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PERSBERICHT 
Halfjaarcijfers 
 
 

NEWAYS BOEKT LAGERE OMZET EN WINST DOOR STERKE 
VRAAGDIP AUTOMOTIVE   
 
Son, 27 augustus 2020 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways”; de 
“Onderneming”) maakt vandaag de resultaten bekend over het eerste halfjaar (H1) eindigend op 30 juni 
2020.  
  

HOOFDPUNTEN 

• Netto-omzet daalt 8,1% naar € 243,0 miljoen door sterk lagere vraag door tijdelijke sluitingen bij 
Automotive klanten in met name april en mei; netto-omzet juni ligt op vergelijkbaar niveau 2019;  

• Orderportefeuille neemt af met 26,4% versus ultimo juni 2019 en 13,4% versus ultimo december 2019  
met name door sterk lagere orderintake Automotive; orderintake Semiconductor onverminderd sterk; 

• Brutomarge daalt naar 36,6% met name door vraagdip in hoogwaardige Automotive componenten en 
systemen;  

• Geen productieverstoringen bij eigen faciliteiten door tijdig ingezette acties in respons op COVID-19 
uitbraak; 

• Genormaliseerd bedrijfsresultaat neemt af naar € 2,2 miljoen door lagere omzet en marge deels 
gecompenseerd door kostenreducties.  

 
KERNCIJFERS 

€ mln tenzij anders vermeld  H1-20  H1-19 
                                           

Δ 

Netto-omzet 243,0 264,5 -8,1% 

Orderportefeuille (per ultimo juni) 252,3 342,6 -26,4% 

Brutomarge 89,0 101,6 -12,4% 

EBITDA 9,1 15,6 -41,4% 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat1) 2,2 8,9 -74,8% 

Bedrijfsresultaat 1,9 8,5 -77,2% 

Nettoresultaat 0,8 5,1 -84,7% 

Netto kasstroom 26,0 -8,1 na 

1) Exclusief PPA-effect van € 0.3 miljoen (H1 2019: € 0,4 miljoen). De PPA houdt verband met de overname van BuS Groep in 2014. 

 

BERICHT VAN DE CEO  

Eric Stodel, CEO: “COVID-19 heeft een belangrijke impact gehad op de resultaatontwikkeling van Neways. 
De vraaguitval in Automotive, met name als gevolg van het volledig stil leggen van de productie in april en  
mei door een aantal van onze klanten, heeft er toe geleid dat onze omzet met 8% is gedaald ten opzichte 
van vorig jaar. Door nauwere samenwerking in de keten en door sterk te managen op kosten en cash 
hebben we de effecten van COVID-19 op onze bedrijfsvoering kunnen beperken en hebben we een positief 
resultaat behaald in een uiterst beweeglijk en uitdagend halfjaar.  
 
De komende periode blijven we extra scherp op het managen van kosten, investeringen en werkkapitaal 
om onze winstgevendheid en cashpositie te beschermen. Ook zijn we plannen aan het uitwerken voor een 
structurele verlaging van de kosten en een betere capaciteitsbenutting die aansluit bij de realiteit van 
vandaag. Daarnaast richten we ons onverminderd op de uitrol van onze aangescherpte strategie. We 
zullen onze positie in de markt als System Innovator en Product Life Cycle Partner verder versterken, onze 
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toegevoegde waarde vergroten en middels ons transformatieproces ONE Neways, de organisatiestructuur 
en werkprocessen verder verbeteren. Daarmee kunnen we als groep in de komende jaren efficiënter en 
slagvaardiger opereren.”  
 

FINANCIEEL EN OPERATIONEEL OVERZICHT 

€ mln tenzij anders vermeld       H1-20       H1-19               Δ 

Netto-omzet 243,0 264,5 -8,1% 

Orderportefeuille (per ultimo juni) 252,3 342,6 -26,4% 

Order intake  204,2 303,6 -32,7% 

Book-to-bill (ratio) 0,84 1,15 -26,8% 

 
De netto-omzet daalde met 8,1% naar € 243,0 miljoen, vooral door de lagere omzet in Automotive. De 
orderportefeuille nam af met 26,4% naar € 252,3 miljoen ten opzichte van ultimo juni 2019, en met 13,4% 
ten opzichte ultimo december 2019, grotendeels door de zwakke vraag in Automotive. Daarbij was 
bovendien sprake van een relatief hoge orderintake in het eerste halfjaar van 2019 als gevolg van de sterke 
Automotive vraag in e-mobility. 
 

