NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V.
HALFJAARVERSLAG 2017
Gebeurtenissen in het eerste halfjaar
Hoofdpunten
 Netto-omzet naar € 213,6 miljoen, een toename van 7,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig
jaar, voornamelijk door een sterkere bijdrage vanuit Halfgeleider, Automotive en Defensie.


Order intake stijgt 12,1% ten opzichte van de eerste helft van 2016, met name door nieuwe orders bij
Halfgeleider en Automotive. Orderportefeuille naar € 218,0 miljoen per ultimo juni 2017 ten opzichte
van € 184,4 miljoen ultimo juni 2016.



Brutomarge van € 84,8 miljoen, een stijging van 9,3% ten opzichte van 1 ste halfjaar 2016 door hogere
verkopen en de materialisatie van inkoopvoordelen.



Sneller dan geanticipeerde groei van het activiteitenniveau en late leveringen door schaarste op de
componenten markt hebben geleid tot inefficiëntie in het productieproces en hogere inzet van
tijdelijke krachten. Daarnaast zijn extra investeringen gedaan in de organisatie om grotere en
complexere ontwikkelprojecten te kunnen realiseren, met een dempend effect op het resultaat als
gevolg.



Nettoresultaat stijgt 11,4% naar € 4,9 miljoen, door een eenmalige belasting bate van € 0.4 miljoen
en lagere rentelasten.

Operationele ontwikkelingen
Huub van der Vrande, CEO: “De toename van orders en omzet in de eerste helft van het jaar laat zien dat
we hard groeien en dat OEM’s duidelijk de meerwaarde erkennen van onze propositie als volwaardige
ontwikkel- en lifecyclepartner. Neways wordt steeds vaker door zowel bestaande als nieuwe klanten in
een vroeg stadium benaderd en betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe elektronische componenten en
systemen. Zeker voor onze ontwikkelaars en engineers was het een drukke eerste helft van het jaar.
Naast een sterke groei in aantal orders, is ook de gemiddelde ordergrootte gestegen. Hierdoor neemt het
wensen- en eisen pakket van onze klanten toe, tegelijkertijd groeit de complexiteitsvraag. Als gevolg van
het snelle opschalen van zowel de omvang als complexiteit in ontwikkelprojecten hebben we bij enkele
projecten extra inspanningen moeten leveren. Er is een duidelijk verbeterpotentieel om de projecten
efficiënter en effectiever uit te voeren. Wij zijn echter niet tevreden over de ontwikkeling van het resultaat
in het afgelopen halfjaar.
In het kader van ons ‘Up to the next level’ programma wordt de organisatie en de inzet van middelen
robuuster ingericht, wat zal leiden tot efficiëntere logistieke- en productieprocessen. Dit kost tijd, temeer
omdat het deels van onze mensen vraagt om verdere bewustwording en realisatie van een andere manier
van werken.”
Financiële gegevens
De netto-omzet steeg volledig autonoom met 7,9% naar € 213,6 miljoen in de eerste helft van 2017,
vooral door een sterkere bijdrage van de Halfgeleider en daarnaast de Automotive en Defensie sectoren.
De order intake in het eerste halfjaar steeg met 12,1% ofwel € 28,4 miljoen, waardoor de orderportefeuille
met 18,2% toenam naar € 218,0 miljoen ten opzichte van € 184,4 miljoen ultimo juni 2016.

Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.

