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PERSBERICHT 
Halfjaarresultaten 

 
Neways boekt significant meer omzet en beter resultaat 
 
Son, 30 augustus 2018 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways” ofwel 
de “Onderneming”) maakt vandaag haar resultaten bekend over het eerste halfjaar (H1) eindigend op 
30 juni 2018.  
 
HOOFDPUNTEN 

• Netto-omzet naar € 247,0 miljoen, een toename van 15,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig 
jaar, voornamelijk door een sterkere bijdrage uit de sectoren semiconductor en automotive. 

• Order intake stijgt 8,2% ten opzichte van de eerste helft van 2017, met name door nieuwe orders 
bij semiconductor, medical, automotive en industrial. Orderportefeuille naar € 300,8 miljoen per 
ultimo juni 2018 ten opzichte van € 218,0 miljoen ultimo juni 2017. 

• Brutomarge van € 96,6 miljoen, een stijging van 13,9% ten opzichte van de eerste helft van 2017 
met name gedreven door het hogere activiteitenniveau.  

• Genormaliseerd bedrijfsresultaat met 52,8% gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2017 
en komt uit op € 11,0 miljoen. Efficiëntie in de organisatie is verbeterd als gevolg van positieve 
impact van de verbeterprogramma’s. 

• Nettoresultaat stijgt 46,9% naar € 7,2 miljoen.  

 
KERNCIJFERS 

€ mln tenzij anders vermeld        H1-18            H1-17 
                                           

Δ 

Netto-omzet    247,0 213,6 +15,6% 

Orderportefeuille (per ultimo juni)    300,8 218,0 +38,0% 

Brutomarge    96,6 84,8 +13,9% 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat1)    11,0 7,2 +52,8% 

Bedrijfsresultaat       10,5 6,7 +56,7% 

Genormaliseerd nettoresultaat       7,2 4,9 +46,9% 

Netto kasstroom       -1,2 -8,5 +85,9% 

1) Exclusief PPA-effect van € 0,5 miljoen per half jaar. De PPA houdt verband met de overname van BuS Groep in 2014. 

 
BERICHT VAN DE CEO  

Huub van der Vrande, CEO: “Na de sterke start van 2018 liet ook het tweede kwartaal een flinke 
omzetgroei en een verdere stijging van het orderboek zien. De groei had hoger uit kunnen vallen maar 
werd geremd door de steeds duidelijkere schaarste op de markt voor componenten en de arbeidsmarkt. 
Wel hebben we deze marktuitdagingen beter het hoofd kunnen bieden dan voorheen door een focus 
op strakkere operationele processen, kennis van klanten en de sectoren waarin zij actief zijn en te 
investeren in hoogwaardige technologische expertise. We zullen hierop blijven focussen. Een 
voorbeeld van hoe we beter met uitdagingen omgaan is hoe we samen met onze klanten en 
leveranciers kijken naar innovatieve en alternatieve componenten die beter beschikbaar zijn. Dit is des 
te meer noodzakelijk daar de schaarste naar verwachting pas volgend jaar zal afnemen. 
 
We zullen blijven investeren in de verbetering van onze logistieke en operationele processen en de 
samenwerking met elkaar en met klanten en leveranciers verbeteren om verder op te kunnen schuiven 
naar de positie van een strategische partner. 
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We zijn optimistisch over de mogelijkheden die de ontwikkeling van het orderboek biedt, zonder de 
uitdagingen op de arbeids- en componentenmarkt uit het oog te verliezen, zien we de tweede helft 
van het jaar positief tegemoet.”  

FINANCIEEL EN OPERATIONEEL OVERZICHT 

€ mln tenzij anders vermeld       H1-18  H1-17               Δ 

Netto-omzet    247,0 
 

213,6 +15,6% 

Orderportefeuille (per ultimo juni)    300,8  218,0 +38,0% 

Order intake     284,2 
 

262,6 +8,2% 

Book-to-bill (ratio)       1,15  1,11 +3,7% 

 
De netto-omzet steeg volledig autonoom met 15,6% naar € 247,0 miljoen in de eerste helft van 2018, 
vooral door een sterkere bijdrage vanuit automotive en semiconductor. De order intake in het eerste 
halfjaar steeg met 8,2% ofwel € 21,6 miljoen, waardoor de orderportefeuille met 38,0% toenam naar  
€ 300,8 miljoen ten opzichte van € 218,0 miljoen ultimo juni 2017. De book-to-bill-ratio was 1,15, 
voornamelijk gedreven door nieuwe orders vanuit semiconductor, medical, automotive en industrial.  
 

