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Persbericht

Omzet eerste halfjaar 2020 vrijwel stabiel
Bedrijfsresultaat daalt met 6%
Nederland, Groenlo, 23 juli 2020, 17:45 uur
Kernpunten
•
De omzet in het eerste halfjaar 2020 bedroeg € 93,5 miljoen en is daarmee nagenoeg gelijk aan
het eerste halfjaar 2019 (-0,7%).
o Recurring revenue steeg met 13% en bedraagt nu 25,7% van de omzet.
o Na een sterke start in het eerste kwartaal met een omzetgroei van 9%, laat de omzet in
het tweede kwartaal door de impact van COVID-19 een daling zien van 9%.
•
De marktgroepen Healthcare en Livestock Management lieten een goede omzetgroei zien, in lijn
met het eerste kwartaal van 2020. De overige marktgroepen lieten, als gevolg van de lockdown
maatregelen in een groot aantal landen, een daling van de omzet zien. De impact op de
marktgroep Retail was het grootst.
•
De toegevoegde waarde is verbeterd van 62,8% naar 64,9%, gedreven door het toegenomen
aandeel van recurring revenue.
•
Het bedrijfsresultaat daalde met 6% naar € 7,7 miljoen (H1 2019: € 8,1 miljoen) door de
gedurende 2019 ingezette investeringen in de organisatie.
•
Het nettoresultaat bedroeg € 6,2 miljoen in het eerste halfjaar 2020 ten opzichte van € 6,7
miljoen in het eerste halfjaar 2019.
•
Door de onzekerheid over de duur en de effecten van de COVID-19 crisis op de wereldwijde
economie is het niet mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de resultaten in het
tweede halfjaar 2020.
Ruben Wegman, CEO van Nedap: “Dankzij een sterke start van het jaar en de spreiding in onze activiteiten, zijn
de effecten van de COVID-19 crisis op de financiële resultaten in het eerste halfjaar van 2020 relatief beperkt
gebleven. De omzetgroei bij de marktgroepen Healthcare en Livestock Management was niet voldoende om de
omzetdaling bij de overige marktgroepen op te vangen. Ondanks de uitdagende omstandigheden ontstaan er
ook nieuwe marktkansen en leidt de huidige crisis in een aantal markten tot versnelling van innovatie.
Bijvoorbeeld bij Retail, waar we een toenemende vraag naar ons !D Cloud platform zien. Het solide financiële
fundament van Nedap stelt ons in staat om ook juist in deze tijden te blijven investeren en in te spelen op
kansrijke marktontwikkelingen. Hiermee kunnen we onze concurrentiepositie verder verbeteren, waardoor we
nog sterker gepositioneerd zijn wanneer markten herstellen.”
Kerncijfers
in miljoenen euro’s of percentage
Omzet
Recurring revenue
Toegevoegde waarde in % van de omzet
Bedrijfsresultaat
Operationele marge 1
Nettoresultaat
Winst per aandeel (x € 1)
Nettoschuld/EBITDA
Solvabiliteit

