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H1 2018: Omzetstijging 10%; stijging bedrijfsresultaat 46% 

Focus op ontwikkeling en vermarkten eigen proposities 

 

Groenlo, 26 juli 2018 

 

 

Highlights H1 2018 

 

• Omzetstijging van 10% naar € 96,7 miljoen, recurring omzet steeg met 22% 

 

• Met name Healthcare en Livestock Management lieten een significante groei zien  

 

• Het bedrijfsresultaat, excl. eenmalige posten, steeg met 46% naar € 10,0 miljoen (H1 2017: € 6,9 miljoen) 

 

• De operationele marge bedroeg 10,4% ten opzichte van 7,9% in H1 2017 

 

• De toegevoegde waarde per fte is met 9% toegenomen van € 167.000 in H1 2017 naar € 182.000 in H1 2018 

 

• Het nettoresultaat bedroeg € 8,8 miljoen, een stijging van 82% ten opzichte van H1 2017 

 
• Nedap verwacht een stijging van omzet in H2 2018 ten opzichte van H2 2017, een aantal onzekerheden bepaalt of het 

groeitempo van de 1e helft zich doorzet in de 2e helft van 2018 

 
 

Kerncijfers* 
 

in miljoenen euro’s  H1 2018  H1 2017*  Groei 

 
 

Omzet 

  
 

96,7 

  
 

87,5 

  
 

10% 

Recurring omzet  17,9  14,6  22% 

Bedrijfsresultaat excl. eenmalige posten  10,0  6,9  46% 

Bedrijfsresultaat incl. eenmalige posten  10,0  4,9  105% 

Operationele marge  10,4%  7,9%   

Nettoresultaat  8,8  4,8  82% 

Winst per aandeel (x € 1)  1,37  0,72  90% 

  30/06/2018  31/12/2017   

Nettoschuld / EBITDA  0,9  0,6   

Solvabiliteit  48%  55%   

*Het eind 2017 verkochte Nsecure is in de 2017 resultaten gedeconsolideerd 
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Voortgang strategie 

 

Nedap wil door de toepassing van slimme technologie bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van vandaag en morgen. 

 

In de afgelopen jaren heeft Nedap grote stappen gezet in het aanbrengen van meer focus in de activiteiten en de organisatie. In 

de periode 2015 - 2017 heeft Nedap de supply chain volledig heringericht, waarbij de productie en logistieke activiteiten binnen 

Nedap grotendeels zijn afgebouwd en ondergebracht bij strategische partners. Ook het afstoten van niet-kernactiviteiten, zoals de 

verkoop van dochterbedrijf Nsecure, heeft voor meer focus gezorgd. Met deze stappen kan Nedap zich volledig richten op het 

ontwikkelen en vermarkten van eigen proposities. Productontwikkeling en marketing & sales staan daarbij centraal. Nedap is ook 

in de eerste zes maanden van 2018 succesvol geweest in het aannemen van hooggekwalificeerde mensen in deze disciplines. 

 

 

Financiële gang van zaken 

 

Eind 2017 heeft Nedap haar dochteronderneming Nsecure (actief in systeemintegratie in de beveiligingsmarkt) verkocht. Derhalve 

is Nsecure met terugwerkende kracht in de 2017 resultaten gedeconsolideerd. Het resultaat van Nsecure in de 1e helft van 2017  

(€ 0,8 miljoen) is verantwoord als resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. 

 

Omzet 

De omzet van Nedap in de eerste zes maanden van 2018 bedroeg € 96,7 miljoen, een stijging van 10% ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar. De recurring omzet (softwarediensten) liet een stijging zien van 22% naar € 17,9 miljoen (H1 2017: € 14,6 

miljoen). De marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Livestock Management en Staffing Solutions droegen aan de 

omzetgroei bij. De marktgroep Light Controls liet een stabiele omzetontwikkeling zien, terwijl Retail en Security Management een 

daling lieten zien. 

 

De omzetgroei werd in beperkte mate getemperd door het opstarten van de samenwerking met nieuwe productiepartners, in 

samenhang met de herinrichting van de supply chain. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het verder verbeteren van het 

proces van aan- en uitlevering met deze partners. Er is duidelijke progressie geboekt, maar het blijft de onverminderde aandacht 

houden. Daarnaast heeft Nedap bij een aantal marktgroepen te kampen met een schaarste aan elektronicacomponenten wat een 

impact had op inkoopprijzen en levertijden. 

