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Over het 1e halfjaar 2014 waren de opbrengsten

markten opgevangen kunnen worden. Op korte

met € 87,2 miljoen 6% hoger dan in de

termijn blijven de marktgroepen gevoelig voor

overeenkomstige periode 2013 (€ 82,0 miljoen).

de huidige onzekere en volatiele economische

De opbrengstengroei werd gerealiseerd door de

omstandigheden in een aantal voor hen relevante

marktgroepen Healthcare, Light Controls, Livestock

regio’s en sectoren. Dit vertaalt zich onder meer

Management en Retail. De marktgroep Security

in prijsdruk en langere beslissingstrajecten bij

management bestendigde haar opbrengsten;

afnemers, deels door het moeilijk beschikbaar

de marktgroepen Energy Systems, Identification

komen van financiering. Daarnaast is de marktgroep

Systems en Library Solutions bleven met hun

Energy Systems zeer gevoelig voor - niet altijd

opbrengsten achter bij de overeenkomstige periode

even consistente - overheidsmaatregelen inzake

in 2013. De bedrijfswinst steeg met 11% naar

duurzame energie.

€ 6,7 miljoen (1e halfjaar 2013: € 6,0 miljoen) en
de winst na belastingen met 6% naar € 5,4 miljoen

Het aantal medewerkers bleef, na een sterke

(1e halfjaar 2013: € 5,1 miljoen). De solvabiliteit

toename in de afgelopen jaren, op het niveau

nam toe van 36,6% naar 41,1%. Per aandeel is de

van begin dit jaar (754 medewerkers). Met de

winst uitgekomen op € 0,80 (1e halfjaar 2013:

vakorganisaties is een akkoord bereikt over een

€ 0,75).

nieuwe cao met een looptijd tot en met 31 maart
2015. Onderdelen hiervan zijn een salarisverhoging

Voor het gehele jaar 2014 wordt - onvoorziene

per 1 april 2014 van 1,75% en - gezien het

omstandigheden voorbehouden - eveneens

behaalde resultaat in het eerste halfjaar - een

een stijging van de opbrengsten (2013: € 173,7

eenmalige uitkering van 0,25% in september

miljoen) verwacht. Over het resultaat 2014 kan

aanstaande.

- gezien de vele onzekerheden en de relatief hoge
toegevoegde waarde van de opbrengsten - nog

Marktontwikkelingen

geen uitspraak worden gedaan.

Na een goede start zijn in de afgelopen
maanden de opbrengsten van de marktgroep
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De marktomstandigheden blijven uitdagend. Er

Energy Systems (autonome energiesystemen)

vinden fundamentele verschuivingen plaats op

aanzienlijk achtergebleven bij vorig jaar

de markten waarin Nedap actief is: toenemende

en bij de verwachtingen. De solarmarkt in

transparantie, convergentie van lokale markten

het belangrijkste afzetland Duitsland wordt

naar één globale markt, opkomst van nieuwe

geconfronteerd met nieuwe overheidsmaatregelen

technologieën. De markten worden turbulenter

(lagere invoedtarieven en belastingheffing over

en steeds minder ‘vergevingsgezind’. Dit betekent

eigenverbruik), waardoor consumenten behoorlijk

dat de eisen die aan proposities worden gesteld

terughoudend zijn geworden. Juist in Duitsland

voortdurend en drastisch omhoog gaan, maar ook

heeft de marktgroep het afgelopen jaar hard

dat de organisatie snel verder internationaliseert

gewerkt aan de opbouw van een fijnmazig netwerk

en professionaliseert. Nedap is de afgelopen jaren

van honderden installateurs die zijn getraind in de

blijven investeren in hoogwaardige proposities

verkoop en installatie van de PowerRouter (systeem

en organisatie. Ze kiest daarbij nadrukkelijk

voor het zelfstandig en effectief opwekken,

voor groeimogelijkheden op langere termijn,

opslaan, en verbruiken van elektriciteit). Naast

maar ook voor voldoende spreiding van haar

Duitsland is de marktgroep actief in andere West-

activiteiten waardoor tegenvallers in specifieke

Europese landen als België, Engeland, Frankrijk en

Italië. Ook in deze landen zorgt het ontbreken van

Dankzij de sterke vereenvoudiging van het business

een bestendig nationaal- en Europees beleid ter

model en de gebalanceerde productportfolio kan

zake voor onduidelijkheid bij de consument, wat

de marktgroep nu sneller en in meer landen tegelijk

het nemen van aankoopbeslissingen niet bevordert.

commerciële activiteiten ontplooien.