Netto-omzet – naar marktsector       

€ mln tenzij anders vermeld H1-20    H1-19 Δ    

Industrial  78 83 -6,0% 

Semiconductor  82 76 +7,9% 

Automotive  51 76 -32,9% 

Medical  27 27 0,0% 

Other  5 3 +66,7% 

Totaal  243 265 -8,1% 

 
De netto-omzet per marktsector laat zien dat naast Automotive er ook sprake was van een lichte daling in 
Industrial gecompenseerd door een stijging van de omzet in de sectoren Semiconductor en Other.  

 
De brutomarge daalde met 12,4% naar € 89,0 miljoen en kwam uit op 36,6% als percentage van de netto-
omzet (H1:2019: 38,4%). De daling kwam met name door een negatief mix-effect als gevolg van de sterke 
omzetdaling in hoogwaardige Automotive componenten en systemen. De operationele kostenbasis werd 
met € 6,1 miljoen verlaagd naar € 87,0 miljoen mede door reductie van het aantal tijdelijke medewerkers 
en gebruikmaking van arbeidstijdverkorting in Duitsland. Het personeelsbestand is in de eerste zes 
maanden met 101 fte afgenomen en ten opzichte van juni 2019 met 280 fte. Het genormaliseerd 
bedrijfsresultaat daalde per saldo met 74,8% naar € 2,2 miljoen. 
 
 
€ mln tenzij anders vermeld H1-20 H1-19 Δ 

Financieringskosten (netto) 1,2 1,5 -18,7% 

Belastingdruk  0,0% 27,0%  27,0 bps 

Nettoresultaat 0,8 5,1 -84,7% 

Resultaat per aandeel (€) 0,06 0,42 -84,8% 

 

De financieringskosten daalden met € 0,3 miljoen, als gevolg van eenmalige kosten in 2019 voor de 
uitbreiding en verlenging van de kredietfaciliteit en door een lager kredietgebruik in 2020. De belastingdruk 

€ mln tenzij anders vermeld H1-20 H1-19 Δ 

Brutomarge 89,0      101,6 -12,4% 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat 2,2 8,9 -74,8% 

Marge 0,9%       3,4% 2,5 bps 
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daalde naar 0% in de eerste helft van 2020 door activering van fiscaal compensabele verliezen in Duitsland. 
Het nettoresultaat kwam uit op € 0,8 miljoen. Het aantal uitstaande gewone aandelen per ultimo juni 2020 
bedroeg 12.171.537, wat resulteerde in een winst per aandeel van € 0,06. 
 
FINANCIËLE CONDITIE 
 

€ mln tenzij anders vermeld H1-20 H1-19 Δ 

Operationele kasstroom 27,9 0,4 +6880,3% 

Investeringen   -1,9 -8,5 -77,8% 

 

De netto kasstroom is sterk toegenomen tot € 26,0 miljoen met name door uitstel van belastingbetaling en 

sociale lasten mogelijk gemaakt door de Nederlandse en Duitse overheid in verband met de COVID-19 

uitbraak. In totaal gaat dit om een bedrag van € 21,9 miljoen. Zonder dit effect kwam de netto kasstroom 

uit op € 4,2 miljoen positief door de tijdelijke investeringsstop en door extra gerealiseerde kostenreducties. 

Neways zal in de tweede helft van het jaar de eerder verkregen steun in het kader van de NOW-regeling 

terugbetalen en ook de uitgestelde belastingbetalingen voldoen. 

Het netto-werkkapitaal per ultimo juni 2020 daalde naar € 75,2 miljoen vergeleken met € 112,4 miljoen per 
ultimo juni 2019. De voorraden namen met 13,3% af ten opzichte van ultimo juni 2019. Ook debiteuren 
namen licht af ondanks de hogere omzetniveaus in juni. De omloopsnelheid van de voorraden, gemeten 
in dagen kwam uit op 92 versus 82 dagen per ultimo juni 2019 en 72 dagen ten opzichte van ultimo 2019. 
Het aantal uitstaande debiteurendagen kwam uit op 35 dagen, 5 dagen lager dan per ultimo juni 2019 en 
het aantal uitstaande crediteurendagen kwam uit op 48 dagen, 1 dag minder dan per ultimo juni 2019.  
  