  

De toegevoegde waarde steeg van € 55,0 miljoen in H1 2017 naar € 59,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2018. Als 

percentage van de omzet liet de toegevoegde waarde een geringe daling zien van 63% naar 62%. Dit wordt deels verklaard door 

een veranderde productmix, maar vooral door het outsourcen van productie en logistiek, waardoor de inkoopprijs van de 

producten nu ook de salariskosten bevat. 

 

Kosten 

De personeelskosten zijn licht gestegen naar € 33,2 miljoen (H1 2017: € 32,8 miljoen). De stijging is het gevolg van het gewijzigde 

organisatieprofiel, in lijn met de strategie, met een aanzienlijke uit- en instroom van medewerkers. Waar Nedap als gevolg van de 

herinrichting van de supply chain in 2017 afscheid heeft genomen van productiemedewerkers, bestaat de instroom uit 

hooggekwalificeerde medewerkers op het gebied van productontwikkeling en marketing & sales.  

Het totale aantal fte bedraagt per 30 juni 2018 659 (30 juni 2017: 646 fte, exclusief Nsecure). De personeelskosten in H1 2017 

bevatten € 0,5 miljoen eenmalige posten als gevolg van de herinrichting van de supply chain. Alle medewerkers die boventallig zijn 

geworden door deze herinrichting hebben Nedap eind 2017 verlaten. 

 

Overige bedrijfskosten bedroegen € 12,6 miljoen in de 1e helft van 2018 ten opzichte van € 13,5 miljoen in H1 2017 (inclusief € 1,5 

miljoen eenmalige posten gerelateerd aan de herinrichting van de supply chain). 

 
Amortisatie en afschrijving 

Door de beperkte noodzaak tot investeringen in materiële vaste activa in de afgelopen jaren zijn de afschrijvingen wederom licht 

gedaald naar € 3,3 miljoen (H1 2017: € 3,4 miljoen). Amortisatie ligt met € 0,3 miljoen ongeveer op hetzelfde niveau als in H1 

2017. 
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Bedrijfsresultaat  

In de eerste zes maanden van 2018 is het bedrijfsresultaat gestegen naar € 10,0 miljoen, een verdubbeling ten opzichte van het 

gerapporteerde bedrijfsresultaat van € 4,9 miljoen in H1 2017. In H1 2017 bedroegen de eenmalige posten in totaal € 2,0 miljoen; 

in H1 2018 waren er geen eenmalige posten. Het bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten is gestegen met 46% van € 6,9 

miljoen naar 10,0 miljoen. De operationele marge, het bedrijfsresultaat (exclusief eenmalige posten) als percentage van de omzet, 

is hierdoor gestegen van 7,9% in de 1e helft van 2017 naar 10,4% in de 1e helft van 2018.  

 

Financieringslasten en belastingen 

De nettofinancieringslasten lagen in H1 2018 met € 0,1 miljoen op hetzelfde niveau als in H1 2017. De belastingen over de 1e helft 

van 2018 bedroegen € 1,6 miljoen (H1 2017: € 0,9 miljoen). De belastingdruk is 16,8% over de 1e helft van 2018.  

 

Resultaat over de 1e helft van het boekjaar 

Nedap heeft een resultaat over de 1e helft van het boekjaar behaald van € 8,8 miljoen, een stijging van 82% ten opzichte van de 1e 

helft van 2017. Het resultaat van € 4,8 miljoen in H1 2017 is inclusief het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (Nsecure) van 

€ 0,8 miljoen. De winst per aandeel is met 90% toegenomen van € 0,72 in H1 2017 naar € 1,37 in de 1e helft van 2018. Door de 

inkoop van eigen aandelen in de 2e helft van 2017 is het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedaald van 6.692.920 per 30 juni 

2017 naar 6.400.821 per 30 juni 2018.  

