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• Netto-omzet stijgt met 16,5% naar €308,6m (2013: €265,0m)
– Omzet in 1e kwartaal op een goed niveau
– Kentering zichtbaar vanaf tweede kwartaal en duidelijk mindere tweede jaarhelft
– BuS groep (consolidatie vanaf  1 juli) in de tweede jaarhelft met  €60,5m naar verwachting 

bijgedragen
– 2014 uiteindelijk afgesloten met recordomzet!

• Orderportefeuille met 228% toegenomen naar €155,9m ten opzichte van ultimo 
2013 (€68,5m)

– Definitie orderportefeuille (harde orders voor maximaal een jaar) uitgebreid met de 
forecast voor de eerste 3 maanden 

– Bijdrage orderportefeuille BuS groep €68m 
– Orderportefeuille met €4m toegenomen ten opzichte van ultimo 3e kwartaal
– Toename orders met name in halfgeleider sector

Hoofdpunten 2014
Goede start en een mindere tweede jaarhelft, maar positieve impuls 
door de overname van BuS Groep



• Bedrijfsresultaat, exclusief bijzondere baten en lasten, stijgt in 2014 naar €9,0m (2013: 
€6,3m)
o Afnemende winstgevendheid in loop van het jaar
o Uitstel van orders en neerwaartse planbijstellingen zorgden voor onbalans in 

capaciteitsbezetting 
o Incidentele kosten (externe consultants, afvloeiing van personeel, nieuwe 

kantoorautomatisering) hebben een drukkend effect gehad op resultaat in tweede jaarhelft
o Goede winstbijdrage BuS groep in tweede jaarhelft  

• Netto effect bijzondere baten en lasten €+1,7m (2013: €-2,8m)
o Hoger uitgevallen kosten afwikkeling brand en sluiting NEK €-1,2m
o Nasleep sluiting NEE €-0,3m
o Transactieresultaat overname BuS Groep €+0,7m
o Opwaardering actieve belastinglatentie door hogere winstverwachting Duitsland €+2,4m

• Netto winst gestegen naar €7,0m (2013: €1,9m)

• Dividendvoorstel 40% (2013: 30%) op basis van nettowinst inclusief bijzondere baten en lasten
o €0,25 per aandeel , uit te keren in aandelen

Hoofdpunten 2014
Goede start en een mindere tweede jaarhelft, maar positieve impuls 
door de overname van BuS Groep



Hoofdpunten 2014
Financiële positie gezond

• Balansverhoudingen goed op orde gehouden in jaar van materiële transformatie van 
Neways als groep
o Balanstotaal met 45% toegenomen door de overname van de BuS groep
o Eigen vermogen toegenomen door de gerealiseerde winst en de uitgifte van nieuwe 

aandelen in verband met de overname van de BuS groep
o Garantievermogen versterkt middels plaatsing van achtergestelde converteerbare 

obligatieleningen bij grootaandeelhouders 
o Solvabiliteit daalt naar 40,5% (ultimo 2013: 41,5%); gestage stijging vanaf  moment 

overname BuS groep 

• Netto kasstroom beperkt tot €-32,5m (2013: €+28m)
o Afwikkeling brand en sluiting Kassel circa €14m
o Overname BuS groep circa €28m
o Sterke verbetering werkkapitaalbeheer in tweede jaarhelft 2014
o Investeringen (€8,7m) aanzienlijk hoger dan afschrijvingen (€4,8m)



• Voortgaande uitbouw hogere toegevoegde waarde ontwikkelactiviteiten

• Sluiting NEK afgerond

• Vestiging NEE  grondig verbouwd en voorzien van meerdere nieuwe cleanrooms. 
Verhuizing Neways Cable & Wire Solutions en Neways Micro Electronics afgerond.

