f inance programma’s en het 

door het jaar heen hogere werkkapitaal bijgedragen aan de stijging van de f inancieringskosten. 

   

De belastingdruk was met 30,8% in 2019 hoger dan in 2018 door hogere belastingdruk in Duitsland. 

Het nettoresultaat en het resultaat per aandeel daalden met respectievelijk 41,0% en 41,7% naar € 8,5 

miljoen en € 0,70 per aandeel, op basis van 12.149.534 uitstaande aandelen ultimo 2019. 

 

DIVIDEND 

Neways stelt voor om over het boekjaar 2019 een dividend uit te keren van € 0,28 per aandeel in 

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

Vergadering van Aandeelhouders. Het dividendvoorstel komt neer op een uitkeringspercentage van 

40%. Het dividend wordt vanaf  4 mei 2020 betaalbaar gesteld. 

 

FINANCIËLE CONDITIE   

€ mln tenzij anders vermeld     2019 2018 Δ 

Operationele kasstroom   29,4 7,6 +286,8% 

Netto werkkapitaal   81,5 87,7 -7,1% 

Investeringen       -13,0 -12,1 +7,4% 

Netto kasstroom    16,4 -4,5 N/A 

 

De operationele kasstroom steeg met € 21,8 miljoen naar € 29,4 miljoen door per saldo een lagere 

winst en een beter werkkapitaalbeheer en IFRS ef fect. Het netto werkkapitaal per ultimo 2019 daalde 

naar € 81,5 miljoen vergeleken met € 87,7 miljoen per ultimo 2018.  

 

Het werkkapitaal verbeterde in 2019 met name door strikter voorraadbeheer met een voorraadreductie 

van € 14,5 miljoen (-12,6%) op ultimo jaarbasis. De omloopsnelheid van de voorraden, gemeten in 

dagen van de gerealiseerde omzet, daalde van 85 per ultimo 2018 naar 72 per ultimo 2019. Het aantal 

uitstaande debiteurendagen kwam uit op 38, licht hoger dan in 2018 (36), met name door  de hogere 

omzet in automotive waar langere betalingstermijnen van toepassing zijn. Het aantal uitstaande 

debiteurendagen bevindt zich nog steeds op een goed niveau. De crediteurendagen daalden van 64 

dagen per ultimo 2018 naar 56 dagen per ultimo 2019 door snellere betalingen. 

 

De capex steeg met 7,4% naar € 13,0 miljoen (2,4% van de netto-omzet) en ligt daarmee boven het  

afschrijvingsniveau. Investeringen waren met name gericht op facilitering van de groei in e-mobility en 

op verbeteringen in de organisatie. In 2019 zijn de productiefaciliteiten in Děčin (Tsjechië) vernieuwd   

en uitgebreid tot circa 8.250 m2 aan productieoppervlak. Het rendement op geïnvesteerd vermogen 

bedroeg 11,5% in vergelijking met 21,0% in 2018.  
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De netto kasstroom liet een sterke verbetering zien en kwam uit op € 16,4 miljoen positief  over 2019 

ten opzichte van € 4,5 miljoen negatief  in 2018.  

  

   Ult.2019 Ult. 2019exIFRS16 Ult. 2018 

Nettoschuld / EBITDA              2,3  1,3             1,4 

Rentedekking               5,4 6,9            11,2  

Solvabiliteit1            38,2% 43,7% 41,9% 
1 Garantievermogen als % van het balanstotaal 

 

De nettoschuld bedroeg ultimo 2019 € 34,3 miljoen, een daling van 18,1% ten opzichte van ultimo 2018,  

voornamelijk vanwege het lagere werkkapitaal. Door een positief  IFRS 16 ef fect van € 5,1 miljoen bleef  

de EBITDA met € 30,3 miljoen min of  meer gelijk.  

 

De rentedekking kwam uit op 5,4 en werd negatief  beïnvloed door de lagere winstgevendheid en de 

hogere rentelasten. De solvabiliteit daalde naar 38,2% ultimo 2019 in vergelijking met 41,9% per ultimo 

2018 primair als gevolg van IFRS 16. Exclusief  IFRS 16 bedroeg de solvabiliteit 43,7%. 

 

Per ultimo 2019 voldoet Neways aan de convenanten. De EBITDA over de laatste twaalf  maanden  

(LTM) lag met € 25,2 miljoen, exclusief  IFRS 16 ef fect, ruim boven de norm van minimaal € 12,5 miljoen. 

Het garantievermogen kwam uit op € 104,1 miljoen. Het gecorrigeerde garantievermogen 

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

ultimo 2019 € 91,8 miljoen. Dit is ruim boven de gestelde norm van € 55,0 miljoen.  