De marktgroep Healthcare (automatisering

De marktgroep Light Controls

van administratieve werkzaamheden van

(vermogenselektronica en besturingssystemen

zorgprofessionals, waardoor er meer tijd voor

voor de verlichtingsindustrie) liet in het 1e halfjaar

zorg overblijft) heeft in het 1e halfjaar haar

een prima opbrengstengroei zien. Naast een

opbrengsten verder zien groeien. Met haar product

stijging van de opbrengsten voor uv-desinfectie

ONS ondersteunt zij zorgorganisaties bij hun

en uv-curing producten, liet ook de Luxon

bedrijfsvoering. Er wordt in de marktgroep flink

propositie (lichtmanagement) een flinke toename

geïnvesteerd in het toevoegen van nieuwe en het

zien. Bedrijven kunnen met Luxon tegelijkertijd

verbeteren van bestaande applicaties, maar ook

hun verlichtingssysteem flexibeler inzetten, de

in nieuwe markten om bredere groei mogelijk

lichtkwaliteit verbeteren en aanzienlijk besparen

te maken. De licht verbeterde economische

op de energiekosten. In deze propositie is de

omstandigheden in de uitzendbranche

afgelopen jaren fors geïnvesteerd.

zorgen ervoor dat ook Pep® (gedigitaliseerde
urenregistratie) bijdraagt aan de groei van de

De opbrengsten van de marktgroep Livestock

opbrengsten binnen de marktgroep Healthcare.

Management zijn in de eerste helft van
2014 flink toegenomen vergeleken met de
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Na een aantal jaren van flinke groei bleven in

overeenkomstige periode 2013. De marktgroep

het 1e halfjaar van 2014 de opbrengsten van de

levert automatisering van processen op basis van

marktgroep Identification Systems (producten voor

individuele dieridentificatie in de veehouderij,

het identificeren van voertuigen en personen en

die de veehouder helpt zijn bedrijfsvoering te

voor draadloze parkeersystemen) achter bij het

optimaliseren en het welzijn van zowel mens als

voorgaande jaar. Enerzijds ziet de marktgroep een

dier te verhogen. Zowel het melkveehouderij-,

stijging van concrete belangstelling, anderzijds

als het varkenshouderijsegment droegen bij aan

worden beslissingstrajecten langer en worden

de opbrengstenstijging. Goede opbrengstprijzen

zelfs al in opdracht gegeven projecten uitgesteld.

in de melkveehouderij, het afschaffen van het

De onzekere economische situatie in haar

melkquotum in Europa en de behoefte aan

marktsegmenten speelt daarbij een rol, maar

elektronische hulpmiddelen bij de reproductie

ook hier is niet zelden het moeilijk verkrijgen

en bij het monitoren van de gezondheid van het

van projectfinanciering door onze afnemers een

dier zijn redenen voor veehouders om juist nu te

belangrijke reden voor uitstel.

investeren.

De strategische verschuiving van projectorganisatie

In een zeer competitieve markt groeien

naar ‘technology provider’ heeft als resultaat dat de

de opbrengsten van de marktgroep Retail

opbrengsten van de marktgroep Library Solutions

(beveiligings-, beheers- en informatiesystemen

(RFID-systemen voor bibliotheken) in 2014 verder

voor de detailhandel) gestaag. Dankzij de

daalden. Als gevolg van de aanpassingen van

investeringen van de afgelopen jaren in proposities

de organisatie stijgt echter de winstgevendheid.