De book-to-bill-ratio was 1,1, voornamelijk gedreven door nieuwe orders vanuit de Halfgeleider en
Automotive sectoren.
De brutomarge was 9,3% hoger dankzij hogere verkopen en materialisatie van inkoopvoordelen. Ook ten
opzichte van de netto-omzet steeg de brutomarge van 39,2% in de eerste helft van 2016 naar 39,7% in
het eerste halfjaar van 2017 (H2 2016: 39,0%).
De operationele kosten stegen met 10%, vooral door de hogere inzet van tijdelijk personeel als gevolg
van het hogere activiteiten niveau en de borging hierbij van het kwaliteits- en leverbetrouwbaarheids
niveau. De toename in zowel omvang als complexiteit van projecten vroeg verder om extra investeringen
in de organisatie.
De financieringskosten daalden met 22,2%, voornamelijk als gevolg van gunstigere voorwaarden. In de
afgelopen 12 maanden tot 30 juni 2017 is een bedrag van € 4,3 miljoen aan leningen met een hoger
rentepercentage afgelost. Het nettoresultaat nam 11,4% toe tot € 4,9 miljoen door een eenmalige
belastingbate van € 0,4 miljoen.
De solvabiliteit bedroeg 42,1% aan het einde van het eerste halfjaar van 2017, een verbetering ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar (41,7%). Ultimo 2016 bedroeg de solvabiliteit 44,6%.
Risico’s en onzekerheden met mogelijk effect in het tweede halfjaar 2017
Het rapportagesysteem van Neways, alsmede de belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn uiteengezet in
de risico’s en risicomanagementparagraaf van het jaarverslag 2016 op pagina 56-60. De risico’s hier
beschreven zijn tevens van toepassing voor het tweede halfjaar van 2017.
Vooruitzichten
Neways zal in de tweede helft van 2017 de uitrol van het groepsbrede verbeterprogramma “Up to the next
level” voortzetten en hierbij prioriteit geven aan verbetering van de operational efficiency. In combinatie
met de sterk toegenomen orderportefeuille wordt verwacht dat de netto-omzet en het genormaliseerd
bedrijfsresultaat voor heel 2017 hoger zullen uitkomen dan in 2016.
Bestuursverklaring inzake financiële verslaggeving
De Raad van Bestuur van Neways Electronics International N.V. verklaart dat, naar beste weten:
De halfjaarcijfers 2017 een getrouw beeld geven van de activa, de passiva, de financiële positie per 30
juni 2017 en het resultaat over het eerste halfjaar 2017 van Neways Electronics International N.V. en de
in de consolidatie opgenomen groepsmaatschappijen;
Het halfjaarverslag 2017 een getrouw beeld geeft omtrent de toestand per 30 juni 2017, de gang van
zaken gedurende het eerste halfjaar 2017 van Neways Electronics International N.V. en van de hiermee
verbonden groepsmaatschappijen welke in de geconsolideerde halfjaarcijfers zijn opgenomen en dat in
het halfjaarverslag de wezenlijke risico’s, waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, zijn
beschreven.
Son, 29 augustus 2017

Huub van der Vrande – CEO
Paul de Koning – CFO
Adrie van Bragt – COO

Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde
en niet-gerealiseerde resultaten
eerste

eerste

halfjaar

halfjaar

2017

2016

213,571

197,943

1,967
-130,739
-60,042
-4,429
-13,672

-666
-119,646
-53,973
-3,877
-13,093

Bedrijfsresultaat

6,656

6,688

Financieringskosten

-720

-866

Resultaat voor belastingen

5,936

5,822

Belastinglast (5)

-1,044

-1,404

Nettoresultaat

4,892

4,418

Koersverschillen omrekening buitenlandse deelnemingen

-134

-99

Niet-gerealiseerde resultaten na belasting

-134

-99

4,758

4,319

0.43
0.41

0.39
0.38

Bedragen x € 1.000

Opbrengst verkoop van goederen
Wijziging in voorraad halffabricaten en gereed product
Grond- en hulpstoffen
Personeelskosten
Afschrijvingen en amortisatie
Overige lasten

Niet-gerealiseerde resultaten
Te herrubriceren naar de resultatenrekening in volgende perioden:

Totaal gerealiseerd en niet-gerealiseerd resultaat na belasting

Resultaat per aandeel (in €):
- Nettoresultaat per aandeel
- Verwaterd nettoresultaat per aandeel

Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.
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Geconsolideerde balans
Bedragen x € 1.000

30/06/2017

31/12/2016

33,575
12,532
4,373
50,480

34,249
13,472
4,303
52,024

97,312
52,705
71
1,076
151,164

86,280
48,470
147
1,167
136,064

201,644

188,088

5,740
40,161
33,314
762

5,730
39,989
32,324
896

79,977

78,939

5,048
709
5,173
706
11,636

5,342
578
5,322
755
11,997

35,343
3,247
63,532
6,930
382
597
110,031

19,890
5,949
63,264
7,100
325
624
97,152

201,644

188,088

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa (6)
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Handelsvorderingen en overige vorderingen
Vennootschapsbelasting
Geldmiddelen