1 Gedefinieerd als bedrijfsresultaat als percentage van de omzet

H1 2020
93,5
24,0

H1 2019
94,2
21,3

65%

63%

7,7

8,1

8,2%

8,6%

Groei
-1%
13%
-6%

6,2

6,7

-8%

0,95

1,04

-9%

30/6/2020
-0,4
64%

31/12/2019
-0,2
61%
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Impact uitbraak COVID-19
De uitbraak van COVID-19 heeft ook bij Nedap een behoorlijke impact op de organisatie. De eerste prioriteit is
het welzijn van onze medewerkers. Het uitgangspunt was en is dat er zoveel mogelijk vanuit huis wordt gewerkt
door onze medewerkers. Daar waar werken vanuit kantoor noodzakelijk is, zijn er maatregelen genomen om dat
op een voor onze medewerkers zo veilig mogelijke manier te doen. Verder wordt veel aandacht besteed aan de
onderlinge contacten tussen de medewerkers en worden medewerkers gefaciliteerd om zo goed mogelijk te
kunnen blijven functioneren en zich te blijven ontwikkelen. Tot nu toe is wereldwijd het aantal medewerkers,
waarbij een COVID-19 besmetting is vastgesteld of vermoed, zeer beperkt.
Door intensief samen te werken met onze klanten, business partners en met de partners in de supply chain,
vonden de leveringen van onze producten goed doorgang. Dankzij deze samenwerking zijn de voorraden zelfs
verder geoptimaliseerd en afgenomen. De vorderingen op onze klanten zijn niet opgelopen en door de blijvende
dekking van de kredietverzekeraar is ons debiteurenrisico onverminderd laag gebleven.
De onderneming beschikt over een sterke financiële basis en er wordt kritisch gekeken naar uitgaven. Dit stelt
ons in staat om ook in deze volatiele tijden de juiste investeringen te doen om onze marktposities te versterken
en kansen te kunnen benutten, wanneer markten weer herstellen.
Nedap heeft geen gebruik gemaakt van beschikbare financiële overheidssteunmaatregelen in het kader van de
COVID-19 crisis.
Financiële resultaten eerste halfjaar 2020
Omzet en toegevoegde waarde
De omzet is in het eerste halfjaar van 2020 uitgekomen op € 93,5 miljoen, een daling van 0,7% ten opzichte
van 2019 (H1 2019: € 94,2 miljoen). Na een goede start in het eerste kwartaal met een groei van 9%, is de
omzet in het tweede kwartaal gedaald met 9% ten opzichte van vorig jaar. De marktgroepen Healthcare en
Livestock Management hebben gedurende het eerste halfjaar omzetgroei weten te realiseren. De omzet in de
marktgroepen Identification Systems, Retail, Security Management, Staffing Solutions en in mindere mate Light
Controls, werd negatief beïnvloed door de COVID-19 maatregelen in verschillende landen. De recurring
revenue (omzet uit softwareabonnementen (licenties) en diensten) is gestegen met 13% en maakt nu 25,7%
uit van de totale omzet (H1 2019: 22,6%).
De toegevoegde waarde groeide in de eerste zes maanden van € 59,2 miljoen in 2019 naar € 60,7 miljoen in
2020. Als percentage van de omzet steeg de toevoegde waarde van 62,8% naar 64,9% als gevolg van de
samenstelling van de omzet. Door de voortgaande investeringen in personeel, met name gedurende 2019, is
de toegevoegde waarde per fte licht afgenomen van € 172.000 in de eerste helft van 2019 tot € 166.000 in de
eerste helft van 2020.
Kosten
De personeelskosten (inclusief kosten inhuur) zijn met 5% gestegen naar € 37,2 miljoen (H1 2019: € 35,5
miljoen), gedreven door indexatie en een stijging in het aantal fte. Per 30 juni 2020 bedroeg het aantal fte 736
(30 juni 2019: 695 fte). De overige bedrijfskosten zijn in het eerste halfjaar van 2020 uitgekomen op € 11,4
miljoen en daarmee op hetzelfde niveau als in het eerste halfjaar 2019. Onderliggend, gecorrigeerd voor de
activering van € 0,7 miljoen ontwikkelingskosten in 2019, zijn de bedrijfskosten gedaald. Met name de
marketing & verkoopkosten zijn lager uitgekomen, als gevolg van het wegvallen van diverse beursactiviteiten en
lagere reis- en verblijfkosten. De marketing & verkoopactiviteiten zijn onverminderd doorgegaan, voornamelijk
via digitale kanalen, zoals webinars.
Afschrijvingen en Amortisatie
De afschrijvingen stegen licht in de eerste zes maanden van 2020 naar € 3,9 miljoen (H1 2019: € 3,8 miljoen).
Amortisatie steeg van € 0,4 miljoen naar € 0,5 miljoen, met name door de amortisatie van in 2019
geactiveerde ontwikkelingskosten.
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Bedrijfsresultaat
In de eerste zes maanden van 2020 is het bedrijfsresultaat gedaald van € 8,1 miljoen in 2019 naar € 7,7
miljoen. De stijging in de toegevoegde waarde was niet voldoende om de hogere personeelskosten op te
vangen. De operationele marge, het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet, bedroeg 8,2% in het eerste
halfjaar van 2020 ten opzichte van 8,6% in het eerste halfjaar van 2019.
Financieringslasten en belastingen
De netto financieringslasten bleven in de eerste helft van 2020 op hetzelfde niveau als in 2019 (€ 0,1 miljoen).
De belastingen kwamen uit op € 1,4 miljoen (H1 2019: € 1,6 miljoen), wat leidde tot een belastingdruk van
18,6% over de eerste helft van 2020 (H1 2019: 20,2%).
Resultaat
Over de eerste helft van het boekjaar 2020 heeft Nedap een resultaat behaald van € 6,2 miljoen ten opzichte
van € 6,7 miljoen in de vergelijkbare periode in 2019. De winst per aandeel kwam in het eerste halfjaar van
2020 uit op € 0,95 ten opzichte van € 1,04 in het eerste halfjaar van 2019.
Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen bedroeg 6.461.702 per 30 juni 2020 (per 30 juni 2019: 6.432.446).
Financiële positie
Het balanstotaal per 30 juni 2020 bedraagt € 125,4 miljoen, waar deze op 31 december 2019 € 120,5 miljoen
bedroeg. De stijging wordt gedreven door de gerealiseerde winst in het eerste halfjaar van 2020 met een
gelijkblijvend werkkapitaal. De vorderingen op klanten bleven nagenoeg op hetzelfde niveau. De voorraden
daalden met 5% door de verdere optimalisatie van de supply chain. Daarnaast lieten de schulden aan
leveranciers ook een daling zien. De liquide middelen zijn gestegen van € 18,7 miljoen per 31 december 2019
naar € 24,1 miljoen per 30 juni 2020. De bestaande kredietfaciliteiten hebben een totale omvang van € 44
miljoen, waarvan € 14 miljoen opgenomen is.
De netto schuldpositie is negatief en nam in de eerste zes maanden van 2020 af naar -€ 10,0 miljoen (ultimo
2019: -€ 4,5 miljoen). De nettoschuld/EBITDA ratio bedroeg per 30 juni 2020 -0,4 (per ultimo 2019: -0,2).
De solvabiliteit kwam per 30 juni 2020 uit op 64% (31 december 2019: 61%).
Ontwikkelingen per marktgroep
Healthcare
De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve taken voor zorgprofessionals) wist haar
marktaandeel te vergroten in elk van de zorgmarkten waar zij actief is (ouderen, gehandicapten en geestelijke
gezondheidszorg), waardoor de marktgroep haar consistente groei wist door te zetten in de eerste helft van
2020. Om te voldoen aan de groeiende belangstelling van GGZ-organisaties voor Nedap’s softwareoplossingen
wordt geïnvesteerd in extra personeel.
Identification Systems
De omzet van de marktgroep Identification Systems (identificatieproducten voor voertuigen en personen en
draadloze parkeersystemen) werd beïnvloed door de lockdown maatregelen in meerdere landen, wat
resulteerde in vertraging of uitstel van projecten en daarmee lagere opbrengsten.
Light Controls
De markgroep Light Controls (vermogenselektronica en regelsystemen voor de verlichtingsindustrie) liet een
omzetdaling zien, vergeleken met een relatief goede prestatie in dezelfde periode vorig jaar. De groeiende
belangstelling voor UV-desinfectie was niet voldoende om de lagere inkomsten in de UV-uithardingssector te
dekken. Hoewel afgezwakt door de vertraging of uitstel van (nieuwe) projecten werd met de propositie van
Luxon een omzetgroei gerealiseerd.
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Livestock Management
De marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van identificatie van
individuele dieren) liet in het eerste halfjaar een goede omzetgroei zien. Zowel in de melkvee- als varkenssector
is er een groeiende belangstelling voor bedrijfsautomatisering op basis van het automatisch monitoren van
individuele dieren. De strikte COVID-19-maatregelen die in China zijn geïmplementeerd, hebben een positief
effect gehad op de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest. Dit heeft geleid tot de uitvoering van projecten die
waren uitgesteld. De groei in de VS staat onder druk. Het handelsconflict met China heeft hier invloed op de
export, en de binnenlandse vraag daalt als gevolg van de COVID-19 maatregelen.
Retail
De omzet van de marktgroep Retail (beveiligings-, beheer- en informatiesystemen voor de detailhandel) daalde
in het tweede kwartaal, vooral door de grootschalige sluiting van winkels in de modesector door de
maatregelen als gevolg van COVID-19. De snelle groei van omnichannel-initiatieven, nog verder versterkt door
COVID-19, leidde tot een sterke toename van de interesse voor !D Cloud, ons op RFID gebaseerde
voorraadbeheerplatform.
Security Management
Ook de marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole en beveiliging) heeft vertraging
opgelopen bij projecten door lockdown maatregelen in verschillende Europese landen, wat resulteerde in een
omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Opheffing van verschillende COVID-19 maatregelen
heeft geleid tot meer voortgang in de installatieprojecten en in een inhaalvraag naar Nedap-producten in de
laatste maand van het eerste halfjaar 2020.
Staffing Solutions
De marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde werkschema's en urenstaatverwerking) kreeg te maken met
een afname van het aantal werkuren via haar systemen met een omzetdaling als resultaat. Een positief effect in
deze zeer volatiele tijden is een sterke toename van de interesse in onze propositie, gericht op het beheer van
flexibele personeelspools.
Vooruitzichten
De financiële positie van Nedap is sterk, wat mogelijkheden biedt om een juiste balans te houden tussen korte
termijn focus op matiging van kosten en daarnaast open te blijven staan voor lange termijn mogelijkheden,
onder andere door waar nodig verder te investeren in de organisatie. We zien wereldwijd dat het aantal
besmettingen met het COVID-19 virus sterk toeneemt en dat er nog veel onzekerheid is over de duur en de
effecten van de crisis op de wereldwijde economie. Als gevolg daarvan is het niet mogelijk om een betrouwbare
schatting te maken van de omzet en resultaten in de tweede helft van het jaar. Wanneer er meer zicht is op de
ontwikkeling van de onderneming in de tweede helft van dit jaar, en indien de financiële resultaten dit toelaten,
zal een uitkering van een interim-dividend worden overwogen.

