Persbericht

1/4

Trading update Q3 2020
Nederland, Groenlo, 20 oktober 2020, 17:45 uur
Kernpunten
•
Omzet in Q3 2020 5% lager dan vorig jaar, laat een verbetering zien ten opzichte van Q2 2020.
o De marktgroepen Healthcare en Livestock Management zetten groei voort.
o De marktgroepen Identification Systems, Retail, Security Management en Staffing Solutions
realiseren in Q3 2020 omzetgroei ten opzichte van Q2 2020 maar blijven achter ten opzichte van
de vergelijkbare periode in 2019. De marktgroep Light Controls laat in Q3 2020 een toenemende
daling in de omzet zien.
o Groei in recurring revenue met 9% ten opzichte van derde kwartaal van 2019.
•
•
•

Omzet tot en met Q3 2020 2% lager dan in de vergelijkbare periode in 2019.
Als gevolg van de effecten van de COVID-19 crisis wordt in Q4 2020 eveneens een lagere omzet dan in de
vergelijkbare periode vorig jaar verwacht.
Toekenning van interim-dividend van € 2,25 per aandeel.

Algemeen
In het derde kwartaal van 2020 kwam de omzet van Nedap uit op 5% onder het niveau van de vergelijkbare periode
vorig jaar. Dit was met name het gevolg van de wereldwijde maatregelen in de COVID-19 crisis. De recurring
revenue groeide met 9% en bedraagt nu cumulatief 26% van de totale omzet.
De omzet is in de eerste negen maanden van 2020 gedaald met 2% ten opzichte van 2019.
De omzetgroei van de marktgroepen Healthcare en Livestock Management zette in het derde kwartaal
onverminderd door. Deze omzetgroei was echter onvoldoende om de daling in de overige marktgroepen te
compenseren. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2020 laten de marktgroepen Identification Systems, Retail,
Security Management en Staffing Solutions in het derde kwartaal wel een verbetering zien. De marktgroep Light
Controls laat in het derde kwartaal een toenemende daling zien.
Dankzij de spreiding in de activiteiten van Nedap zijn de negatieve effecten van de COVID-19 crisis op de omzet en
de winstgevendheid van de onderneming tot nu toe beperkt gebleven. De omzetontwikkeling tot en met
het derde kwartaal, in combinatie met onze focus op beheersing van uitgaven en werkkapitaal, zorgt ervoor dat de
financiële positie gedurende het jaar verder is versterkt. Hoewel de onzekerheid over de duur en de
langetermijneffecten van de COVID-19 crisis op de wereldwijde economie blijft aanhouden, acht de directie het
prudent om eenmalig een interim-dividend uit te keren van € 2,25 per aandeel. Daarmee behoudt de onderneming
voldoende financiële reserves om de continuïteit van Nedap ook in deze uitdagende tijden te borgen en
tegelijkertijd te kunnen blijven investeren in de versterking van onze marktposities en daarmee onze lange termijn
groeikansen.
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COVID-19
De eerste prioriteit van Nedap is de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Vanaf het begin van de
uitbraak van COVID-19 is het uitgangspunt geweest dat de medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis werken. Waar
werken vanuit huis niet mogelijk is, blijven de genomen veiligheidsmaatregelen gehandhaafd. Ook na de
zomerperiode is er veel aandacht besteed aan het sociale contact tussen en het informeren van medewerkers over
ontwikkelingen binnen de onderneming. Daarnaast hebben verschillende virtuele training- en
ontwikkelingsinitiatieven plaatsgevonden. Binnen alle marktgroepen worden onverminderd nieuwe commerciële
initiatieven ontplooid.
Tot nu toe is wereldwijd het aantal medewerkers, waarbij een COVID-19 besmetting is vastgesteld of vermoed, nog
steeds zeer beperkt.
De tweede prioriteit is en blijft de continuïteit van de dienstverlening van Nedap naar haar klanten. Dankzij
intensieve samenwerking met klanten, business partners en met de partners in de supply chain heeft de levering
van onze producten ook in het derde kwartaal goed doorgang kunnen vinden.
De derde prioriteit is de continuïteit van het bedrijf en daarmee de financiële soliditeit van de onderneming. De
omzetontwikkeling tot en met het derde kwartaal, in combinatie met onze focus op beheersing van uitgaven en op
het werkkapitaal, zorgt ervoor dat de financiële positie gedurende het jaar verder is versterkt.
Ontwikkelingen per marktgroep
Healthcare
In het derde kwartaal groeide de marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve taken voor