Totaal activa
Eigen vermogen en verplichtingen
Geplaatst en gestort kapitaal
Agio
Ingehouden winst
Valuta omrekeningsreserve
Eigen vermogen toe te rekenen aan houders van
vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij
Langlopende verplichtingen
Rentedragende leningen (8)
Voorzieningen
Pensioen- en jubileumverplichtingen
Uitgestelde belastingverplichtingen

Kortlopende verplichtingen
Rekening courant kredieten (8)
Rentedragende leningen (8)
Handelsschulden en overige te betalen posten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting (5)
Voorzieningen

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
eerste

eerste

halfjaar

halfjaar

2017

2016

5,936

5,822

3,332
1,097
37
720
-45
-15,169

3,418
459
23
866
-714
-9,884

-4,092

-10

Overige mutaties:
Betaalde rente
Betaalde vennootschapsbelasting

-620
-1,090

-749
-598

Kasstroom uit operationele activiteiten

-5,802

-1,357

Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa

-157
-2,658

-580
-1,611

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2,815

-2,191

-3,004
15,453
-3,902
134

-4,600
9,599
-1,254
21

8,681

3,766

64

218

Netto-omrekeningsverschil vreemde valuta
Geldmiddelen per 1 januari

-155
1,167

-434
1,552

Geldmiddelen per 30 juni

1,076

1,336

-11,032
-4,235
268
-170

-4,235
-9,232
617
2,966

-15,169

-9,884

Bedragen x € 1.000

Operationele activiteiten
Resultaat voor belastingen
Aanpassingen voor:
Afschrijving van materiële vaste activa
Amortisatie van immateriële vaste activa
Kosten toegekende personeelsopties
Financieringskosten
Mutatie voorzieningen en pensioenverplichtingen
Mutaties in het werkkapitaal *)

Investeringsactiviteiten

Financieringsactiviteiten
Aflossingen van rentedragende leningen
Meer (-minder) gebruik van rekening courant kredieten
Dividenden betaald aan houders van gewone aandelen
Ontvangsten uit uitoefening van opties

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie in geldmiddelen

*) Mutaties in het werkkapitaal
Voorraden
Handelsvorderingen en overige vorderingen
Handelsschulden en overige te betalen posten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
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Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen
Geplaatst
en
gestort

Bedragen x € 1.000

ValutaAgio Ingehouden omrekenings-

kapitaal

Stand per 1 januari 2016

5,701 39,693

Winst over de periode
Niet-gerealiseerde resultaten
Totaal gerealiseerd en nietgerealiseerd resultaat
Uitoefening aandelenopties (7)
Uitgifte van aandelenopties
Dividenden (7)
Totaal transacties met houders van
aandelen van de moedermaatschappij

0

2

19
23

reserve

vermogen

24,243

917

70,554

-99

4,418
-99

-99

4,319

4,418

21
23
-1,254

-1,254

2

eigen

winst

4,418

0

Totaal

42

-1,254

0

-1,210

Stand per 30 juni 2016

5,703 39,735

27,407

818

73,663

Stand per 1 januari 2017

5,730 39,989

32,324

896

78,939

-134

4,892
-134

-134

4,758

Winst over de periode
Niet-gerealiseerde resultaten
Totaal gerealiseerd en nietgerealiseerd resultaat
Uitoefening aandelenopties (7)
Uitgifte van aandelenopties
Dividenden (7)
Totaal transacties met houders van
aandelen van de moedermaatschappij

Stand per 30 juni 2017

4,892

0

0

10

136
36

4,892

146
36
-3,902

-3,902

10

172

-3,902

0

-3,720

5,740 40,161

33,314

762

79,977

Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.