 

Financiële positie 

Het balanstotaal is gestegen van € 113,8 miljoen per 31 december 2017 naar € 118,6 miljoen per 30 juni 2018. Deze stijging is met 

name toe te schrijven aan de stijging van de voorraden met € 5,4 miljoen. In het transitieproces van herinrichting van de supply 

chain zijn hogere (buffer)voorraden aangehouden om de levering aan klanten zo goed mogelijk te waarborgen. Het niveau van de 

voorraden is nog steeds relatief hoog en zal zich naar verwachting tegen het einde van 2018 normaliseren. Echter, de 

voorraadniveaus zullen toenemen als de omzet groeit. 

De nettoschuldpositie nam in de eerste zes maanden van 2018 toe naar € 25,3 miljoen (ultimo 2017: € 14,2 miljoen), met name 

vanwege de betaling van het dividend over 2017 van € 16,0 miljoen. De nettoschuld / EBITDA ratio bedroeg per 30 juni 2018 0,9 

(per ultimo 2017: 0,6). De solvabiliteit bedroeg per 30 juni 2018 48% (31 december 2017: 55%). 

 

 

Ontwikkelingen per marktgroep 

 

De gezonde omzetgroei van de marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van 

zorgprofessionals) heeft zich ook in de 1e helft van 2018 verder voortgezet. Naast groei van het marktaandeel in de ouderenzorg, 

versterkt de marktgroep ook haar marktpositie in de geestelijke gezondheidszorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg.   
 

Ook de marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van voertuigen en personen en voor draadloze 

parkeersystemen) droeg in het 1e halfjaar van 2018 bij aan de omzetgroei van Nedap. 

 

In de 1e helft van 2018 lag de omzet bij de marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de 

verlichtingsindustrie) vrijwel op het niveau van H1 2017. Nu de wettelijke verplichting om in 2019 zeeschepen te voorzien van 

ballastwaterbehandeling dichterbij komt, neemt het activiteitenniveau bij de uv-proposities toe. Bij de Luxon-propositie 

(lichtmanagement in de vorm van softwarediensten) wordt de groei van opbrengsten nog geremd door de beperkte commerciële 

beschikbaarheid van led-voedingen die geschikt zijn voor de vorig jaar geïntroduceerde Luxon IoT-node. 

 

De omzet van de marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van individuele 

dieridentificatie) liet een duidelijke sprong zien ten opzichte van 2017. Aanhoudend goede marktomstandigheden in de 

wereldwijde melkwinningssector en een stijging van het marktaandeel hebben geleid tot aanzienlijke omzetgroei in de 

melkveehouderij. Ook de omzet in de varkenshouderij liet een goede groei zien, ondanks vertraging bij de bouw van een aantal 

grote reeds gecontracteerde projecten. 
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Hoewel de omzet van de marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) is gedaald ten 

opzichte van het uitstekende jaar 2017, is Nedap onverminderd sterk gepositioneerd om te profiteren van de ontwikkelingen in 

het retaillandschap. De interesse onder retailers voor de op RFID-gebaseerde voorraadbeheersingssystemen (!D Cloud) nam de 

afgelopen maanden sterk toe, wat onder meer blijkt uit het groeiend aantal retailers dat start met proefprojecten. Daar staat 

tegenover dat omzet uit conventionele antiwinkeldiefstalsystemen op basis van RF-technologie afneemt. 

 

Per 1 januari 2018 is de marktgroep Library Solutions, gezien de grote raakvlakken in onderliggende technologie van beide 

productportfolio’s, ondergebracht bij de marktgroep Retail. 

 

De marktgroep Security Management (systemen voor toegangsbeheer en beveiliging) liet in de 1e helft van 2018 een daling van 

de omzet zien. Dit valt te verklaren door het projectmatige karakter van de omzet;  de onderliggende trend blijft positief. Bij grote 

organisaties groeit de vraag naar het Nedap Global Client Program, speciaal ontwikkeld voor het succesvol wereldwijd 

implementeren van grootschalige toegangscontroleprojecten. 

 

De omzet van de marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde werkroosters en urenregistraties) is in de 1e helft van 2018 

verder gegroeid. De marktgroep investeert in het uitbreiden van de functionaliteit van softwarediensten om zo haar rol bij 

uitzendorganisaties verder te laten groeien. 