zorgprofessionals) onverminderd door. Ook in het derde kwartaal wist de marktgroep haar marktaandeel te
vergroten in zowel de ouderen-, de gehandicapten- als de geestelijke gezondheidszorg. Een jaarlijks terugkerend
evenement, de Klantendag, heeft dit jaar virtueel plaatsgevonden, met groot succes en met veel (virtuele)
bezoekers.
Identification Systems
De omzet van de marktgroep Identification Systems (producten voor voertuig- en personenidentificatie en
draadloze parkeersystemen) liet in het derde kwartaal een stijging zien ten opzichte van het tweede kwartaal van
dit jaar. Hiermee is de omzet echter niet op het niveau van dezelfde periode in 2019. Deze daling wordt veroorzaakt
doordat het aanbestedingsproces van een aantal projecten is uitgesteld en grotere projecten in deelprojecten zijn
voortgezet.
Light Controls
De marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en regelsystemen voor de verlichtingsindustrie) liet in het
derde kwartaal een toenemende daling in de omzet zien ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Met
name in de vermogenselektronica (UV) zien we dat in het derde kwartaal vertragingen optreden in projecten waar
voedingen worden toegepast.
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Livestock Management
In het derde kwartaal laat de marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op
basis van identificatie van individuele dieren) wederom een goede omzetgroei zien, zowel in de melkvee- als in
de varkenssector. De omzetgroei van de varkenssector in China zette door, waarbij het risico voor het toenemen van
de Afrikaanse varkenspest niet geheel weg is. De groei in de USA bleef ook in het derde kwartaal achter, als gevolg
van ongunstige marktomstandigheden voor de varkenshouderijen, door het handelsconflict met China en de
COVID-19 crisis.
Retail
Door versoepelingen van COVID-19 maatregelen in een groot aantal landen, en de daarmee gepaard gaande
openstelling van winkels in de modesector, groeide in het derde kwartaal de omzet van de marktgroep
Retail (beveiligings-, beheer- en informatiesystemen voor de detailhandel) ten opzichte van het tweede kwartaal.
De omzet bleef echter ver achter in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. De interesse in en vraag naar het
voorraadbeheerplatform !D Cloud blijft groeien, gedreven door het groeiend aantal omnichannel-initiatieven.
Security Management
Ook bij de marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole en beveiliging) is in het derde
kwartaal een verbetering te zien in de omzet ten opzichte van het tweede kwartaal 2020. Ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar is er sprake van een lagere omzet. De versoepeling van COVID-19 maatregelen in verschillende
Europese landen leidde tot voortgang in een aantal lopende projecten. De aanvraag voor nieuwe projecten blijft
achter, als gevolg van onzekerheid in de markt, waardoor klanten investeringsbeslissingen uitstellen.
Staffing Solutions
De marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde werkschema's en urenstaatverwerking) liet in het derde
kwartaal van 2020 een omzetdaling zien ten opzichte van vorig jaar; ten opzichte van het tweede kwartaal
verbeterde de omzet.
Vooruitzichten
Ook in het vierde kwartaal zullen de gevolgen van de COVID-19 crisis bij Nedap merkbaar zijn, met
een verwachte omzetdaling in het vierde kwartaal ten opzichte van vorig jaar tot gevolg. Het bedrijfsresultaat in
deze periode zal naar verwachting eveneens lager uitkomen dan vorig jaar, waarbij het effect van de
omzetdaling naar verwachting deels wordt opgevangen door een verbetering van de brutomarge
en lagere kosten. Ook na de eenmalige uitkering van het interim-dividend blijft de financiële positie
van Nedap goed. Dit stelt ons in staat om een juiste balans te houden tussen een 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 en de versterking van onze marktposities.
Belangrijke data met betrekking tot eenmalig interim-dividend:
Vrijdag 30 oktober 2020
– Ex-dividend date
Maandag 2 november 2020 – Record date
Donderdag 5 november 2020 – Betaalbaarstelling dividend
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Publicatie jaarcijfers 2020

De jaarcijfers 2020 zullen op 18 februari 2021 nabeurs worden gepubliceerd. Het jaarverslag 2020 zal op 23
februari 2021 op de website worden gepubliceerd.

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.