 

ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM 

René Penning de Vries heef t besloten om na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 

april 2020 terug te treden als commissaris. Als Raad van Commissarissen hebben we veel  respect voor 

zijn besluit en danken we hem voor de belangrijke bijdrage die hij in de afgelopen zeven jaren voor ons 

als raad en voor Neways heef t geleverd.   

 

Als gevolg van dit besluit heef t de Raad van Commissarissen haar samenstelling geëvalueerd en 

bekeken welke samenstelling de Raad van Commissarissen behoef t om Neways de komende jaren het  

beste te ondersteunen. Dit heef t tot het besluit geleid om naast de vervanging van René Penning de 

Vries, de Raad van Commissarissen met een nieuw lid uit te breiden. Karin de Jong (CFO van Fagron 

N.V.) en Hans Büthker (CEO van GKN Aerospace) zullen op de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders worden voorgedragen voor een termijn van vier jaar.  

 

Karin de Jong heef t een brede internationale ervaring op f inancieel gebied, waaronder f iscale zaken, 

due diligence en acquisities. In haar huidige functie is zij CFO bij Fagron N.V. in de farmaceutische 

sector. Hans Büthker is een ervaren bestuurder en toezichthouder met veel ervaring en kennis op het 

gebied van strategieontwikkeling, innovatie, operations en IT. Hij heef t verschillende bestuursfuncties 

vervuld in de semiconductor en luchtvaartindustrie, onder andere bij Stork, Fokker en in zijn huidige 

functie als CEO bij GKN Aerospace. De twee voorgedragen kandidaten zijn met hun expertise, 

bestuurlijke ervaring en kennis van belangrijke sectoren waarin Neways actief  is waardevolle 

aanvullingen op de Raad van Commissarissen van Neways.   

 

Henk Scheepers wordt voorgedragen voor een derde termijn van twee jaar als commissaris in de rol 

van voorzitter om de continuïteit binnen het toezicht en bestuur van Neways te borgen.  
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VOORUITZICHTEN 

De vooruitzichten voor de door Neways gekozen groeisectoren zijn positief . Het orderboek bevindt zich 

op een goed niveau en de evenwichtige spreiding tussen de sectoren zorgt voor weerbaarheid tegen 

mogelijke schommelingen in de economische groei.  

 

Voor 2020 ligt de focus van Neways minder op groei en duidelijk meer op rendement. De prioriteiten 

liggen daarbij specif iek op het versterken van de positionering als Life Cycle Partner en System 

Innovator voor klanten. Een andere prioriteit ligt op het beheersen van de kosten en het tegelijkertijd 

robuuster en f lexibeler inrichten van de organisatie. Dit laatste vooral door verdere uniformering van de 

bedrijfsprocessen binnen de groep, het ef f iciënter maken van het interne uitbesteden van 

productieorders en het uniformeren van het orderintakeproces.  

 

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 af ter-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, f lexibiliteit en time-to-market een cruciale rol spelen. Producten van Neways worden 

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

onderneming heef t werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, China en de 

Verenigde Staten met per ultimo 2019 in totaal 2.808 medewerkers. In 2019 werd een netto-omzet 

gerealiseerd van € 531,7  miljoen. Neways heef t een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: 

NEWAY). www.newayselectronics.com 

 

Niet voor publicatie 

 

INFORMATIE 

Eric Stodel (CEO) / Paul de Koning (CFO) - Tel: + 31 (0)40 – 267 9205  

 

PERS / ANALISTEN BIJEENKOMST  

De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst over de jaarcijfers 2019 wordt vandaag, 

vrijdag 21 februari 2020, 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. 

 

BELANGRIJKE DATA 

21 februari 2020 (vandaag) Publicatie jaarcijfers 2019 

27 februari 2020  Publicatie jaarverslag 2019 

16 april 2020  Publicatie trading update  

16 april 2020 Algemene Vergadering van Aandeelhouders  

27 augustus 2020 Publicatie half jaarcijfers 2020  
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OEKOMSTGERICHTE 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 gedra g 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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Neways Electronics International N.V.     

      

Geconsolideerde winst- en verliesrekening       

      
Bedragen x € mln. 2019     2018 

      
Netto-omzet 531,7   506,8 

      
Kosten van grond- en hulpstof fen -335,1   -310,9 

Mutatie voorraad half fabrikaten en gereed product 0,0   -0,7 

        

Brutomarge 196,6   195,2 

      
Bedrijfslasten     
Personeelskosten 138,5   134,0 

Afschrijvingen en amortisatie op      
materiële en immateriële vaste activa 14,4   8,2 

Overige lasten 27,8   31,0 

Som bedrijfslasten 180,7   173,2 

      

Genormaliseerd bedrijfsresultaat   15,9   22,0 

      
Financiële lasten -2,9   -2,0 

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening     

voor belastingen 13,0   20,0 

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

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening     

na belastingen 9,1   15,1 

      
Bijzondere lasten -0,8   -1,0 

Belastingen over bijzonder resultaat 0,2   0,3 

      