Toelichting op de geconsolideerde halfjaarcijfers 2017

1. Informatie inzake de Groep
Neways Electronics International N.V. is een in Nederland opgerichte en gevestigde vennootschap
waarvan de aandelen openbaar worden verhandeld aan Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY). Zij is
statutair gevestigd te Eindhoven met feitelijke zetel in Son. Neways Electronics International N.V. en zijn
dochterondernemingen vormen samen de Groep. De Groep is een internationale one-stop-provider voor
geavanceerde en geïntegreerde elektronische componenten, samenstellingen en systemen voor de
industriële elektronicasector.
2. Overeenstemmingsverklaring
De geconsolideerde halfjaarcijfers zijn opgesteld op basis van de International Financial Reporting
Standards (IFRS) en in overeenstemming met IAS 34 (tussentijdse financiële verslaggeving). De
geconsolideerde halfjaarcijfers moeten worden gelezen in samenhang met de jaarrekening 2016 van de
Groep. De toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan die in de
jaarrekening 2016.
De halfjaarcijfers per 30 juni 2017 zijn goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 25 augustus
2017. Op de inhoud van dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.
3. Nog niet toegepaste nieuwe standaarden en interpretaties
Neways heeft de nog niet toegepaste standaarden en interpretaties IFRS 9, IFRS 15 en IFRS 16
gedurende het eerste halfjaar 2017 beoordeeld. Bij de opstelling van de halfjaarcijfers heeft Neways deze
nieuwe of gewijzigde standaarden niet vervroegd toegepast.
IFRS 9 bevat herziene bepalingen ten aanzien van de classificatie en waardering van financiële
instrumenten, met inbegrip van een nieuw model voor verwachte kredietverliezen en nieuwe algemene
vereisten voor hedge accounting. IFRS 9 is van kracht voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari
2018. Neways past geen hedge accounting toe, waardoor deze wijziging geen effect heeft op haar
jaarrekening. Voor de overige wijzigingen voorziet Neways geen materieel effect op haar jaarrekening
naar aanleiding van de toepassing van IFRS 9.
IFRS 15 voorziet in een uitgebreid raamwerk om te bepalen of, hoeveel en wanneer opbrengsten moeten
worden verantwoord. De standaard vervangt de bestaande bepalingen voor de verwerking van
opbrengsten, waar onder IAS 18 Opbrengsten, IAS 11 Onderhanden projecten in opdracht van derden en
IFRIC 13 Loyaliteitsprogramma’s. IFRS 15 is van kracht voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari
2018. Neways is nog bezig met de initiële beoordeling van het mogelijke effect van de toepassing van
IFRS 15 op haar jaarrekening en kan nog geen inschatting geven van de significantie van het mogelijke
effect.
IFRS 16 vervangt de bestaande regelgeving inzake leases, waaronder IAS 17 Leaseovereenkomsten,
waarbij het onderscheid tussen operationele lease en financiële lease komt te vervallen. Uitgangspunt
hierbij is dat vrijwel alle leasecontracten op de balans dienen te worden opgenomen. Uitzonderingen
hierop zijn kortlopende leaseovereenkomsten en leaseovereenkomsten die zijn verbonden aan activa met
een geringe waarde. De wijzigingen zijn van kracht voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2019.
Neways is begonnen met een initiële beoordeling van het mogelijke effect op haar jaarrekening. Op dit
moment is het meest significante effect dat Neways nieuwe activa en verplichtingen zal opnemen voor
haar operationele lease van de in gebruik zijnde bedrijfsgebouwen en auto’s. Daarnaast zal de aard van
de lasten die worden verantwoord wijzigen. In plaats van lineair verantwoorde lasten uit hoofde van
operationele leases, vereist IFRS 16 de verwerking van afschrijvingslasten voor het gebruiksrecht op de
onderliggende activa en rentelasten over de leaseverplichtingen. Neways heeft nog geen besluit
genomen of zij gebruik zal maken van de beschikbare vrijstellingen.
Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.