• Magazijn Neways Slowakije uitgebreid ten behoeve van groei directe aanleveringen 

• Overname BuS Groep zorgt voor aanzienlijke versterking positie Neways in Duitsland, 
de grootste markt voor EMS van Europa

Hoofdpunten 2014
Voortgang strategie implementatie



• Koopovereenkomst begin juli, closing eind september 
• Overname gefinancierd door uitbreiding rekening courantkrediet van €30 naar €35m, een 

nieuwe lening van €12,5m (looptijd 3 jaar), uitgifte achtergestelde converteerbare 
obligatieleningen van €5m en uitgifte nieuwe gewone aandelen (992.701=9,9%) aan BuS 
Groep aandeelhouders

• Per 1 juli zijn de resultaten van BuS Groep geconsolideerd en hebben direct bijgedragen aan 
de winst per aandeel

• Winst uit voordelige koop op contractdatum €6,0m;  na correctie voor de ontwikkeling van de 
reële waarde van de nieuw uitgegeven aandelen tussen contractdatum (€6,9m) en overname 
datum (€9,4m) resteert per saldo een badwill van €3,5m

• Invloed van de purchase price allocation (IFRS) op het resultaat in de tweede jaarhelft is             
€-1,3m

• Transactiekosten bedroegen €1,5m, waardoor het transactieresultaat per saldo uit is 
gekomen op €+0,7m

Overname BuS Groep
Neways Europese top-5 speler in EMS markt



– Omzetbijdrage BuS groep vanaf 1 juli €60,5m en resultaatbijdrage significant
– Overname versterkt positie Neways in Duitsland, grootste markt voor EMS in Europa:

 extra groeimogelijkheden door complementaire klantenbestanden
 uitbreiding inkoopvolume en ontwikkelcapaciteit 

– Extra groeipotentieel Neways vestigingen in Azië en Slowakije 
– Extra mogelijkheid om bestaande compensabele verliezen in Duitsland te benutten
– Vanaf oktober begonnen met integratie van BuS groep in de Neways-organisatie

Overname BuS Groep
Neways Europese top-5 speler in EMS markt



Kerncijfers 2014 
(€m) 2014 2013 Mutatie H1 2014

Bruto-omzet 337,2 293,1 15% 151,5

Netto-omzet 308,6 265,0 16% 133,6

Bedrijfsresultaat * 9,0 6,3 4,2

Netto resultaat * 5,3 4,7 3,0

Bijzondere baten / lasten 1,7 -2,8

Netto resultaat   7,0 1,9 3,0

Bruto marge/netto-omzet 40,5% 39,9% 41,2%

Operationele marge * 2,9% 2,4% 3,2%

Netto marge * 1,7% 1,8% 2,3%

WPA (€) 0,63 0,19 0,30

* Exclusief bijzondere baten en lasten
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Ontwikkeling omzet en orderportefeuille
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* Orderportefeuille H1 2014: Nieuwe definitie orderportefeuille, waarbij naast de harde orders (maximaal 1 jaar) ook de forecast voor 
de eerste 3 maanden wordt meegenomen.
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Omzetverdeling per marktsector

(€m) 2014 % H1 2014 % 2013 % 2012 %

Industrieel 118 38 50 37 96 36 103 38

Halfgeleider 62 20 34 25 69 26 71 26

Medisch 59 19 29 22 64 24 68 25

Automotive 55 18 14 10 23 9 20 8

Defensie 8 3 3 2 6 2 4 1

Telecom 4 1 2 2 3 1 4 1

Overig 3 1 2 2 4 2 4 1

TOTAAL 309 100 134 100 265 100 274 100



Omzetontwikkeling per kwartaal (€m)
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• Omzet vanaf tweede kwartaal 
negatief beïnvloed door dalende 
vraag in marktsectoren halfgeleider 
en medisch

• Vanaf derde kwartaal inclusief 
omzet BuS groep
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Resultaatontwikkeling
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• Marge gedrukt door:
- tegenvallende omzetontwikkeling
- Incidentele lasten in tweede halfjaar

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

frequentie van planbijstellingen duidelijk 
afneemt

* exclusief bijzondere baten en lasten
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• Toename eigen vermogen door 
gerealiseerde winst en uitgifte nieuwe 
aandelen (aankoop BuS groep)

• Balansverlenging (+45%) door overname 
BuS groep

• Solvabiliteit gecorrigeerd voor 
belastinglatentie en immateriële activa 
33,2% (ultimo 2013: 39,5%)