 

 Ultimo H1-20 Ultimo 19 Ultimo H1-19 

Nettoschuld / EBITDA2) 0,6 2,0 1,4 

Rentedekking 3,3 5,2 7,7 

Solvabiliteit   40,2% 38,2% 34,7% 
2) Exclusief IFRS16 

 
De nettoschuld kwam uit op € 10,5 miljoen per ultimo juni 2020, een daling van 81,4% ten opzichte van 
ultimo juni 2019 en 69.4% ten opzichte van ultimo 2019. Tegelijkertijd daalde de LTM EBITDA met 22,4% 
naar € 23,8 miljoen ten opzichte van € 30,7 miljoen ultimo juni 2019. De verhouding nettoschuld / EBITDA 
verbeterde hierdoor per saldo naar 0,6. De rentedekking kwam uit op 3,3 per ultimo juni 2020 en de 
solvabiliteit steeg naar 40,2% aan het einde van het eerste halfjaar van 2020. Neways voldoet hiermee 
ruim aan de bestaande afspraken die zijn gemaakt met de banken.    
 
VOORUITZICHTEN 
De onzekere economische omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie resulteren in volatiliteit 
in onze markten en beperken de zichtbaarheid voor de tweede helft van het jaar. 
 

Op basis van het omzetherstel in juni en de huidige stand van het orderboek zien we de eerste signalen 
van herstel in Automotive. Kosten en cash management zullen de komende periode prioriteit houden. 
Tegelijkertijd wordt aan plannen gewerkt om delen van de organisatie efficiënter in te richten en de 
kostenniveaus en capaciteitsbenutting aan te passen aan de realiteit van vandaag.  
 
Op langere termijn blijven de onderliggende trends in technologie en de markten waarin Neways actief is  
positief en bieden ze veel groeikansen. Strategisch richt Neways zich daarbij  op versterking van de positie 
als System Innovator en Product Life Cycle Partner in de geselecteerde groeimarkten en op verhoging van 
de toegevoegde waarde. Samen met de voortgaande uitrol van het strategisch transformatieproces ONE 
Neways waarmee de organisatiestructuur en werkprocessen worden verbeterd, zal dit moeten leiden tot 
een structureel hogere winstgevendheid in de komende jaren. 
 

EINDE 
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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 en industrial. De onderneming heeft 

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 € 533,4  miljoen. 

Neways heeft een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY). www.newayselectronics.com 

 

Niet voor publicatie 

 
PERS / ANALISTENBIJEENKOMST  
De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst over de halfjaarcijfers 2020 wordt vandaag om 
10.30 uur gehouden in Crowne Plaza Zuid, George Gershwinlaan 101 in Amsterdam. De presentatie is 
beschikbaar op de corporate website www.newayselectronics.com. 
 
 
TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG   
Vandaag heeft Neways haar tussentijds financieel verslag voor de eerste zes maanden eindigend op 30 
juni 2020 gepubliceerd. Dit verslag bevat gereglementeerde informatie in de zin van artikel 1:1 en artikel 
5:25d van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het verslag is online beschikbaar via 
www.newayselectronics.com.  
 
 
BELANGRIJKE DATA 

27 augustus 2020 (vandaag) Publicatie halfjaarcijfers 2020 

29 oktober 2020 Publicatie trading update 

 
VOOR MEER INFORMATIE 
Eric Stodel (CEO) / Paul de Koning (CFO) 
Tel: + 31 (0)40 – 267 9205  
 
Neways Electronics International N.V. 
Postbus 69, 5690 AB  SON  
www.newayselectronics.com. 
 
 
TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE / DISCLAIMER   
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. 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. 
 

http://www.newayselectronics.com/
http://www.newayselectronics.com/
http://www.newayselectronics.com/
http://www.newayselectronics.com/
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ADDENDA 
- Geconsolideerde winst- en verliesrekening  
- Geconsolideerde balans 
- Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
- Overzicht mutaties eigen vermogen moedermaatschappij  
- Aanvullende gegevens 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening

eerste eerste

halfjaar halfjaar jaar

Bedragen x € mln. 2020 2019 2019

Netto-omzet 243,0 264,5 533,4

Kosten van grond- en hulpstoffen -154,0 -162,9 -336,8

   

Brutomarge 89,0 101,6 196,6

Bedrijfslasten

Personeelskosten 66,8 71,7 138,5

Afschrijvingen en amortisatie op 

materiële en immateriële vaste activa 6,9 6,7 14,4

Overige lasten 13,1 14,3 27,8

Som bedrijfslasten 86,8 92,7 180,7

Genormaliseerd bedrijfsresultaat  2,2 8,9 15,9

Financiële lasten -1,2 -1,5 -2,9

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

voor belastingen 1,0 7,4 13,0

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 0,0 -2,0 -3,9

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

na belastingen 1,0 5,4 9,1

Bijzondere lasten -0,3 -0,4 -0,8

Belastingen over bijzonder resultaat 0,1 0,1 0,2

Nettoresultaat  0,8 5,1 8,5
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Geconsolideerde balans