 

 

Vooruitzichten 

 

De directie verwacht dat de omzet in de 2e helft van 2018 een groei zal laten zien ten opzichte van dezelfde periode in 2017, 

onvoorziene omstandigheden daargelaten. Echter, het is onzeker of het groeitempo van de 1e helft van 2018 kan worden 

doorgezet in de 2e helft van 2018. Het groeitempo is afhankelijk van het economische klimaat, de ontwikkelingen op specifieke 

markten en opdrachten van individuele klanten. Ook kan de omzet in het 2e halfjaar worden beïnvloed door verstoringen in de 

supply chain, mede door de aanhoudende schaarste aan bepaalde elektronicacomponenten. 

 

 

 

 
 

Over Nedap N.V. 

De N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” maakt sinds 1929 slimme technologische toepassingen voor de uitdagingen van 

vandaag en morgen, en vermarkt die wereldwijd. Het hoofdkantoor van Nedap is gevestigd in Groenlo. Nedap is met circa 680 

medewerkers wereldwijd actief en sinds 1947 beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam. 

 

 

Voor nadere informatie: 

Eric Urff 

CFO  

+31 (0)544 47 11 11 

www.nedap.com 

 
  

http://www.nedap.com/
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Halfjaarrekening 
2018 Geconsolideerde balans (€ x 1.000)

 2018 2017
     1e halfjaar    ultimo
Actief 
Vaste activa
Immateriële vaste activa  1.396  1.689
Materiële vaste activa  35.053  35.753
Geassocieerde deelneming  4.662  4.454
Uitgestelde belastingvorderingen   345	 	 280

   41.456	 42.176
Vlottende activa
Voorraden  36.910  31.477
Te vorderen winstbelasting  816	 	 1.029
Handels- en overige vorderingen  36.855  37.260
Liquide middelen  2.557	 	 1.840

   77.138	 71.606

   118.594	 113.782

Passief
Groepsvermogen
Eigen vermogen   56.490	 61.962

Langlopende verplichtingen
Leningen  14.239	 	 14.282
Personeelsbeloningen  836	 	 789
Voorzieningen  1.193	 	 1.119
Uitgestelde belastingverplichtingen  -	 	 471

  16.268	 	 16.661
Kortlopende verplichtingen
Leningen  85	 	 85
Personeelsbeloningen  19	 	 53
Voorzieningen  1.303	 	 1.491
Rekening-courantkredieten banken  13.548	 	 1.669
Te betalen winstbelasting  595	 	 120
Belastingen en premies sociale verzekeringen  2.558	 	 1.763
Handelsschulden en overige te betalen posten  27.728	 	 29.978

  45.836	 	 35.159

Totaal verplichtingen   62.104	 51.820

   118.594	 113.782



7

Halfjaarrekening 2018 Geconsolideerde winst- en verliesrekening (€ x 1.000)

  2018 2017
                                           1e halfjaar               1e	halfjaar

Omzet   96.658	 87.518

Materiaalkosten en uitbesteed werk  31.987	 	 31.817
Voorraadmutatie gereed product en goederen in bewerking  5.188	 	 665

   37.175	 32.482

Toegevoegde waarde   59.483	 55.036

Personeelskosten  33.214	 	 32.802
Amortisatie  312	 	 372
Afschrijvingen	 	 3.303	 	 3.446
Overige	bedrijfskosten	 	 12.627	 	 13.529

   49.456	 50.149

Bedrijfsresultaat   10.027	 4.887

Financieringsbaten  19	 	 34
Financieringslasten  -142	 	 -136

Nettofinancieringslasten   -123	 -102

Winstaandeel geassocieerde deelneming     
(na winstbelasting)    519 132

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   10.423	 4.917

Belastingen   1.661	 866

Resultaat over de 1e helft van het boekjaar 
uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   8.762	 4.051

Resultaat	over	de	1e	helft	van	het	boekjaar	
uit	beëindigde	bedrijfsactiviteiten	 	 	 -	 760

Resultaat over de 1e helft van het boekjaar   8.762	 4.811

Resultaat	toekomend	aan	aandeelhouders	Nedap	N.V.	 	 	 8.762	 4.811

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen   6.400.821	 6.692.920

Winst per aandeel 
uit	voortgezette	bedrijfsactiviteiten	(in	€)	 	 	 1,37	 0,61
Verwaterde winst per aandeel 
uit	voortgezette	bedrijfsactiviteiten	(in	€)	 	 	 1,37	 0,61

