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Persbericht 

 
 Omzetstijging van 8%; operationele marge groeit 

naar 12,2% 
 
Nederland, Groenlo, 22 juli 2021, 17:45 uur 
 
Kernpunten  

• De omzet in het eerste halfjaar 2021 steeg met 8% naar € 100,7 miljoen (H1 2020: € 93,5 miljoen), 
ondanks de toenemende schaarste aan componenten, waarbij vrijwel alle marktgroepen bijdroegen aan 
de stijging van de omzet. 

• Recurring revenue steeg met 15% en bedraagt nu 27% van de omzet. 
• Het bedrijfsresultaat nam met 61% toe tot € 12,3 miljoen (H1 2020: € 7,7 miljoen), gedreven door een 

hogere omzet in combinatie met tijdelijk lagere kostenniveaus. De operationele marge verbeterde naar 
12,2% (H1 2020: 8,2%). 

• Het nettoresultaat bedroeg € 9,8 miljoen in het eerste halfjaar 2021 ten opzichte van € 6,2 miljoen in 
het eerste halfjaar 2020. 

 
Ruben Wegman, CEO van Nedap: “Ondanks uitdagende marktomstandigheden in het afgelopen jaar zijn we, in 
lijn met ons strategisch plan ‘Step Up!’, blijven investeren in onze proposities en organisatie met toegenomen 
concurrentiekracht en versterkte marktposities als gevolg. Dit heeft geleid tot robuuste resultaten over het 
eerste halfjaar van 2021. Wel zien we dat de schaarste aan componenten wereldwijd toeneemt. Bij een aantal 
marktgroepen heeft dat in het eerste halfjaar gezorgd voor vertragingen in leveringen en een opwaartse druk op 
de kostprijs. Hoewel het mitigeren van deze effecten onze hoogste prioriteit houdt, schatten wij in dat de impact 
van de schaarste aan componenten in de tweede helft van dit jaar verder zal toenemen. Evenwel verwachten we 
over het gehele jaar 2021 een hogere omzet ten opzichte van 2020 te realiseren.” 
 

Kerncijfers 
 
In miljoenen euro’s of percentage H1 2021 H1 2020 Groei 

Omzet 100,7 93,5 8% 
Recurring revenue 27,6 24,0 15% 
Toegevoegde waarde in % van de omzet 67% 65%  
Bedrijfsresultaat 12,3 7,7 61% 
Operationele marge1 12,2% 8,2%  
Nettoresultaat 9,8 6,2 60% 
Winst per aandeel (x € 1) 1,52 0,95 60% 
  30-6-2021   31-12-2020  
Nettoschuld/EBITDA -0,3  -0,4   
Solvabiliteit 57%  62%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Gedefinieerd als bedrijfsresultaat als percentage van de omzet 
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Financiële gang van zaken eerste halfjaar 2021 
 
Omzet en toegevoegde waarde  
De omzet is in het eerste halfjaar van 2021 uitgekomen op € 100,7 miljoen, een stijging van 8% ten opzichte van 
2020 (H1 2020: € 93,5 miljoen). De recurring revenue (omzet uit softwareabonnementen (licenties) en 
diensten) is gestegen met 15% en maakt nu 27% uit van de totale omzet (H1 2020: 26%).  
 
Vrijwel alle marktgroepen wisten gedurende het eerste halfjaar omzetgroei te realiseren. Met name de 
marktgroepen Healthcare en Livestock Management droegen bij aan de omzetstijging. Ook de marktgroepen 
Retail en Staffing Solutions lieten, na een relatief lage omzet in het tweede kwartaal vorig jaar, omzetgroei zien 
over dit eerste halfjaar. De marktgroep Security Management liet een lagere omzet dan vorig jaar zien. De 
omzetgroei van de marktgroepen Livestock Management en Light Controls werd gedempt doordat leveringen 
aan klanten vertraging opliepen als gevolg van de schaarste aan elektronicacomponenten. 
 
De toegevoegde waarde groeide in de eerste zes maanden van € 60,7 miljoen in 2020 naar € 67,5 miljoen in 
2021. Als percentage van de omzet steeg de toevoegde waarde van 65% naar 67% als gevolg van de groei in 
recurring revenue en een positief mixeffect binnen de marktgroepen. 
 