en organisatie is Nedap Retail een belangrijke

Directieverslag
1e halfjaar 2014

partner geworden in winkeltechnologie voor snel

in het verleden waren geactiveerd, stegen de

expanderende, internationale retailers. In 2014

afschrijvingen met € 0,4 miljoen naar € 5,2 miljoen.

is opnieuw een aantal respectabele retailers

Er is het 1e halfjaar 2014 € 0,6 miljoen minder

overgegaan op systemen van de Nedap marktgroep.

geactiveerd voor zelf vervaardigde vaste activa
dan gedurende het 1e halfjaar 2013. Per saldo

De marktgroep Security Management (systemen

resteerde een bedrijfswinst van € 6,7 miljoen,

voor toegangscontrole, registratie, betaling, brand-

tegenover € 6,0 miljoen in de overeenkomstige

en inbraakmelding, observatie, beheer van lockers

periode 2013. Als percentage van de opbrengsten

en biometrie) blijft last houden van de stagnerende

bedroeg de bedrijfswinst 7,7%. Over het 1e

investeringen in de bouwsector. Haar opbrengsten

halfjaar 2013 was dit 7,4%.

blijven echter op het niveau van het voorgaande
jaar. Er is veel interesse voor het Global Client

De financieringslasten stegen licht als gevolg van

Program van de marktgroep. Hiermee worden

waarderingsverschillen van rentebeschermers. Het

internationaal opererende klanten ondersteund

winstaandeel in onze deelneming Nedap France

in de wereldwijde implementatie van één

S.A.S. (verkoop van Retail-, Security Management-

standaard security managementsysteem. Dergelijke

en Library systemen) daalde door wisselende

omvangrijke projecten kennen echter een lange

marktomstandigheden in Frankrijk met € 0,1

aanlooptijd tot daadwerkelijke levering plaatsvindt.

miljoen vergeleken met het 1e halfjaar 2013.

Financieel

Na aftrek van de vennootschapsbelasting resteerde

De opbrengsten over het 1e halfjaar waren met

een winst van € 5,4 miljoen, tegenover € 5,1

€ 87,2 miljoen 6% hoger dan in de

miljoen over de overeenkomstige periode 2013.

overeenkomstige periode van 2013 (€ 82,0

Als percentage van de opbrengsten bedroeg

miljoen). De toegevoegde waarde (opbrengsten

de winst 6,1%. Over het 1e halfjaar 2013 was

plus of minus de voorraadmutatie en minus

dit 6,2%. De lage belastingdruk over het 1e

materiaalkosten) was met € 61,5 miljoen bijna 8%

halfjaar 2014 van 18,3% en het 1e halfjaar 2013

hoger (1e halfjaar 2013: € 57,2 miljoen). Uitgedrukt

van 17,2% (vennootschapsbelastingtarief in

in een percentage van de opbrengsten steeg de

Nederland is 25%) was onder meer het gevolg

toegevoegde waarde van 69,7% naar 70,5%.

van het gebruikmaken van de Innovatiebox.
De Innovatiebox geeft ondernemingen de

De post “Uitbesteding en overige externe kosten”

mogelijkheid van een gereduceerd belastingtarief

nam toe met € 1,4 miljoen, onder meer door de

voor opbrengsten uit innovaties.

hogere productie en door hogere kosten in verband
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met het verder versterken van de organisatie.

De positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

De post “Salarissen en sociale lasten” steeg met

bedroeg over het 1e halfjaar 2014 € 12,0

€ 1,3 miljoen o.a. vanwege de overeengekomen

miljoen. Aan investeringsactiviteiten is € 3,7

salarisverhogingen en door toename van het

miljoen uitgegeven en aan dividend over 2013

aantal medewerkers. Er waren in het 1e halfjaar

werd € 7,4 miljoen uitgekeerd. Verder is € 0,1

2014 gemiddeld 17 medewerkers (FTE) meer in

miljoen afgelost op leningen en voor € 0,2

dienst dan gedurende de overeenkomstige periode

miljoen aan eigen aandelen verkocht aan de

2013. Voornamelijk door hogere opbrengsten

Stichting Medewerkerparticipatie Nedap. De

van producten waarvan de ontwikkelingskosten

kredietruimte bij de banken bedroeg per 30 juni

2014 € 45,7 miljoen; hiervan was € 35,8 miljoen
opgenomen. Daarnaast was er € 3,3 miljoen
aan liquide middelen aanwezig. Per saldo nam
de liquiditeitspositie toe met € 1,0 miljoen. De
gemiddelde krediettermijn voor handelsdebiteuren
bedroeg in het 1e halfjaar 7,6 weken (2013: 7,9).
De geringe mutaties van de vaste activa (daling
€ 1,3 miljoen) en de vlottende activa (stijging € 1,1
miljoen) zorgden voor een nagenoeg gelijkblijvend
balanstotaal. De solvabiliteit (het eigen
vermogen exclusief het uit te keren dividend en
minderheidsbelang, gedeeld door het balanstotaal)
steeg, door toevoeging van de winst over het 1e
halfjaar 2014, van 36,6% naar 41,1%. Zonder
rekening te houden met de gewijzigde regelgeving
van IAS 19 (IFRS regelgeving betreffende
pensioenverplichtingen) die voor het eerst in de
jaarrekening 2013 werd toegepast, bedroegen deze
percentages respectievelijk 41,0% en 45,2%.
De gehanteerde disconteringsvoet per ultimo van
de verslaggevingsperiode voor de berekening van
de pensioenverplichtingen en voor het verwachte
rendement op pensioenactiva bedroeg 3,2%
(ultimo 2013: 3,6%). De overige uitgangspunten
zijn niet gewijzigd.
Een beschrijving van de voor Nedap belangrijkste
risico’s is opgenomen in het jaarverslag over 2013.

Groenlo, 31 juli 2014
De directie:
R.M. Wegman
G.J.M. Ezendam
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Halfjaarrekening
2014

Geconsolideerde balans (€ x 1.000)
2014
1e halfjaar

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Geassocieerde deelneming		
Leningen u/g		
Uitgestelde belastingvorderingen 		

47.426		
9.983		
2.977		
209		
751		

2013
ultimo

48.001
10.530
2.961
251
871				

			
61.346
Vlottende activa
Voorraden		
27.468		
Te vorderen winstbelasting		
123		
Handels- en overige vorderingen		
33.750		
Liquide middelen		
3.289		

25.811
4
34.267
3.486

			

64.630

63.568

			

125.976

126.182

Passief
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal		
Wettelijke reserves		
Reserves		

669		
10.154		
35.523		

669
10.701
32.407

		

46.346		

43.777

Onverdeelde winst toekomend aan aandeelhouders		

5.377		

9.792

51.723

53.569

145		
–/–          19		

130
15

126

145

			
51.849
Langlopende verplichtingen
Leningen		
16.264		
Derivaten		
251		
Personeelsbeloningen		
6.914		
Uitgestelde belastingverplichtingen		
1.619		

53.714
16.391
246
6.805
2.212

		
Kortlopende verplichtingen
Leningen		
Rekening-courantkredieten banken		
Personeelsbeloningen		
Voorziening		
Te betalen winstbelasting		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Handelsschulden en overige te betalen posten		

25.048		

25.654

226		
19.319		
2.034		
780		
1.101		
4.069		
21.550		

217
20.531
285
738
1.552
2.757
20.734

		

49.079		

46.814

74.127

72.468

125.976

126.182

			
Minderheidsbelang		
Onverdeelde winst toekomend aan minderheidsbelang		

			

Totaal verplichtingen
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62.614

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (€ x 1.000)
2014
1e halfjaar

Opbrengsten			
Materiaalkosten		
Voorraadmutatie gereed product en goederen in bewerking		
Uitbesteding en overige externe kosten		
Salarissen en sociale lasten		
Afschrijvingen incl. bijzondere waardeverminderingen		
Zelfvervaardigde vaste activa		