Winst	per	aandeel	(in	€)	 	 	 1,37	 0,72
Verwaterde	winst	per	aandeel	(in	€)   1,37	 0,72
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Halfjaarrekening 2018 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (€ x 1.000)

 2018 2017
 1e halfjaar 1e	halfjaar

Resultaat	over	de	1e	helft	van	het	boekjaar	
uit	voortgezette	bedrijfsactiviteiten	 	 8.762	 	 4.051	
Resultaat	over	de	1e	helft	van	het	boekjaar	
uit	beëindigde	bedrijfsactiviteiten	 	 –	 	 760	

Resultaat over de 1e helft van het boekjaar   8.762 4.811	

Niet-gerealiseerde resultaten

Posten	die	na	eerste	opname	(mogelijk)	worden	gereclassificeerd
naar	de	winst	of	het	verlies:
Valuta omrekeningsverschillen  16	 	 -63

Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, 
na belastingen   16 -63

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over
de 1e helft van het boekjaar    8.778	 4.748	

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
toe te rekenen aan:

Aandeelhouders	Nedap	N.V.		 	 	 8.778	 4.748
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Halfjaarrekening 2018 Geconsolideerd kasstroomoverzicht (€ x 1.000)

   2018 2017
               1e halfjaar               1e	halfjaar 

Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst	over	de	1e	helft	van	het	boekjaar	
uit	voortgezette	bedrijfsactiviteiten	 	 	 8.762	 4.051

Aanpassingen	voor:
Afschrijvingen	en	amortisatie	incl.	bijzondere	waardeverminderingen	 3.615	 	 3.818
Boekresultaat op verkoop materiële vaste activa  -14	 	 -210
Winstaandeel geassocieerde deelneming  -519	 	 -132	 						
Koersverschillen op deelnemingen  4	 	 4	
Nettofinancieringslasten	 	 123	 	 103
Op aandelen gebaseerde beloningen  274  –
Winstbelastingen  1.661	 	 866

   5.144	 4.449

Mutatie handels- en overige vorderingen  405	 	 -8.833
Mutatie voorraden  -5.433	 	 -467
Mutatie belastingen en premies sociale verzekeringen  795	 	 1.355
Mutatie handelsschulden en overige te betalen posten  -2.208	 	 6.715
Mutatie personeelsbeloningen  13	 	 -30
Mutatie voorzieningen  -114  -3.365

   -6.542	 -4.625

Betaalde rente  -141	 	 -82
Ontvangen rente  19	 	 20
Betaalde winstbelastingen  -1.509  -1.885

   -1.631 -1.947

Kasstroom uit operationele activiteiten 
van	voortgezette	bedrijfsactiviteiten	 	 	 5.733	 1.928
Kasstroom uit operationele activiteiten 
van	beëindigde	bedrijfsactiviteiten	 	 	 –	 760

Kasstroom uit operationele activiteiten   5.733	 2.688

Investeringen in materiële vaste activa  -2.932	 	 -3.595
Investeringen in immateriële vaste activa  -19	 	 -174
Ontvangsten uit verkoop materiële vaste activa  300	 	 541
Ontvangen dividend geassocieerde deelneming  311	 	 356

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
van	voortgezette	bedrijfsactiviteiten	 	 	 -2.340 -2.872
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
van	beëindigde	bedrijfsactiviteiten	 	 	 –	 -267

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -2.340	 -3.139
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Halfjaarrekening 2018

   2018 2017
               1e halfjaar               1e	halfjaar 

Aflossingen	langlopende	leningen	 	 -43	 	 -48
Betaald	dividend	aan	aandeelhouders	Nedap	N.V.	 	 -16.038	 	 -9.370
Verkoop eigen aandelen  1.514	 	 740
Inkoop eigen aandelen  –	 	 -757

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	
van	voortgezette	bedrijfsactiviteiten	 	 	 -14.567 -9.435
Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	
van	beëindigde	bedrijfsactiviteiten	 	 	 – -20

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -14.567	 -9.455

Mutatie liquide middelen en rekening-courantkredieten bank   -11.174	 -9.906

Liquide	middelen	en	rekening-courantkredieten	bank	per	1	januari	 	 171	 -8.681
Valutakoersverschillen op liquide middelen 
en rekening-courantkredieten bank   12	 -67

Liquide middelen en rekening-courantkredieten bank per 30 juni   -10.991	 -18.654