Netto-omzet – naar marktsector             

€ mln tenzij anders vermeld    H1-18 H1-17         Δ 

Industrial     74 73 +1,4% 

Semiconductor     71 50 +42,0% 

Automotive     66                51 +29,4% 

Medical     27 27 0,0% 

Defence     7 8 -12,5% 

Other     2 5 -60,0% 

Totaal     247 214 +15,7% 

  

€ mln tenzij anders vermeld       H1-18 H1-17                Δ 

Brutomarge    96,6 84,8 +13,9% 

Genormaliseerd bedrijfsresultaat    11,0 7,2 +52,8% 

Marge       4,5% 3,4%  
 
De brutomarge was 13,9% hoger dankzij het hogere activiteitenniveau. Ten opzichte van de netto-
omzet daalde de brutomarge van 39,7% in de eerste helft van 2017 naar 39,1% in het eerste halfjaar 
van 2018 (H2 2017: 38,4%). Dit wordt veroorzaakt door de wijziging in productmix die een hogere 
materiaalwaarde vertegenwoordigt.  
 
De operationele kosten stegen met 10,3%, vooral door het hogere activiteitenniveau. Het 
genormaliseerde bedrijfsresultaat steeg naar € 11,0 miljoen, wat zich vertaalt in een marge van 4,5%. 
De margeverbetering is het resultaat van een hogere productiviteit en betere bezetting van de 
organisatie. Dit werd deels gecompenseerd door toegenomen prijsdruk vanuit onze leveranciers als 
gevolg van de schaarste aan componenten.  
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€ mln tenzij anders vermeld      H1-18 H1-17 Δ 

Financieringskosten (netto)  
 

 1,0 0,7 +42,9% 

Belastingdruk   
 

 28,0% 24,6%  

Nettoresultaat  
 

 6,8 4,9 +38,8% 

Resultaat per aandeel (€)      0,57 0,43 +32,6% 

 
De financieringskosten stegen met € 0,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van een stijgende omzet bij 
klanten waarbij Neways gebruik maakt van customer finance programma’s en een toegenomen 
kredietgebruik. In het eerste half jaar van 2018 is voor € 3,9 miljoen aan converteerbare achtergestelde 
leningen omgezet in aandelen. Als gevolg hiervan is, samen met de uitoefening van personeelsopties, 
het huidige aantal uitstaande gewone aandelen toegenomen tot 11.955.124. 
 
De belastingdruk was met 28,0% in de eerste helft van 2018 hoger dan de 24,6% in de eerste helft van 
2017. Het nettoresultaat nam 38,8% toe tot € 6,8 miljoen door een hogere omzet en een verbeterde en 
efficiëntere manier van werken. Het resultaat per aandeel steeg met 32,6% tot € 0,57 per aandeel. 
 
FINANCIËLE CONDITIE 

€ mln tenzij anders vermeld     H1-18 H1-17 Δ 

Operationele kasstroom   5,1 -5,7 189,5% 

Investeringen       -6,3 -2,8 -125,0% 

 
De operationele kasstroom bedroeg € 5,1 miljoen, voornamelijk als gevolg van het hogere resultaat en 
een minder sterk toegenomen werkkapitaal.   

Het netto-werkkapitaal steeg naar € 86,2 miljoen vergeleken met € 79,6 miljoen per ultimo juni 2017. 
Zowel de voorraden als de debiteuren namen toe door de sterk hogere activiteiten- en orderniveaus. 
De voorraad, gemeten in dagen van reeds gerealiseerde omzet, steeg ten opzichte van ultimo juni 2017 
met 2 dagen naar 82 dagen. Gemeten in dagen van toekomstige, nog te realiseren omzet, was dit een 
stijging van 4 dagen naar 86 dagen per ultimo juni 2018. Het aantal uitstaande debiteurendagen kwam 
uit op 35 dagen, lager dan per ultimo juni 2017. Het aantal uitstaande crediteurendagen kwam uit op 
66 dagen, hoger dan het aantal dagen ultimo juni 2017.  

Het investeringsniveau bedroeg € 6,3 miljoen ter ondersteuning van de groei en de daarvoor benodigde 
capaciteit.  