28.011		
–/–    2.264		
24.240		
25.991		
5.243		
–/–     726		

82.026
29.057
–/–    4.195
22.871
24.729				
4.865
–/–    1.350

Som der bedrijfslasten			

80.495

75.977

Bedrijfswinst			

6.729

6.049

20		
–/–     365		
–/–        6		

46
–/–     365
62

Financieringsbaten		
Financieringslasten		
Waardeverandering derivaten		

Nettofinancieringslasten			

–/–      351

		

144

252

Winst voor belastingen			

6.522

6.044

Belastingen			

1.164

994

Winst over de 1e helft van het boekjaar			

5.358

5.050

Winst toekomend aan aandeelhouders Nedap N.V.			
Winst toekomend aan minderheidsbelang			

5.377
–/–           19

5.049
1

5.358

5.050

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen			

6.692.920

6.692.920

Winst per gewoon aandeel (in €)			
Verwaterde winst per gewoon aandeel (in €)			

0,80
0,80

0,75
0,75

Winstaandeel geassocieerde deelneming
(na winstbelasting)

Winst over de 1e helft van het boekjaar

9

87.224

2013
1e halfjaar

–/–   

257

Halfjaarrekening 2014

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (€ x 1.000)
2014
1e halfjaar

Winst over de 1e helft van het boekjaar

2013
1e halfjaar

5.358

5.050

Posten die nooit worden gereclassificeerd naar de winst of het verlies:
Herwaardering van de verplichting uit hoofde van de
toegezegd-pensioenregeling		
–/–          81 		

–

Posten die na eerste opname (mogelijk) worden gereclassificeerd
naar de winst of het verlies:
Valuta omrekeningsverschillen		

– 		

–

–/–          81

–

5.277

5.050

5.296
–/–          19

5.049
1

5.277

5.050

Niet-gerealiseerde resultaten

Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode,
na belastingen
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over
de 1e helft van het boekjaar

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
toe te rekenen aan:
Aandeelhouders Nedap N.V. 			
Minderheidsbelangen 			
Totaalresultaat over de 1e helft van het boekjaar
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (€ x 1.000)
  2014

              1e halfjaar
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Winst over de 1e helft van het boekjaar			
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen incl. bijzondere waardeverminderingen		
Boekresultaat op verkoop materiële vaste activa		
Winstaandeel geassocieerde deelneming		
Nettofinancieringslasten		
Winstbelastingen		

Mutatie
Mutatie
Mutatie
Mutatie
Mutatie
Mutatie

handels- en overige vorderingen		
voorraden		
belastingen en premies sociale verzekeringen		
handelsschulden en overig te betalen posten		
personeelsbeloningen		
voorzieningen		

2.530

–/–       367		
34		
–/–      2.179		

			

–/–     2.512

			
11.958
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa		
–/–     3.484		
Investeringen in immateriële vaste activa		
–/–       546		
Ontvangsten uit verkoop materiële vaste activa		
177		
Ontvangen dividend geassocieerde deelneming		
128		

–/–
–/–

4.865
26
252				
257
994				
5.838

1.215  
–/–    5.492
443
3.145
–/–  
318
–/–
2.663
–/–    3.670
–/–   

349
45
–/–      632

–/–  

  936
6.282

–/–    6.778
–/–    1.299
326
103

			
–/–     3.725
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossingen langlopende leningen		
–/–       118		
Aflossing leningen u/g		
   42		
Betaald dividend aan minderheidsaandeelhouders		
–		
Betaald dividend aan aandeelhouders Nedap N.V.		
–/–     7.362		
Per saldo leveringen en inkoop eigen aandelen		
220		

–/–      149
47
–/–       24
–/– 10.106
275

–/–     7.218

–/–    9.957

			
Mutatie liquide middelen en bankiers

11

5.050

6.582

503		
–/–        1.657		
1.312		
581		
1.749		
42		

			
Betaalde rente		
Ontvangen rente		
Betaalde winstbelastingen		

5.358

5.243		
–/–             32		
–/–           144		
351		
1.164		

			