Liquide middelen   2.557	 2.773
Rekening-courantkredieten bank   -13.548	 -21.427

   -10.991	 -18.654

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (€ x 1.000)



11

Halfjaarrekening 2018

      winst 
	 	 	 aandelen-	 wettelijke	 	 toekomend	aan	 totaal	eigen
   kapitaal reserves reserves aandeelhouders vermogen

Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen (€ x 1.000)

Saldo per 1-1-2017	 	 	 669	 2.358	 42.045	 10.779	 55.851

Gerealiseerd	resultaat	1e	helft		boekjaar	 	 	 – – –	 4.811	 4.811
Niet-gerealiseerd	resultaat	1e	helft	boekjaar	 	 – -63	 – – -63
 

Resultaat	1e	helft	boekjaar	 	 	 – -63	 –	 4.811	 4.748

Dividend   – – –	 -9.370	 -9.370
Bestemming	resultaat	voorgaand	boekjaar	 	 –	 -326	 1.735	 -1.409	 –	 
Mutatie eigen aandelen   – – -17 – -17
 

Saldo per 30-6-2017	 	 	 669	 1.969	 43.763	 4.811	 51.212

Saldo	per	1-1-2018	 	 	 669	 1.263	 31.995	 28.035	 61.962

Gerealiseerd	resultaat	1e	helft		boekjaar	 	 	 – – – 8.762 8.762
Niet-gerealiseerd	resultaat	1e	helft	boekjaar	 	 – 16 – – 16
 

Resultaat	1e	helft	boekjaar	 	 	 – 16 – 8.762 8.778

Dividend	 	 	 – – – -16.038 -16.038
Bestemming	resultaat	voorgaand	boekjaar	 	 –	 -289	 12.286	 -11.997	 –	
Mutatie	op	aandelen	gebaseerde	betalingen	 	 –	 –	 274	 –	 274
Mutatie	eigen	aandelen	 	 	 – –	 1.514	 –	 1.514
 

Saldo per 30-6-2018	 	 	 669	 990	 46.069	 8.762	 56.490

Per	30	juni	2018	waren	277.914	(30	juni	2017:	5.206)	eigen	aandelen	ingekocht	welke	naar	verwachting	
nog	geleverd	worden	aan	medewerkers	ingevolge	de	medewerkerparticipatieplannen.

De	wettelijke	reserves	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

 30-6-2018	 30-6-2017

Geactiveerde ontwikkelingskosten 1.230	 1.870
Niet	vrij	uitkeerbare	winst	deelnemingen	 12	 342
Koersverschillen -252	 -243

Totaal 990	 1.969
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Halfjaarrekening 2018
Toelichting op de halfjaarrekening 2018
€ x 1.000, tenzij anders vermeld)

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen

De	N.V.	Nederlandsche	Apparatenfabriek

“Nedap”	is	gevestigd	te	Groenlo,	Nederland.	Het

geconsolideerde	tussentijdse	bericht	van	de

vennootschap	over	het	eerste	halfjaar	2018	omvat

de	vennootschap	en	haar	dochterondernemingen.

Deze	vormen	samen	de	Groep,	hierna	Nedap

genoemd.

Nedap ontwikkelt en levert intelligente 

technologische	oplossingen	voor	relevante	thema's,	

waaronder	voldoende	voedsel,	schoon	drinkwater,	

veiligheid	en	gezondheidszorg.	Altijd	gericht	op	

technologie	die	er	toe	doet.

Zij	concentreert	zich	op	markten	waarin	zij,	met

behulp	van	technologische	kennis,	marktkennis

en	kennis	van	het	bedrijfsproces	van	de	klant,

meerwaarde	voor	de	klant	kan	realiseren.

Het bewerken van deze markten vindt plaats door

zowel	eigen	verkoopkanalen	als	via	derden.

De	geconsolideerde	jaarrekening	van	Nedap	over

het	boekjaar	2017	is	op	aanvraag	beschikbaar	via

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

471111	of	te	downloaden	op	onze	website	

www.nedap.com.

Overeenstemmingsverklaring

Dit	geconsolideerde	tussentijdse	bericht	is

opgesteld in overeenstemming met International

Financial	Reporting	Standards	(IFRS)	IAS	34

Tussentijdse	financiële	verslaggeving.	Het	bevat

niet	alle	informatie	die	is	vereist	voor	een	volledige

jaarrekening	en	dient	in	combinatie	met	de

geconsolideerde	jaarrekening	2017	van	Nedap	te

worden	gelezen.