   

Bedragen x € mln. 30-06-2020 31-12-2019 30-06-2019

 

Activa

Vaste activa 86,3 90,3 92,8

Materiële vaste activa 73,1 78,3 78,4

Immateriële vaste activa 7,8 8,5 9,4

Uitgestelde belastingvorderingen 5,4 3,5 5,0

Vlottende activa 179,6 187,4 198,6

Voorraden 98,8 100,7 114,0

Vorderingen 78,9 84,5 84,5

Geldmiddelen 1,9 2,2 0,1

Totaal activa 265,9 277,7 291,4

Passiva

Eigen vermogen 106,9 106,1 102,6

Langlopende verplichtingen 35,0 36,9 37,7

Rentedragende leningen 27,7 29,5 30,0

Voorzieningen 0,5 0,6 0,5

Pensioen- en jubileumverplichtingen 5,4 5,4 4,8

Uitgestelde belastingverplichtingen 1,4 1,4 2,4

 

Kortlopende verplichtingen 124,0 134,7 151,1

Rekening courant kredieten 12,1 36,5 56,6

Rentedragende leningen 5,3 5,4 4,7

Handelsschulden en overige te betalen posten 75,3 82,9 77,4

Belastingen en premies sociale verzekeringen 27,2 7,2 8,7

Vennootschapsbelasting 3,3 1,6 2,1

Voorzieningen 0,8 1,1 1,6

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 265,9 277,7 291,4
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht

eerste eerste

halfjaar halfjaar

Bedragen x € mln. 2020 2019

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

Resultaat voor belastingen 0,7 7,0

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en amortisatie 7,2 7,1

Kosten toegekende prestatieaandelen 0,0 0,2

Financieringskosten 1,2 1,5

Betaalde rente -1,2 -1,4

Mutatie voorzieningen -0,4 -0,6

Ontvangen (betaalde) vennootschapsbelasting 0,0 -2,0

Mutaties in het werkkapitaal *) 20,5 -11,4

Totaal **) 28,0 0,4

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële vaste activa 0,0 -0,1

Investeringen in materiële vaste activa -1,9 -8,4

Totaal **) -1,9 -8,5

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Betalingen uit hoofde van leaseverplichtingen -1,9 -2,2

Meer (-minder) gebruik van rekening courant kredieten -24,4 14,8

Ontvangsten uit uitoefening van opties 0,0 0,4

Dividenden betaald aan aandeelhouders 0,0 -5,8

Totaal -26,3 7,2

Mutatie in geldmiddelen -0,2 -0,9

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

Geldmiddelen per 1 januari 2,2 1,1

Geldmiddelen per 30 juni 1,9 0,1

*) Mutaties in het werkkapitaal 

Voorraden 1,9 1,2

Vorderingen 5,6 -9,5

Handelsschulden en overige te betalen posten 13,0 -3,1

20,5 -11,4

**) Netto cashflow 26,1 -8,1
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Overzicht mutaties eigen vermogen moedermaatschappij

eerste eerste

halfjaar halfjaar

Bedragen x € mln. 2020 2019

Saldo per 1 januari 106,1 101,6

Nettoresultaat 0,8 5,1

Uitgeoefende aandelenopties 0,0 0,4

Uitgifte aandelenopties en prestatieaandelen 0,0 0,2

Uitgifte aandelen door conversie van leningen 0,0 1,1

Dividenden 0,0 -5,8

Saldo per 30 juni 106,9 102,6

Aanvullende gegevens

30-06-2020 30-06-2019 31-12-2019

 

Bedrijfsresultaat in % van de omzet *) 0,9% 3,4% 3,0%

Nettoresultaat in % van de omzet 0,3% 1,9% 1,7%

Garantievermogen in % van balanstotaal 40,2% 35,2% 38,2%  

Gemiddeld aantal medewerkers 2.740 2.972 2.940

Per gewoon aandeel in €

Bedrijfsresultaat *) 0,18 0,73 1,31

Nettoresultaat *) 0,08 0,44 0,75

Nettoresultaat 0,06 0,42 0,70

Eigen vermogen 8,78 8,45 8,73  

Dividend 0,00 0,00 0,28

Aantal uitstaande aandelen x 1.000 12.172 12.135 12.150

*) Exclusief bijzondere lasten en PPA