Kosten 
De personeelskosten (inclusief kosten inleenkrachten) zijn met 9% gestegen naar € 40,6 miljoen (H1 2020:  
€ 37,2 miljoen). De kostenstijging wordt veroorzaakt door de in de nieuwe CAO afgesproken salarisverhoging 
van 2%, de toename van de winstdeling als gevolg van het resultaat in de eerste helft van 2021 en de toename 
van het aantal fte. Ook in het eerste halfjaar zijn we vol doorgegaan met het aantrekken van talent en daarmee 
met investeren in toekomstige groei. Per 30 juni 2021 bedroeg het aantal fte 772 (30 juni 2020: 736 fte).  
 
De overige bedrijfskosten zijn in het eerste halfjaar van 2021 uitgekomen op € 9,8 miljoen en zijn hiermee lager 
dan in het eerste halfjaar van 2020 (€ 11,4 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van lagere kosten voor 
marketing & sales door beperkte reismogelijkheden en verminderde deelname aan fysieke beurzen en andere 
live evenementen. 
 
Afschrijvingen en amortisatie  
De afschrijvingen stegen in de eerste zes maanden van 2021 naar € 4,2 miljoen (H1 2020: € 3,9 miljoen). 
Amortisatie bleef stabiel en bedroeg € 0,5 miljoen (H1 2020: € 0,5 miljoen). 
 

Bedrijfsresultaat 
In de eerste zes maanden van 2021 is het bedrijfsresultaat gestegen naar € 12,3 miljoen, ten opzichte van € 7,7 
miljoen in de eerste zes maanden van 2020. Deze stijging is het gevolg van de hogere omzet, een relatief hogere 
toegevoegde waarde en lagere kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen. De operationele marge, het 
bedrijfsresultaat als percentage van de omzet, steeg naar 12,2% ten opzichte van 8,2% in het eerste halfjaar 
van 2020.  
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Financieringslasten en belastingen 
De nettofinancieringslasten zijn in het eerste halfjaar van 2021 gestegen naar € 0,2 miljoen (H1 2020: € 0,1 
miljoen).  
De belastingen kwamen uit op € 2,3 miljoen (H1 2020: € 1,4 miljoen), wat leidde tot een belastingdruk van 
19,1% over de eerste helft van 2021 (H1 2020: 18,6%). 
 

Resultaat 
Over de eerste helft van het boekjaar 2021 heeft Nedap een nettoresultaat behaald van € 9,8 miljoen ten 
opzichte van € 6,2 miljoen in de vergelijkbare periode in 2020. De winst per aandeel kwam in het eerste halfjaar 
van 2021 uit op € 1,52 ten opzichte van € 0,95 in het eerste halfjaar van 2020. 
 
Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen bedroeg in het eerste halfjaar van 2021 6.478.364 (H1 2020: 
6.461.702). 
 

Financiële positie 
Het balanstotaal per 30 juni 2021 bedraagt € 121,6 miljoen (31 december 2020: € 119,1 miljoen). De stijging 
wordt gedreven door de gerealiseerde winst in het eerste halfjaar van 2021 met een nagenoeg gelijkblijvend 
werkkapitaal. De vorderingen op klanten namen toe, in lijn met de omzetontwikkeling. De voorraden daalden 
met 4%. Daarnaast lieten de schulden aan leveranciers en overige te betalen posten een toename zien. De 
liquide middelen zijn gedaald van € 25,7 miljoen per 31 december 2020 naar € 22,8 miljoen per 30 juni 2021. 
De daling is gedreven door de dividenduitkering in het eerste halfjaar van 2021. De bestaande kredietfaciliteiten 
hebben een totale omvang van € 44 miljoen, waarvan € 14 miljoen opgenomen is.  
 