Solvabiliteit (per ultimo, %)
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Werkkapitaal

• Werkkapitaalbeslag sterk 
toegenomen door overname BuS 
groep, maar in het tweede halfjaar 
aanzienlijk gereduceerd

• Omloopsnelheid voorraden stijgt 
door lage omloopsnelheid BuS 
groep (~100 dagen)

• Acties richting toeleveranciers 
opgestart om SMOI te 
implementeren

• Omloopsnelheid debiteuren op 
zeer goed niveau (ook bij BuS 
groep)

(per ultimo, €m) 2014 H1 2014 2013

Voorraden 79,4 51,0 47,4

Omloopsnelheid in dagen 76 66 59

Debiteuren 34,1 29,5 27,9

Omloopsnelheid in dagen 36 39 34

Werkkapitaal 53,5 33,6 13,3



Cashflow

Netto kasstroom (€m)
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• Effect overname BuS groep op cash flow 
circa €-28m

• Effect afwikkeling brand en sluiting NEK 
op cash flow circa €-14m

• Sterke verbetering werkkapitaalbeheer in 
tweede jaarhelft

• Investeringen (€8,7m) aanzienlijk hoger 
dan afschrijvingsniveau (4,8m)
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Human resources
Gemiddeld aantal medewerkers• Kenniscomponent binnen human resource-

mix steeds belangrijker
• Aantal technische engineers neemt gestaag 

toe, ca 8% van het totaal aantal 
medewerkers (inclusief BuS) 

• Aantal FTE’s BuS 917 per ultimo 2014
• Aantal FTE’s verminderd door sluiting NEK
• Sterke afbouw uitzendkrachten in tweede 

jaarhelft
• Daling totaal aantal medewerkers actief in 

Oost-Europa en Azië naar circa 26% door 
overname BuS groep; focus op uitbouw 
activiteiten / aantal medewerkers in deze 
regio’s
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Gegevens per aandeel

(€m) 2014 2013 2012

Bedrijfsresultaat 0,60 0,26 0,24
Nettoresultaat 0,63 0,19 -0,04
Dividend 0,25 0,06 0,01
Eigen vermogen 6,01 5,03 4,90
Aantal uitstaande aandelen (x 1.000 ultimo) 10.986 9.946 9.943



EMS - markttrends
• Globalisering leidt tot meer concurrentie onder OEM’s; aanhoudend versterkte toename 

outsourcing door OEM’s

• 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 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)

• Aanhoudend hoge volatiliteit in de vraag: planningen van klanten worden sneller 
bijgesteld, orders worden sneller uitgesteld en weer opgestart, zorgt voor druk op 
goede balans tussen kwaliteit en flexibiliteit enerzijds en efficiëntie en 
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 (laatste jaren onder druk door lage bestedingen overheden, maar lichte kentering 

zichtbaar)
– Automotive sector en dan met name de Duitse fabrikanten

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)



High-end aquarium – lighting fixture
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Gezamenlijke presentatie Neways – Bus
Elektronika beurs - München



Uitbreiding magazijn NSK



Cleanroom NME - Echt



Uitgangspunten en aandachtspunten 2015
• Integratie van de BuS groep in de Neways organisatie inclusief de te behalen synergie 

voordelen
• 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
• Implementatie Lean Leadership Model om de klantgerichtheid te verhogen in de gehele 

organisatie



Vooruitzichten 2015

• Verbetering van de EMS-markt in de eerste maanden van 2015

• Hogere omzet en winst gerealiseerd in het eerste kwartaal

• Omzet in het eerste kwartaal gestegen naar 95,8m (4e kwartaal 2014 85,1m en 1e 
kwartaal 2014 68,1m)

• Orderportefeuille in het eerste kwartaal met 6% toegenomen naar 165,4m (ultimo 
2014: 155,9m)

• Meer stabiele basis met meer evenwichtige spreiding naar marktsectoren als gevolg 
van overname BuS groep. 

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

• Neways ziet 2015 onverminderd met vertrouwen tegemoet
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