Over Nedap N.V.
Nedap richt zich op het ontwikkelen en leveren van
Technology for Life: technologische oplossingen
waarmee mensen prettiger en succesvoller kunnen
werken. Nedap N.V. is met ruim 750 medewerkers
wereldwijd actief. De onderneming is opgericht in 1929
en sinds 1947 beursgenoteerd aan Euronext
Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Groenlo,
Nederland.

Voor meer informatie,
neem contact op met:
Daniëlle van der Sluijs
CFO
+31 (0)544 47 11 11
ir@nedap.com
nedap.com

Voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
De hiervoor vermelde verwachtingen en toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige beschikbare
informatie. De feitelijke resultaten kunnen hier van afwijken door veranderingen in het economische
klimaat, ontwikkelingen op specifieke markten, opdrachten van individuele klanten en andere ontwikkelingen.
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Geconsolideerde balans (€ x 1.000)
2020

Actief

30 juni

2019

31 december

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Uitgestelde belastingvorderingen

2.364

2.828

39.207

38.621

751

758
42.322

42.207

Vlottende activa
27.095

28.501

1.323

625

Handels- en overige vorderingen

30.632

30.526

Liquide middelen

24.110

Voorraden
Te vorderen winstbelasting

18.687
83.160

78.339

125.482

120.546

80.366

73.571

Passief
Groepsvermogen
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders
Langlopende verplichtingen
14.066

14.110

Leaseverplichtingen

1.518

1.838

Personeelsbeloningen

1.021

1.001

805

704

35

176

Leningen

Voorzieningen
Uitgestelde belastingverplichtingen

17.445

17.829

Kortlopende verplichtingen
Leningen
Leaseverplichtingen
Personeelsbeloningen
Voorzieningen
Rekening-courantkredieten banken
Te betalen winstbelasting

87

86

1.047

987

81

45

1.226

1.236

-

-

124

765

Belastingen en premies sociale verzekeringen

3.859

2.374

Handelsschulden en overige te betalen posten

21.247

23.653
27.671

29.146

125.482

120.546
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening (€ x 1.000)

2020

Omzet
Materiaalkosten en uitbesteed werk
Voorraadmutatie gereed product en goederen in bewerking

