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• Netto-omzet daalt in 2013 met 3,4% naar €265,0m (2012: €274,3m)
o Relatief zwak Q1 2013 zorgt voor lagere omzet op jaarbasis
o Omzet in Q4 2013 met enkele miljoenen gedrukt door brand bij NEK 
o Omzet stijgt 2,4% in H2 2013 versus H1 2013;  positieve trend EMS-markt sinds Q4 2012

• Orderportefeuille met 10% toegenomen naar €68,5m ten opzichte van ultimo 2012
o Toename over meerdere activiteiten / marktsectoren; geen uitschieters
o Planningshorizon nog steeds kort, maar wel stabieler
o Orderportefeuille per ultimo 2013 met enkele miljoenen gedrukt door brand bij NEK

Hoofdpunten 2013
Goede ontwikkeling omzet en orderportefeuille; positieve trend 
EMS-markt houdt aan



• Bedrijfsresultaat stijgt in 2013 naar €6,3m* (2012: €2,4m)
o Gestaag en sterk herstel winstgevendheid in loop van het jaar vanaf dip in Q4 2012
o H2 2013 (€5,0m) duidelijk beter dan H1 2013 (€1,3m)
o Kostenbesparing door herallocatie activiteiten NEE zichtbaar vanaf H2 2013 (ca €3,5m op 

jaarbasis)
o Bedrijfsschade NEK gedekt door verzekeraar; afwikkeling heeft neutraal effect op resultaat 
o Onbalans in bezetting binnen de groep nagenoeg verdwenen; kosten duidelijk gereduceerd

• Nettowinst naar €4,7m* (2012: €0,4m*)
o Exclusief reorganisatielast van €2,8m voor herallocatie activiteiten NEE
o Belastingdruk lager dan 25% door toekenning gebruik innovatiebox

• Dividendvoorstel 30% op basis van nettowinst inclusief bijzondere baten en lasten van €1,9m
o €0,06 per aandeel in contanten 

Hoofdpunten 2013
Sterk winstherstel in H2

* Exclusief bijzondere baten en lasten



Hoofdpunten 2013
Financiële basis verder versterkt

• Balansverhoudingen onverminderd sterk; tijdelijk vertekende solvabiliteit
o Balans 18% langer door met name schade-uitkering NEK 
o Voorzieningen getroffen voor  afwikkeling sluiting NEK, o.a. afvloeiing medewerkers 
o Solvabiliteit daalt naar 41,5% (ultimo 2012: 47,4%); waarvan ca. 4% tijdelijk drukkend effect 

als gevolg van afwikkeling brand NEK

• Netto kasstroom naar €28,4m (2012: €-2,9m)
o Sterke verbetering werkkapitaalbeheer in H2 2013
o Schade-uitkering brand NEK van in totaal €23,5m
o Investeringen iets hoger dan afschrijvingen



• Voortgaande uitbouw hogere toegevoegde waarde ontwikkelactiviteiten
o Uitbreiding ontwikkelteams dmv samenwerkingsverbanden met nationale en internationale 

ontwikkelcollega’s
o Team van systeemarchitecten opgericht

• Betere benutting inkoopkracht
o Verdere leveranciersreductie, preferred suppliers
o Aanscherping inkoopvoorwaarden en -processen 
o Uitbouw centrale inkoopactiviteit  in China

• Investeringen in nieuwe testtools, uitbreiding cleanrooms, start implementatie nieuw 
ERP-platform en versterking organisatie Azië

• Capaciteitsbezetting door de groep heen sterk verbeterd
o Aantrekkende vraag en effectievere (flexibele) inzet medewerkers 
o Onderbrengen NEE en NEK productie-activiteiten binnen andere werkmaatschappijen

Hoofdpunten 2013
Gestage voortgang strategie-implementatie



Kerncijfers 2013 
(€m) 2013 2012 Mutatie H1 2013

Bruto-omzet 293,1 298,1 -2% 143,1

Netto-omzet 265,0 274,3 -3% 131,4

Bedrijfsresultaat * 6,3 2,4 1,3

Netto resultaat * 4,7 0,4 0,9

Bijzondere lasten -2,8 -2,8

Netto resultaat   1,9 -0,4 -1,9

Bruto marge/netto-omzet 39,9% 39,8% 39,7%

Operationele marge * 2,4% 0,9% 1,0%

Netto marge * 1,8% 0,1% 0,1%

WPA (€) 0,19 -0,04 -0,19

* Exclusief bijzondere baten en lasten
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Positionering in EMS-markt