2013
1e halfjaar

–/–  

7.648

1.015

–/–

11.323

Liquide middelen en bankiers per 1 januari			
Valutakoersverschillen op liquide middelen en bankiers			

–/–    17.045
–

–/–

14.433
–

Liquide middelen en bankiers per 30 juni			

–/–    16.030

–/–

25.756

Halfjaarrekening 2014

Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen (€ x 1.000)

				
aandelenwettelijke		
kapitaal
reserves
reserves

Saldo per 1-1-2013

669

11.057

33.923

winst
toekomend aan
aandeelhouders

13.480

eigen vermogen		
toekomend aan
minderheidsaandeelhouders
belang

59.129

154

totaal eigen
vermogen

59.283

Dividend				 –/– 10.106 –/– 10.106 –/–
24 –/– 10.130
Bestemming resultaat		
295
3.079 –/–   3.374
–		
–
Mutatie eigen aandelen			
275		
275		
275
Winst 1e helft boekjaar
			
5.049
5.049
1
5.050		
Saldo per 30-6-2013

669

11.352

37.277

5.049

54.347

131

54.478

Saldo per 1-1-2014

669

10.701

32.407

9.792

53.569

145

53.714

Dividend
			 –/–   7.362 –/– 7.362
– –/–   7.362
Bestemming resultaat		 –/–
547
2.977 –/–   2.430
–		
–
Mutatie eigen aandelen
220		
220		
220
Mutatie pensioenverplichting			 –/–
81		 –/–
81		 –/–
81
Winst 1e helft boekjaar
			
5.377
5.377 –/–
19
5.358
						
Saldo per 30-6-2014
669
10.154
35.523
5.377
51.723
126
51.849

Per 30 juni 2014 waren 17.197 (30 juni 2013: 23.216) eigen aandelen ingekocht welke nog geleverd worden aan
medewerkers ingevolge het medewerkerparticipatieplan.
De wettelijke reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Geactiveerde ontwikkelingskosten
Niet vrij uitkeerbare winst deelnemingen
Koersverschillen
Totaal
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30-6-2014

30-6-2013

9.669
593
–/–    108

11.014
444
–/–    106

10.154

11.352

Toelichting op de halfjaarrekening 2014
€ x 1.000, tenzij anders vermeld)

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

De grondslagen voor financiële verslaggeving

De N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

en berekeningsmethoden die Nedap in dit

“Nedap” is gevestigd te Groenlo, Nederland. Het

geconsolideerde tussentijdse bericht heeft

geconsolideerde tussentijdse bericht van de

toegepast zijn gelijk aan de door Nedap toegepaste

vennootschap over het eerste halfjaar 2014 omvat

grondslagen en berekeningsmethoden in de

de vennootschap en haar dochterondernemingen.

geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar

Deze vormen samen de Groep, hierna Nedap

2013. De gehanteerde disconteringsvoet per ultimo

genoemd.

van de verslaggevingsperiode voor de berekening
van de pensioenverplichtingen en voor het

Nedap is een fabrikant van intelligente

verwachte rendement op pensioenactiva bedroeg

technologische oplossingen in het kader van

3,2% (ultimo 2013: 3,6%).

maatschappelijk relevante thema's, waaronder
voldoende voedsel, schoon drinkwater, duurzame

Schattingen

energie, veiligheid en gezondheidszorg.

De opstelling van het tussentijdse bericht vereist
dat de leiding oordelen vormt en schattingen en

Zij concentreert zich op markten waarin zij, met

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op

behulp van technologische kennis, marktkennis

de toepassing van grondslagen voor financiële

en kennis van het bedrijfsproces van de klant,

verslaggeving en de gerapporteerde waarde van

meerwaarde voor de klant kan realiseren.

activa en verplichtingen, en van baten en lasten.