Amortisatie
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

1e halfjaar

93.534

94.181

-32.222

-31.228

-613

-3.767

Toegevoegde waarde
Personeelskosten

2019

1e halfjaar

-32.835

-34.995

60.699

59.186

-37.167

-35.548

-541

-376

-3.936

-3.760

-11.382

-11.370

Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat

-53.026

-51.054

7.673

8.132

Financieringsbaten

20

13

Financieringslasten

-134

-145

Nettofinancieringslasten

-114

-132

-

333

7.559

8.333

-1.404

-1.619

Resultaat over het boekjaar

6.155

6.714

Resultaat toekomend aan aandeelhouders Nedap N.V.

6.155

6.714

6.461.702

6.432.446

Winst per gewoon aandeel (in €)

0,95

1,04

Verwaterde winst per gewoon aandeel (in €)

0,95

1,04

Winstaandeel geassocieerde deelneming (na winstbelasting)
Resultaat voor belastingen
Belastingen

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (€ x 1.000)
Resultaat over het boekjaar
Niet-gerealiseerde resultaten
Posten die na eerste opname (mogelijk) worden
gereclassificeerd naar de winst of het verlies:
Valuta omrekeningsverschillen

2020

2019

1e halfjaar

1e halfjaar

6.155

6.714

-76

45

Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode,
na belastingen

-76

45

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
over het boekjaar

6.079

6.759

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
toe te rekenen aan:
Aandeelhouders Nedap N.V.

6.079

6.759
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (€ x 1.000)

2020

2019

1e halfjaar

1e halfjaar

6.155

6.714

Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst over het boekjaar
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en amortisatie incl. bijzondere
waardeverminderingen
Boekresultaat op verkoop materiële vaste activa
Winstaandeel geassocieerde deelneming

4.477

4.136

-168

-46

-

-333

Koersverschillen op deelnemingen

-49

33

Nettofinancieringslasten

114

132

Op aandelen gebaseerde beloning
Winstbelastingen

-69

-982

1.404

1.619
5.709

4.559

-106

-2.334

Mutatie voorraden

1.406

4.277

Mutatie belastingen en premies sociale verzekeringen

1.485

1.816

Mutatie handelsschulden en overig te betalen posten

-2.817

-1.068

Mutatie handels- en overige vorderingen

Mutatie personeelsbeloningen

56

37

Mutatie voorzieningen

91

-200
115

Betaalde rente
Ontvangen rente
Betaalde winstbelastingen

-114

2.528
-127

49

13

-2.877

-3.867

Kasstroom uit operationele activiteiten

-2.942

-3.981

9.037

9.820

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-4.022

-4.415

Investeringen in immateriële vaste activa

-74

-1.078

Ontvangsten uit verkoop materiële vaste activa

267

265

-

983

Investeringen in materiële vaste activa

Opbrengsten uit geassocieerde deelneming
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.829

-4.245
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (€ x 1.000)

2020

1e halfjaar

2019

1e halfjaar

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossingen langlopende leningen en derivaten
Leasebetalingen
Betaald dividend aan aandeelhouders Nedap N.V.
Verkoop eigen aandelen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-43

-43

-500

-361

-

-16.132

785

1.662
242

-14.874

5.450

-9.299

18.687

-2.285

Mutatie liquide middelen en rekening-courantkredieten
bank
Liquide middelen en rekening-courantkredieten bank
per 1 januari
Valutakoersverschillen op liquide middelen en rekeningcourantkredieten bank
Liquide middelen en rekening-courantkredieten bank
per 30 juni

-27

12

24.110

-11.572

Liquide middelen

24.110

2.411

-

-13.983

24.110

-11.572

Rekening-courantkredieten banken
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Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen (€ x 1.000)
Aandelenkapitaal