Nettoresultaat   8,5   14,4 
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Geconsolideerde balans         

     

     

     

       

Bedragen x € mln.  31-12-2019     31-12-2018 

      

     

Activa     

     
Vaste activa 90,3   53,7 

Materiële vaste activa 78,3   39,7 

Immateriële vaste activa 8,5   10,2 

Uitgestelde belastingvorderingen 3,5   3,8 

     
Vlottende activa 187,2   191,2 

Voorraden 100,6   115,1 

Vorderingen 84,4   75,0 

Geldmiddelen 2,2   1,1 

     

Totaal activa 277,5   244,9 

     

     

Passiva     

     
Eigen vermogen 106,0   101,6 

     
Langlopende verplichtingen 36,8   7,0 

Rentedragende leningen 29,5   0,0 

Voorzieningen 0,6   0,7 

Pensioen- en jubileumverplichtingen 5,4   4,9 

Uitgestelde belastingverplichtingen 1,3   1,4 

     

      
Kortlopende verplichtingen 134,7   136,3 

Rekening courant kredieten 36,5   41,8 

Rentedragende leningen 5,4   1,1 

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

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7,2   6,6 

Vennootschapsbelasting 1,6   2,1 

Voorzieningen 1,1   1,8 

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 277,5   244,9 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht           

      
Bedragen x € mln.   2019   2018   

      

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten      
Resultaat voor belastingen  12,2  19,0  
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen en amortisatie  14,4  9,2  
Kosten toegekende aandelenopties  0,1  0,1  
Kosten toegekende prestatieaandelen  0,4  0,2  
Financieringskosten  2,9  2,0  
Betaalde rente  -2,6  -1,9  
Mutatie voorzieningen  -1,0  -0,4  
Ontvangen (betaalde) vennootschapsbelasting   -3,9  -3,3  
Mutaties in het werkkapitaal *)  6,9  -17,3  

Totaal **)  29,4  7,6 

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

Investeringen in immateriële vaste activa  -0,1  -0,2  
Investeringen in materiële vaste activa  -12,9  -11,9  

Totaal **)  

-
13,0  

-
12,1 

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Af lossingen van rentedragende leningen  0,0  -0,3  
Af lossingen leaseverplichtingen  -4,8  0,0  
Meer (-minder) gebruik van rekening courant kredieten  -5,3  8,9  
Ontvangsten uit uitoefening van opties  0,5  0,1  
Dividenden betaald aan aandeelhouders  -5,8  -4,2  

Totaal   

-
15,4  4,5 

      

Mutatie in geldmiddelen   1,0  0,0 

      
Netto-omrekeningsverschil vreemde valuta   0,1  0,1 

Geldmiddelen per 1 januari   1,1  1,0 

      

Geldmiddelen per 31 december   2,2  1,1 

      

      
*) Mutaties in het werkkapitaal       
Voorraden  13,7  -26,5  
Vorderingen  -9,4  -8,8  
Handelsschulden en overige te betalen posten  2,6  18,0  

  6,9  -17,3  

      

      

**) Netto cashflow   16,4  -4,5 
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Overzicht mutaties eigen vermogen moedermaatschappij 
        
Bedragen x € mln. 2019     2018  

      

      
Saldo per 1 januari 101,6   85,0  
Aanpassing door initiële toepassing van IFRS 15 **) 0,0   2,1  
Aangepast saldo per 1 januari 101,6   87,1  

      
Niet-gerealiseerde resultaten -0,3   0,0  
Nettoresultaat 8,5   14,4  
Uitgeoefende aandelenopties 0,5   0,1  
Uitgif te van prestatieaandelen 0,4   0,3  
Uitgif te aandelen door conversie van leningen 1,1   3,9  
Dividenden -5,8   -4,2  

      
Saldo per 31 december 106,0   101,6  

      

      

Aanvullende gegevens           

      

      
  31-12-2019     31-12-2018  

Bedragen x € mln.      
          

Bedrijfsresultaat in % van de omzet *) 3,0%   4,3%  
Nettoresultaat in % van de omzet 1,6%   2,8%  

      
Garantievermogen in % van balanstotaal 38,2%   41,9%   

      
Gemiddeld aantal medewerkers 2.940   2.943  

      
Per gewoon aandeel in €      
Bedrijfsresultaat *) 1,31   1,84  
Nettoresultaat *) 0,70   1,26  
Nettoresultaat 0,70   1,20  
Eigen vermogen  8,83   8,50   

Dividend 0,28   0,48  

      
Aantal uitstaande aandelen x 1.000 12.150   11.958  

      

*) Exclusief bijzondere lasten en PPA      
 