• Markt
o Kernmarkt Benelux / Duitsland
o Bewuste focus op groeisectoren industrieel, halfgeleider, medisch, automotive, defensie en 

‘high-end’ telecom

• Klanten
o Industriële / professionele markt
o B2B (OEM’s: Original Equipment Manufacturers)



Positionering in EMS-markt

• Specialisaties
o Kleinere complexe, meer specialistische series
o Ontwikkeling / productie van elektronische componenten tot complete box built systemen
o Product life cycle management / one-stop-provider

• Kerncompetenties
o Dicht bij de klant (Nederland / Duitsland)
o Hoge toegevoegde waarde / expertise en service
o Lage productiekosten (Oost-Europa, China)



Ontwikkeling omzet en orderportefeuille
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• Omzet en orderportefeuille in H2 2013 negatief beïnvloed door brand NEK
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Omzetverdeling per marktsector

(€m) 2013 % H1 2013 % 2012 % 2011 %

Industrieel 96 36 49 37 103 38 100 35

Halfgeleider 69 26 33 25 71 26 82 29

Medisch 64 24 33 25 68 25 65 23

Automotive 23 9 11 8 20 8 20 7

Defensie 6 2 2 2 4 1 7 3

Telecom 3 1 1 1 4 1 6 2

Overig 4 2 2 2 4 1 4 1

TOTAAL 265 100 131 100 274 100 284 100



(€m)

Omzetontwikkeling per kwartaal
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• Gestaag kwartaal-op-kwartaal herstel  
zichtbaar vanaf  dip in Q4 12

• Q1 13 blijft nog substantieel achter bij 
sterk Q1 12

• Positieve tendens EMS-markt zet door in 
Q4 13, enkele miljoenen euro’s gemist 
door effect van brand bij NEK

o NEK klanten die uit zekerheid (tijdelijk) 
over zijn geschakeld op second source



Resultaatontwikkeling
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• Capaciteitsbezetting sterk verbeterd door:
o aantrekkende marktvraag
o effectievere (flexibele)  inzet medewerkers
o sluiting NEE en productieverplaatsing 
o brand NEK en productieverplaatsing

• Aanzienlijke verlaging kostenbasis door:
o slimmere inkoop
o afbouw aantal medewerkers, lagere inhuur
o sluiting NEE

• 7% marge als doelstelling staat
o in jaren van hoogconjunctuur 
o mits huidige hoge volatiliteit in vraag / 

frequentie van planbijstellingen duidelijk 
afneemt

* 2008/2009/2011/2012/2013 exclusief bijzondere baten en lasten
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• Toename eigen vermogen door hogere 
winst in H2 2013

• Balansverlenging (+18%) met name door 
schade-uitkering door verzekeraar inzake  
brand bij NEK. Tijdelijk drukkend effect op 
solvabiliteit ca. 4%

• Solvabiliteit gecorrigeerd voor 
belastinglatentie en goodwill 39,5% 
(ultimo 2012: 45,4%)

Solvabiliteit (per ultimo, %)
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Werkkapitaal

• Sterke afbouw voorraden in H2 
2013

• Doelstelling omloopsnelheid 
voorraden (max. 60 dagen) 
gehaald

• Omloopsnelheid debiteuren op 
zeer goed niveau

(per ultimo, €m) 2013 H1 2013 2012

Voorraden 47,4 55,5 53,5

Omloopsnelheid in dagen 59 68 70

Debiteuren 27,9 31,8 25,9

Omloopsnelheid in dagen 34 38 38

Werkkapitaal 13,3 38,1 39,1



Cashflow

Netto kasstroom (€m)

1,9
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6,4
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• Sterke afbouw werkkapitaal H2 2013

• Schade-uitkering brand NEK €23,5m

• Investeringen met €4,1m licht hoger dan 
afschrijvingsniveau
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Human resources
Gemiddeld aantal medewerkers

• Kenniscomponent  binnen human 
resources-mix steeds belangrijker

• Aantal technische ontwikkelaars / engineers 
neemt gestaag toe, ca 9% van totaal

• Totaal aantal medewerkers in loop van 2013 
aanzienlijk afgebouwd

• Lagere inhuur door betere bezetting door  
groep heen

• Ca 33% van medewerkers actief in Oost-
Europa en Azië

* waarvan inhuur       216             282             254            184 239
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Gegevens per aandeel

(€m) 2013 2012 2011

Bedrijfsresultaat 0,26 0,24 0,75
Nettoresultaat 0,19 -0,04 0,39
Dividend 0,06 0,01 0,12
Eigen vermogen 5,03 4,90 5,04
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000 ultimo) 9.946 9.943 9.834