Het bewerken van deze markten vindt plaats door

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken

zowel eigen verkoopkanalen als via derden.

van deze schattingen. Bij het opstellen van dit
geconsolideerde tussentijdse bericht zijn de

De geconsolideerde jaarrekening van Nedap over

gebruikte belangrijke, door de leiding gevormde

het boekjaar 2013 is op aanvraag beschikbaar via

oordelen bij de toepassing van de grondslagen voor

info@nedap.com of telefonisch +31 (0) 544

financiële verslaggeving van Nedap en de gebruikte

471111 of te downloaden van onze website www.

belangrijkste schattingsbronnen gelijk aan de

nedap.com.

oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het
opstellen van de geconsolideerde jaarrekening over

Overeenstemmingsverklaring

het boekjaar 2013. De schattingen hebben met

Dit geconsolideerde tussentijdse bericht is

name betrekking op de materiële en immateriële

opgesteld in overeenstemming met International

vaste activa, personeelsbeloningen en

Financial Reporting Standards (IFRS) IAS 34

voorzieningen.

Tussentijdse financiële verslaggeving. Het bevat
niet alle informatie die is vereist voor een volledige

Financieel risicobeheer

jaarrekening en dient in combinatie met de

De doelstellingen en maatregelen van Nedap op

geconsolideerde jaarrekening 2013 van Nedap te

het gebied van financieel risicobeheer komen

worden gelezen.

overeen met de doelstellingen en maatregelen
die in de geconsolideerde jaarrekening 2013 zijn

Dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht is
op 31 juli 2014 opgemaakt door de directie.
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uiteengezet.

Halfjaarrekening 2014

Winstbelastingen
De winstbelastingen worden bepaald als
het product van het gewogen gemiddelde
belastingtarief dat voor het boekjaar wordt
verwacht en het tussentijdse resultaat vóór
belasting.
Transacties met verbonden partijen
Nedap kent als verbonden partijen de
geassocieerde deelneming Nedap France S.A.S.,
de Stichting Preferente Aandelen Nedap, de leden
van de raad van commissarissen en de directie.
Met de geassocieerde deelneming vinden
normale handelstransacties plaats. Deze
transacties worden op zakelijke grondslag
uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar
zijn met die van transacties met derden. Met de
Stichting Preferente Aandelen Nedap hebben
geen transacties plaatsgevonden, met de leden
van de raad van commissarissen en de directie
alleen de normale.

Op dit halfjaarverslag heeft geen
accountantscontrole plaatsgevonden.
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Verklaring
Bestuursverklaring ex artikel 5:25d Wet op het
Financieel Toezicht

Voor zover ons bekend,

1. geeft de halfjaarrekening een getrouw beeld
van de activa, de passiva, de financiële positie
en de winst of het verlies van Nedap N.V. en de
gezamenlijke in de consolidatie opgenomen
ondernemingen; en

2. geeft het halfjaarverslag een getrouw overzicht
van de informatie zoals vereist krachtens
art.5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het
Financieel Toezicht.

Groenlo, 31 juli 2014
De directie:
R.M. Wegman
G.J.M. Ezendam
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Profiel Nedap
Nedap kenmerkt zich door een op ontwikkeling en
ondernemerschap gerichte open, innovatieve en
creatieve cultuur.
Het langetermijnbeleid van Nedap is gericht op
het creëren van duurzame meerwaarde voor
klanten, medewerkers en aandeelhouders. Dat wil
zij bereiken door autonome groei van opbrengsten
en winst, waarbij diversificatie en vernieuwing, op
basis van de expertise die de onderneming heeft,
een centrale rol spelen.
Nedap richt zich op het ontwikkelen en leveren van
onderscheidende en duurzame
– oplossingen voor automatisering en beheer
van bedrijfsprocessen, waarbij herkenning
van personen, dieren en goederen veelal een
belangrijke rol speelt en
– producten waarbij besturings- en
vermogenselektronica een belangrijke rol spelen.
Om te kunnen blijven ondernemen op een
wijze die Nedap sterk maakt en gebaseerd op
autonome groei, gaat zij uit van een bedrijfswinst
van minimaal 10% van de opbrengsten, een
rentabiliteit van het eigen vermogen van 15%20% en een solvabiliteit van ca. 45%.
Nedap werd opgericht in 1929 en is sinds 1947
genoteerd aan NYSE Euronext.
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