4. Operationele segmenten
De langetermijnstrategie van de Groep is gericht op de versteviging van de positionering als one-stopprovider voor klantspecifieke industriële en professionele elektronische componenten, samenstellingen en
systemen voor de Electronic Manufacturing Services (EMS) markt. Intensieve samenwerking en duidelijke
communicatie tussen de verschillende Neways-werkmaatschappijen maakt dat klanten uit deze markt
optimaal worden bediend, waarbij het klantencontact loopt via een vast aanspreekpunt.
De West-Europese werkmaatschappijen van Neways vervullen een belangrijke rol in het uitdragen van de
Neways-strategie als one-stop-provider. Zowel in het contact met klanten als in geografisch opzicht staan
deze werkmaatschappijen dicht bij de afnemers. De werkmaatschappijen in Oost-Europa en Azië richten
zich primair op de productie van grotere, minder complexe, stabiele series met het oog op het bereiken
van kostenvoordelen voor de klanten. Veelal gebeurt dit in opdracht van zusterbedrijven in West-Europa.
Voortdurende verbetering van de onderlinge samenwerking op alle niveaus in de organisatie is essentieel
om naar de klanten toe als een homogene, geïntegreerde groep van bedrijven te opereren met een
samenhangend kwaliteitsbeleid, herkenbare cultuuraspecten en een gemeenschappelijk uitgedragen
visie.
De besluitvorming door het management van de Groep wordt gebaseerd op haar eigen beoordelingen en
directe communicatie met alle betrokkenen. Financiële sturing vindt plaats op basis van geconsolideerde
informatie. Neways kent derhalve maar een segment zoals bedoeld in IFRS 8.
5. Belastingen
De belastingdruk in het eerste halfjaar van 2017 bedraagt 17,6% (eerste halfjaar van 2016: 24,1%) en
bestaat voor het grootste deel uit de te betalen vennootschapsbelasting over de in Nederland
gerealiseerde fiscale winst, tegen het geldende tarief van 25%. De belastingdruk over de in het eerste
halfjaar van 2017 in Duitsland gerealiseerde winst is gecompenseerd door opname van eerder niet
opgenomen compensabele verliezen bij de Duitse deelnemingen.
6. Toetsing op bijzondere waardevermindering van Goodwill
Goodwill wordt jaarlijks (per 31 december) getoetst op bijzondere waardevermindering, of vaker indien
gebeurtenissen of veranderingen in de omstandigheden erop wijzen dat de boekwaarde mogelijk een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. De realiseerbare waarde van goodwill wordt bepaald
als de hoogste van de bedrijfswaarde en de directe opbrengstwaarde minus de verkoopkosten. De
veronderstellingen die zijn gebruikt om de waarde te berekenen van de toekomstige kasstromen van de
kasstroom genererende eenheid, zijn opgenomen in de jaarrekening 2016.
Bij de beoordeling van de indicatoren van bijzondere waardevermindering betrekt de Groep onder meer
de verhouding tussen de beurskapitalisatie en de boekwaarde. Per 30 juni 2017 lag de beurskapitalisatie
van de Groep boven de boekwaarde van zijn eigen vermogen.
7. Eigen vermogen
7.1 Uitgifte van gewone aandelen
In het kader van de geldende aandelenoptieregeling voor leden van de Raad van Bestuur en een selecte
groep andere functionarissen zijn 20.000 gewone aandelen uitgegeven naar aanleiding van uitoefening
van aandelenopties (2016: 5.000). De opties werden uitgeoefend tegen een gemiddelde prijs van € 6,68
per aandeel (2016: € 4,09 per aandeel).

Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.

7.2 Uitgekeerd dividend
Bedragen x € 1.000

30 juni
2017

2016

Vastgesteld en uitgekeerd gedurende het eerste halfjaar
Dividend op gewone aandelen:
Slotdividend voor 2016: € 0,34 (2015: € 0,11)

3.902

1.254

8. Financiële verplichtingen
Voor alle financiële instrumenten van de Groep geldt dat de reële waarde de boekwaarde benadert.

9. Op aandelen gebaseerde betalingsovereenkomsten
De Groep heeft na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 april 2017
een “performance share plan” ingevoerd op grond waarvan aan de leden van de Raad van Bestuur en
een selecte groep sleutelfunctionarissen een voorwaardelijke toekenning van prestatieaandelen in de
vennootschap is verstrekt. Bij het bereiken van het gewenste prestatieniveau worden 37.241 aandelen
toegekend.
10. Transacties met verbonden partijen
In onderstaande tabel wordt het totaalbedrag gegeven van de transacties met verbonden partijen voor het
eerste halfjaar 2017 en 2016:
Verkopen
aan

Bedragen x € 1.000

Aankopen/Diensten Verschuldigd Verschuldigd
van
door
aan

Entiteit met invloed
van betekenis op de
Groep:
VDL Groep

2017
2016

7.803
6.421

1.713
1.120

4.142
2.583

Sleutelfunctionarissen
van de Groep:
2017
2016

160
159

Openstaande saldi zijn niet door zakelijke zekerheden gedekt, zijn niet rentedragend en worden
afgewikkeld in geld.

Op dit halfjaarverslag is geen accountantscontrole toegepast.
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