 Ultimo H1-18 Ultimo-17 Ultimo H1-17 

Nettoschuld / EBITDA*) 1,4 1,6 1,8 

Rentedekking 10,8 10,2 10,4 

Solvabiliteit   39,9% 43,7% 42,1% 

*) m.i.v. 2017 netto schuld exclusief garantie vermogen 
 

De nettoschuld bedroeg € 38,8 miljoen per ultimo juni 2018, een stijging van 3,6% ten opzichte van 
ultimo juni 2017 op vergelijkbare basis. Tegelijkertijd steeg de LTM EBITDA met 33,2% tot € 27,3 
miljoen ten opzichte van € 20,5 miljoen. De verhouding nettoschuld / EBITDA bedroeg 1,4. De 
rentedekking verbeterde van 10,4 per ultimo juni 2017 naar 10,8 per ultimo juni 2018. 

De solvabiliteit bedroeg 39,9% aan het einde van het eerste halfjaar van 2018, een verslechtering ten 
opzichte van dezelfde periode vorig jaar (42,1%), als gevolg van de stijging van het werkkapitaal. Ultimo 
2017 bedroeg de solvabiliteit 43,7%.  

VOORUITZICHTEN 

In de rapportageperiode zijn verbeterde resultaten geboekt, zowel qua omzet als winstgevendheid. Het 
orderboek voor de tweede helft van het jaar is uitstekend gevuld en biedt zichtbaarheid tot in 2019. 
Verdere verbetering van de organisatie, met name op het gebied van de logistieke en inkoopprocessen, 
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zal ervoor moeten zorgen dat Neways optimaal profiteert van het goed gevulde orderboek en bijdragen 
aan een verdere stijging van omzet en winstgevendheid voor het jaar als geheel. Het hogere 
activiteitenniveau in combinatie met verdere prijsdruk als gevolg van componentenschaarste zal echter 
ook in de tweede helft van het jaar voor een uitdaging zorgen. 
 
 

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 
 
VOOR MEER INFORMATIE 

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

PERS / ANALISTENBIJEENKOMST  

De gecombineerde persconferentie / analistenbijeenkomst over de halfjaarcijfers 2018 wordt vandaag 
om 10.30 uur gehouden in Hotel Casa 400, Eerste Ringdijk 4 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 zes maanden eindigend op 30 juni 
2018 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.  
 
  

http://www.newayselectronics.com/
http://www.newayselectronics.com/
http://www.newayselectronics.com/
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BELANGRIJKE DATA 

30 augustus 2018 (vandaag) Publicatie halfjaarcijfers 2018  

18 september 2018 Open dag voor aandeelhouders 

30 oktober 2018 Publicatie trading update 

21 februari 2019  Publicatie jaarcijfers 2018 

 
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. 

 
Bijlagen: 

- 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. 2018   2017   2017 

       
Netto-omzet 247,0  213,6  438,7 

       
Kosten van grond- en hulpstoffen -152,1  -130,7  -268,1 
Mutatie voorraad halffabricaten en gereed 
product 1,7  1,9  0,7 

          

Brutomarge 96,6  84,8  171,3 

       
Bedrijfslasten      
Personeelskosten 66,6  60,0  120,5 

Afschrijvingen en amortisatie op       
materiële en immateriële vaste activa 4,1  3,9  8,1 

Overige lasten 14,9  13,7  27,4 

Som bedrijfslasten 85,6  77,6  156,0 

       

Genormaliseerd bedrijfsresultaat   11,0  7,2  15,3 

       
Financiële lasten -1,0  -0,7  -1,6 

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening      

voor belastingen 10,0  6,5  13,7 

       
Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening -2,8  -1,6  -3,7 

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening      

na belastingen 7,2  4,9  10,0 

       
Bijzondere lasten -0,5  -0,5  -1,0 

Belastingen over bijzonder resultaat 0,1  0,1  0,3 
Waardering belastingvordering over 
verliescompensatie      
Duitsland  0,0  0,4  0,6 

       

Nettoresultaat   6,8  4,9  9,9 
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Geconsolideerde balans           

      

      

      

         

Bedragen x € mln.  30-06-2018   31-12-2017   30-06-2017 

   Aangepast *)   

      

Activa      

      
Vaste activa 51,8  51,9  50,5 

Materiële vaste activa 36,8  35,6  33,6 

Immateriële vaste activa 11,2  11,9  12,5 

Uitgestelde belastingvorderingen 3,8  4,4  4,4 

      
Vlottende activa 179,3  152,5  151,1 

Voorraden 117,8  98,0  97,3 

Vorderingen 58,7  53,3  52,6 

Vennootschapsbelasting 0,2  0,2  0,1 

Geldmiddelen 2,6  1,0  1,1 

      

Totaal activa 231,1  204,4  201,6 

      

      