EMS - markttrends
• Globalisering leidt tot meer concurrentie onder OEM’s; toename outsourcing door OEM’s zet 

versterkt door sinds economische neergang in 2008/2009

• Hoger tempo van technologische innovatie leidt tot steeds kortere product life cycles

• Vraag naar meer toegevoegde waarde; product life cycle management en eerdere 
betrokkenheid bij ontwikkeling (one-stop-provider) door OEM’s

• Onderscheidend vermogen op basis van kwaliteit en flexibiliteit versus efficiëntie en 
(productie)kostenverlaging wordt nog belangrijker 

• Verdere intensivering van samenwerking in de keten (partnerships) met klanten – slag zal 
worden gewonnen dicht bij de klant 



EMS - markttrends

• Stijgende vraag en productie in emerging markets (Oost-Europa, China en India)

• Toenemende transparantie en inzet moderne communicatiemiddelen versterken mogelijkheden 
nauwe samenwerking in de keten; groeiende vraag naar SMOI  (Supplier Managed Owned 
Inventory)

• Hogere volatiliteit in de vraag door aanhoudend onzekere economische ontwikkelingen; 
planningen van klanten worden sneller bijgesteld, orders worden sneller uitgesteld en weer 
opgestart, zorgt voor druk op goede balans tussen kwaliteit, flexibiliteit enerzijds en efficiëntie, 
kostenverlaging anderzijds



• Gericht op autonome groei, aangevuld met acquisities

• Uitbouw ‘one-stop-provider’ concept / hogere toegevoegde waarde
– Uitbouw ontwikkelingstak, protobouw en (‘box build’) systeembouw activiteiten
– Uitbreiding service & repair activiteiten
– Verdere intensivering samenwerking met klanten, uitbouw rol als kennispartner voor 

kostenefficiënte (‘product life cycle’) oplossingen voor elektronisch componenten en 
(deel)systemen

• Meer evenwichtige spreiding naar marktsectoren gericht op stabielere omzet en hogere 
toegevoegde waarde

– Medische sector
– Defensiemarkt (voorlopig onder druk door lage bestedingen overheden)

Strategie (lange termijn)



• Benutting kansen in emerging markets (Azië)
– Meegroeien met OEM’s die productiecapaciteit opbouwen in Azië
– Commerciële slagkracht in regio vergroten; uitbreiding inkoop componenten in Azië 

• Verbetering interne samenwerking en uitwisselingsmogelijkheden / efficiëntie van de 
organisatie

– Optimalisatie en uitbouw productie Oost-Europa en China (eigen faciliteiten)
– Terugbrengen aantal toeleveranciers / betere benutting inkoopvoordelen en sterkere inzet op 

‘preferred suppliership’
– Voortgaande initiatieven voor flexibilisering en verbetering van de kostenstructuur

Strategie (lange termijn)



“Al 20 jaar is Neways betrokken bij 
de ontwikkeling van onze 
elektronisch aangedreven 
systemen. We zien hen als een 
uitstekende sparringpartner waar 
onze ideeën door hun 
ontwikkelaars omgezet worden in 
innovatieve systemen. Hun 
deskundigheid gaat in op 
detailniveau, waardoor onze 
producten zich steeds weer 
onderscheiden van onze 
concurrenten”.

Roland van der Velden
Manager Research & Development
Bruynzeel Storage Systems b.v



“Neways is vanaf het begin van het 

traject betrokken bij de ontwikkeling 

van de elektronica ten behoeve van 

ons schakelend glas. Wij hebben 

voor Neways gekozen omdat zij goed 

gedocumenteerd, met een duidelijke 

projectplanning werken en 

hoogwaardige producten leveren”.

Teun Wagenaar
Commercieel directeur Peer+



“Op proactieve wijze denkt het 

team van Neways mee en 

worden er goede alternatieven 

aangedragen ter verbetering van 

het originele idee. 

De samenwerking verloopt 

professioneel en soepel en is een 

goede combinatie van ontzorging 

en ons onafhankelijkheids-

principe, waarbij Spirit IT 

eigenaar is van het IP”. 

Harry Kok 
CEO - Managing Director
Spirit Innovative Technologies



“Neways is van een 

componentenleverancier 

uitgegroeid tot een partner met wie 

gezamenlijke ontwikkelactiviteiten 

zijn opgestart. Dit heeft er mede toe 

geleid dat Neways één van de top 

10 leveranciers van FEI is”. 