Wettelijke
reserves

Overige
reserves

Resultaat
toekomend aan
aandeelhouders

Totaal eigen
vermogen

669

6.524

40.675

17.072

64.940

-

-

-

6.714

6.714

-

45
45

-

6.714

45
6.759

-

-

-

-16.132

-16.132

-

711

229

-940

-

-

-650

650

-

-

-

-

-982

-

-982

-

-

1.662

-

1.662

Saldo per 30-6-2019

669

6.630

42.234

6.714

56.247

Saldo per 1-1-2020

669

1.971

46.804

24.127

73.571

-

-

-

6.155

6.155

-

-76
-76

-

6.155

-76
6.079

-

-

-

-

-

-

-414

24.541

-24.127

-

-

-

-

-

-

-

-

-69
785

-

-69
785

669

1.481

72.061

6.155

80.366

Saldo per 1-1-2019
Gerealiseerd resultaat
1e helft boekjaar
Niet-gerealiseerd resultaat
1e helft boekjaar
Resultaat 1e helft boekjaar
Dividend
Bestemming resultaat
voorgaand boekjaar
Mutatie niet vrij-uitkeerbare winst
deelnemingen
Mutatie op aandelen gebaseerde
betalingen
Mutatie eigen aandelen

Gerealiseerd resultaat
1e helft boekjaar
Niet-gerealiseerd resultaat
1e helft boekjaar
Resultaat 1e helft boekjaar
Dividend
Bestemming resultaat
voorgaand boekjaar
Mutatie niet vrij-uitkeerbare winst
deelnemingen
Mutatie op aandelen gebaseerde
betalingen
Mutatie eigen aandelen
Saldo per 30-6-2020

Per 30 juni 2020 waren 224.517 (30 juni 2019: 240.087) eigen aandelen ingekocht welke naar
verwachting nog geleverd worden aan medewerkers ingevolge de medewerkerparticipatieplannen.
De wettelijke reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Geactiveerde ontwikkelingskosten
Niet vrij uitkeerbare winst deelnemingen
Koersverschillen
Totaal

30-6-2020

30-6-2019

1.481

6.630

1.699
12
-230

2.336
4.531
-237
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Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Nedap N.V. is gevestigd te Groenlo,
Nederland. Het geconsolideerde tussentijdse
bericht van de vennootschap over het eerste
halfjaar 2020 omvat de vennootschap en
haar dochterondernemingen. Deze vormen
samen de Groep, hierna ook 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 2019 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 2019 van
Nedap te worden gelezen.
Dit verkorte geconsolideerde tussentijdse
bericht is op 23 juli 2020 opgemaakt door
de directie.
Belangrijke grondslagen voor financiële
verslaggeving
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 2019, met

uitzondering van nieuwe standaarden en
interpretaties.
Nieuwe standaarden en interpretaties
Een aantal, voor Nedap beperkt relevante,
nieuwe of gewijzigde standaarden en
interpretaties zijn sinds 1 januari 2020 van
kracht. De toepassing van deze nieuwe
standaarden en interpretaties heeft geen
invloed gehad op het resultaat of de
financiële positie van de Groep.
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 2019. De meest kritische
schattingen hebben met name betrekking op
de waardering van materiële vaste activa, het
activeren van ontwikkelingskosten, de
waardering van immateriële vaste activa, de
personeelsbeloningen, voorzieningen en
voorraden.
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 2019 zijn uiteengezet.
Winstbelastingen
De winstbelastingen worden bepaald als het
product van het gewogen gemiddelde
belastingtarief dat voor het boekjaar wordt
verwacht en het tussentijdse resultaat vóór
belastingen.
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Transacties met verbonden partijen
Nedap kent als verbonden partijen de
Stichting Preferente Aandelen Nedap, de
leden van de raad van commissarissen en de
directie. Met de Stichting Preferente
Aandelen Nedap hebben geen transacties
plaatsgevonden, met de leden van de raad
van commissarissen en de directie alleen de
normale gebruikelijke transacties.
Nog niet toegepaste standaarden en
interpretaties
Een aantal, voor Nedap beperkt relevante,
nieuwe of gewijzigde standaarden en
interpretaties worden op of na 1 januari
2021 van kracht. De toepassing van deze
nieuwe standaarden en interpretaties zal
naar verwachting geen invloed hebben op
het resultaat of de financiële positie van de
Groep.
Accountantscontrole
Op de halfjaarrekening heeft geen
accountantscontrole of -beoordeling
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, 23 juli 2020
De directie:
R.M. Wegman
D. van der Sluijs