Passiva      

      
Eigen vermogen 91,1  84,4  80,0 

      
Langlopende verplichtingen 7,5  12,3  11,6 

Rentedragende leningen 1,1  5,0  5,0 

Voorzieningen 0,9  1,5  0,7 

Pensioen- en jubileumverplichtingen 4,9  5,1  5,2 

Uitgestelde belastingverplichtingen 0,6  0,7  0,7 

      

       
Kortlopende verplichtingen 132,5  107,7  110,0 

Rekening courant kredieten 40,2  32,9  35,3 

Rentedragende leningen 0,0  0,4  3,2 

Handelsschulden en overige te betalen posten 83,0  66,1  63,5 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7,3  5,8  7,0 

Vennootschapsbelasting 0,8  1,2  0,4 

Voorzieningen 1,2  1,3  0,6 

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen 231,1  204,4  201,6 

      

*) De Groep heeft IFRS 15 initieel toegepast op 1 januari 2018. Als gevolg van de gekozen cumulatieve effectmethode 

    past de Groep de vereisten van IFRS 15 niet toe op de vergelijkende cijfers.     
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht           

      
      

  eerste  eerste  

  halfjaar  halfjaar  

Bedragen x € mln.   2018   2017   

      

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten      
Resultaat voor belastingen  9,5  6,5  
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen en amortisatie  4,6  3,9  
Kosten toegekende aandelenopties  0,0  0,0  
Kosten toegekende prestatieaandelen  0,1  0,0  
Financieringskosten  1,0  0,7  
Betaalde rente  -0,9  -0,6  
Mutatie voorzieningen  -0,9  0,0  
Ontvangen (betaalde) vennootschapsbelasting  -2,7  -1,1  
Mutaties in het werkkapitaal *)  -5,6  -15,1  

Totaal **)  5,1  -5,7 

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

Investeringen in immateriële vaste activa  0,0  -0,2  
Investeringen in materiële vaste activa  -6,3  -2,6  

Totaal **)  -6,3  -2,8 

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Aflossingen van rentedragende leningen  -0,3  -3,0  
Meer (-minder) gebruik van rekening courant kredieten  7,3  15,4  
Ontvangsten uit uitoefening van opties  0,1  0,1  
Dividenden betaald aan aandeelhouders  -4,2  -3,9  

Totaal   2,9  8,6 

      

Mutatie in geldmiddelen   1,7  0,1 

      
Netto-omrekeningsverschil vreemde valuta   -0,1  -0,2 

Geldmiddelen per 1 januari   1,0  1,2 

      

Geldmiddelen per 30 juni   2,6  1,1 

      

      
*) Mutaties in het werkkapitaal       
Voorraden  -19,8  -11,0  
Vorderingen  -5,4  -4,1  
Handelsschulden en overige te betalen posten  19,6  0,0  

  -5,6  -15,1  

      

      

**) Netto cashflow   -1,2  -8,5 
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Overzicht mutaties eigen vermogen 
moedermaatschappij   

       

       

 eerste  eerste    

 halfjaar  halfjaar    
Bedragen x € mln. 2018   2017     

       

       
Saldo per 1 januari 85,0  78,9    
Aanpassing door initiële toepassing van IFRS 15 **) -0,6  0,0    
Aangepast saldo per 1 januari 84,4  78,9    

       
Niet-gerealiseerde resultaten 0,0  -0,1    
Nettoresultaat 6,8  4,9    
Uitgeoefende aandelenopties 0,1  0,1    
Uitgifte aandelenopties en prestatieaandelen 0,1  0,1    
Uitgifte aandelen door conversie van leningen 3,9  0,0    
Dividenden -4,2  -3,9    

       
Saldo per 30 juni 91,1  80,0    

       

       

Aanvullende gegevens            

       

       
  30-06-2018   30-06-2017   31-12-2017  

Bedragen x € mln.       
            

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

       
Garantievermogen in % van balanstotaal 39,9  42,1  43,7 **) 

       
Gemiddeld aantal medewerkers 2.916  2.676  2.750  

       
Per gewoon aandeel in €        
Bedrijfsresultaat *) 0,92  0,63  1,33  
Nettoresultaat *) 0,60  0,43  0,87  
Nettoresultaat 0,57  0,43  0,86  
Eigen vermogen  7,62  6,97  7,35 **) 

Dividend 0,00  0,00  0,35  

       
Aantal uitstaande aandelen x 1.000 11.955  11.479  11.481  

       
*) Exclusief bijzondere lasten en PPA       

       
**) De Groep heeft IFRS 15 initieel toegepast op 1 januari 2018. Als gevolg van de gekozen cumulatieve effectmethode 

    past de Groep de vereisten van IFRS 15 niet toe op de vergelijkende cijfers.     
 