Dr. Gerrit van der Beek
Directeur FEI Electron Optics B.V.
Senior Vice President Corporate 
Technology FEI



“Op grond van het bewezen 

stabiele kwaliteitsniveau en de 

geboden ontwikkelings-

capaciteiten hebben wij Neways 

gekozen om ons te 

ondersteunen bij de ontwikkeling 

van een aantal Dräger-

producten voor 

ademhalingsondersteuning.”

Guido Willmann
Hoofd Global Commodity 
Management Electronics
Strategic Purchasing Draeger Group



Uitgangspunten en aandachtspunten 2014
• Solide integratie van de klanten van NEK binnen andere werkmaatschappijen en 

afwikkeling sluiting NEK (Q1 2014)
• Margeverbetering via toepassing procesinnovatie en uitbreiding productie in Oost-

Europa / China
• Uitbouw van directe leveringen vanuit productiefaciliteiten in China aan OEM’s in de 

regio en uitbouw (centrale) inkoop materialen in Azië
• Verdere voorraadreductie / balansverkorting en onverminderde aandacht voor cash 

flow management
• Uitrol van het nieuwe ERP LN systeem van Infor/BaaN
• Heroriëntatie op hoe het beste in te spelen op de groeipotentie van de Duitse markt 

(als gevolg van wegvallen een van de Duitse productiebedrijven)
• Last but not least: met 2 productiebedrijven minder werken aan verdere groei van 

Neways



Vooruitzichten 2014

• Positieve trend EMS-markt houdt aan, orderportefeuille, ook na 1e kwartaal goed 
gevuld, hoge marktvolatiliteit blijft een factor van belang

• Financiële positie is sterk en biedt ruimte voor investeringen gericht op groei 

• Omzet in 1e kwartaal gestegen naar 68,1 mln (4e kwartaal 2013 65,7 mln en 
1e kwartaal 2013 63,8 mln)

• Resultaat sterk verbeterd t.o.v. het 1e kwartaal 2013 en in lijn met 
resultaatontwikkeling in 2e helft van 2013. 

• Vooruitzichten voor het 2e kwartaal zijn ook positief. Over het 1e halfjaar verwacht 
Neways dan ook een substantieel hoger resultaat te behalen dan in de 1e helft van 
2013.



Voorgenomen overname Bus Groep

1. Profiel BuS Groep

• Familie-onderneming, hoofdkantoor Riesa – Duitsland; continuïteit, keuze op 
Neways

• Twee Duitse werkmaatschappijen (Riesa en Erfurt) en één werkmaatschappij 
Tsjechië (Decin)

• Twee verkoopkantoren München en Hamburg
• 900 medewerkers waarvan 50 ontwikkelaars (Erfurt)
• Omzet 2013: € 106 mio
• Marktsegmenten: automotive, industrie, medisch, spoorvervoer en luchtvaart
• Winstgevend en financieel uitermate gezond



Voorgenomen overname Bus Groep

1. Strategische overweging / voorwaarden

• Versterking positie in de Duitse markt
• Geen overlap met bestaande Neways-klanten, verruiming 

omzetgroeimogelijkheden
• Uitbreiding van ontwikkelcapaciteit en footprint in Duitsland 
• Uitbreiding inkoopvolume
• Extra groeipotentieel Neways faciliteiten Azië en Slowakije
• Bestaand management ondersteunt mogelijke overname (stabiliteit 

management)
• Winstgevend en financieel gezond



Der gemeinsame Weg – Industrien und Kundenreferenzen
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Der gemeinsame Weg – Ergänzung von Neways durch BuS
Regionen

Prozesse Neways NL BuS DE Neways DE BuS CZ Neways SK Neways Asien

EMS   Riesa   Decin  

Mikroelektronik  

Engineering / F&E   Erfurt

Kabel 

Modul-/System-bau   Riesa 

Vertrieb  
Riesa München 

Hamburg 
Erfurt  

Business 
Development   Riesa München  

Hamburg

Neways Electronics International NV



Der gemeinsame Weg – Ein bedeutender Europäischer EMS Konzern

EMS Markt Deutschland

1234567891011121314151617181920

Top 20 EMS Unternehmen in zentral Europa 
(nach Umsatz)

Kombiniert –
Neways & BuS

Umsatz: € 375 Mio.

Umsatz: € 110 Mio.

Umsatz: € 265 Mio.

Neways Electronics International NV



Wir hoffen auf und glauben an eine gute zukünftige
Zusammenarbeit und freuen uns darauf, unser beider
Unternehmen gemeinsam mit Ihnen weiter zu entwickeln.

Huub van der Vrande, CEO/COO Neways Electronics
Vincent de Bok, CEO/CFO Neways Electronics

Neways Electronics International NV
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