Dit	verkorte	geconsolideerde	tussentijdse	bericht	is

op	26	juli	2018	opgemaakt	door	de	directie.

Belangrijke grondslagen voor financiële verslag-

geving

De	grondslagen	voor	financiële	verslaggeving

en berekeningsmethoden die Nedap in dit

geconsolideerde	tussentijdse	bericht	heeft

toegepast	zijn	gelijk	aan	de	door	Nedap	toegepaste

grondslagen en berekeningsmethoden in de

geconsolideerde	jaarrekening	over	het	boekjaar

2017.

Nieuwe standaarden en interpretaties

De voor Nedap relevante nieuwe standaarden IFRS 

9	en	IFRS	15	zijn	sinds	1	januari	2018	van	kracht.	

De	toepassing	van	deze	standaarden	heeft	geen	

materiële impact gehad op de openingsbalans van 

Nedap.	Voor	het	gehele	boekjaar	verwacht	Nedap	

geen	materiële	gevolgen	voor	de	jaarrekening.

Schattingen

De	opstelling	van	het	tussentijdse	bericht	vereist

dat de leiding oordelen vormt en schattingen en

veronderstellingen	maakt	die	van	invloed	zijn	op

de	toepassing	van	grondslagen	voor	financiële

verslaggeving en de gerapporteerde waarde van

activa	en	verplichtingen,	en	van	baten	en	lasten.

De	daadwerkelijke	uitkomsten	kunnen	afwijken

van	deze	schattingen.	Bij	het	opstellen	van	dit

geconsolideerde	tussentijdse	bericht	zijn	de

gebruikte	belangrijke,	door	de	leiding	gevormde

oordelen	bij	de	toepassing	van	de	grondslagen	voor

financiële	verslaggeving	van	Nedap	en	de	gebruikte

belangrijkste	schattingsbronnen	gelijk	aan	de

oordelen	en	bronnen	die	zijn	toegepast	bij	het

opstellen	van	de	geconsolideerde	jaarrekening	over

het	boekjaar	2017.	De	schattingen	hebben	met

name betrekking op de materiële en immateriële

vaste	activa,	personeelsbeloningen	en	

voorzieningen.	In	het	kader	van	de	herinrichting	

van	de	supply	chain	zijn	tevens	schattingen	

gemaakt met betrekking tot de waardering van 

voorraden.



13

Halfjaarrekening 2018

Financieel risicobeheer

De doelstellingen en maatregelen van Nedap op

het	gebied	van	financieel	risicobeheer	komen

overeen met de doelstellingen en maatregelen

die	in	de	geconsolideerde	jaarrekening	2017	zijn

uiteengezet.

Winstbelastingen

De winstbelastingen worden bepaald als het

product van het gewogen gemiddelde belasting-

tarief	dat	voor	het	boekjaar	wordt	verwacht	en	het	

tussentijdse	resultaat	vóór	belastingen.

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.

Nog niet toegepaste standaarden en interpretaties

Nedap	heeft	de	nog	niet	toegepaste	standaard	

IFRS	16	beoordeeld.	Op	grond	van	de	uitgevoerde,	

voorlopige,	beoordelingen	in	de	eerste	helft	van	

2018 concludeert Nedap dat toepassing van de 

standaard naar verwachting niet zal leiden tot 

significante	gevolgen	voor	de	balans	en	winst-	

en	verliesrekening.	De	toelichting	als	vermeld	

op	pagina	64	en	65	in	de	jaarrekening	2017	is	

onverkort	van	kracht.

Accountantscontrole

Op	de	halfjaarrekening	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	in	overeenstemming	met	IAS	34;	

en

2.		geeft	het	halfjaarlijks	bestuursverslag,	zoals	

verwoord	in	dit	halfjaarbericht,	een	getrouw	

overzicht	van	de	informatie	zoals	vereist	

krachtens	art.	5:	25d	leden	8	en	9	van	de	Wet	op	

het	Financieel	Toezicht.

Groenlo,	26	juli	2018

De	directie:

R.M.	Wegman

E.	Urff
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