Vanwege de onzekere economische ontwikkelingen als gevolg van de COVID-19-pandemie hield Nedap hogere 
financiële buffers aan dan de geformuleerde financiële doelstellingen. De netto schuldpositie bedroeg ultimo 
2020 dan ook een surplus van € 11,6 miljoen, wat in de eerste zes maanden van 2021 is gedaald naar een 
surplus van € 8,8 miljoen per 30 juni 2021. De nettoschuld/EBITDA ratio bedroeg per 30 juni 2021 -0,3 (per 
ultimo 2020: -0,4).  
 
De solvabiliteit kwam per 30 juni 2021 uit op 57% (31 december 2020: 62%). 
 

Ontwikkelingen per marktgroep 
 

Healthcare 
De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve taken voor zorgprofessionals in Nederland) zet 
haar omzetgroei onverminderd voort. De groei is met name gedreven door een groeiend marktaandeel in de 
gehandicaptenzorg en in de ouderenzorg.  
 
In het eerste halfjaar is een belangrijke stap gezet in de GGZ-markt, doordat twee toonaangevende GGZ-
instellingen volledig zijn overgegaan op het ONS-platform van Healthcare. 
 

Identification Systems 
De omzet van de marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van voertuigen en voor 
draadloze parkeersystemen wereldwijd) liet een groei zien, vooral in de producten voor het identificeren van 
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voertuigen (readers). De marktgroep ondervindt wel nog steeds vertraging bij de opdrachtverstrekking en 
installatie van projecten als gevolg van COVID-19-maatregelen.  
 
De afgelopen jaren hebben de marktomstandigheden voor draadloze sensoren voor voertuigdetectie zich minder 
positief ontwikkeld dan eerder ingeschat. Daarom hebben wij besloten om de investeringen in SENSIT in lijn te 
brengen met deze ontwikkelingen. 
 

Light Controls 
De marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie 
wereldwijd) liet in het eerste halfjaar van 2021 omzetgroei zien dankzij de toenemende vraag naar uv-driver 
technologie voor desinfectie en uitharding (curing). Met name in de automobielindustrie is een toenemende 
vraag naar uv-technologie voor uitharding. De vraag naar uv-technologie voor het zuiveren van ballastwater 
bleef stabiel. De schaarste aan componenten had een dempend effect op de omzetontwikkeling van deze 
marktgroep in het eerste halfjaar. 
 

Livestock Management 
De omzet van de marktgroep Livestock Management (technologische oplossingen voor de melkveehouderij en 
de varkenshouderij wereldwijd) liet een gezonde groei zien. Vooral de melkveehouderijactiviteiten droegen bij 
aan de groei, ondanks dat de omzetgroei werd geremd door de toenemende schaarste aan 
elektronicacomponenten. De groei in de melkveehouderij is te zien in alle sectoren. De investering van de 
afgelopen jaren in samenwerking met geneticabedrijven binnen de melkveehouderij begint nu echt vruchten af 
te werpen. 
 
De omzet in de varkenshouderij bleef stabiel. In China wordt de investeringsbereidheid geremd door de weer 
oplevende Afrikaanse varkenspest. Echter, de marktgroep profiteert van de inhaalvraag en de 
professionaliseringsslag die zich in deze markt voltrekt. 
 

Retail 
De omzet van de marktgroep Retail (wereldwijde RFID-oplossingen voor optimaal voorraadbeheer, 
vereenvoudigde winkelprocessen en ter voorkoming van derving) liet in het eerste halfjaar groei zien, 
voornamelijk door groei in het tweede kwartaal. Waar de fashion-retailmarkt herhaaldelijk en langdurig te 
kampen had met sluiting van winkels, lieten de food en health sector juist een groei zien.  
 
Het aantal gecontracteerde klanten voor het iD-Cloud-platform ontwikkelt zich positief. Dat blijkt uit nieuwe 
contracten met onder andere MS Mode en GANNI. Ook in de US zijn de ontwikkelingen positief en zijn er in het 
eerste halfjaar contracten getekend met twee toonaangevende retailers. Als gevolg van de COVID-19-
maatregelen, waardoor winkels gesloten bleven, is de implementatie van iD-Cloud-projecten wel veelal 
vertraagd. 
 

Security Management 
De omzet van de marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole en beveiliging wereldwijd) 
liet een kleine daling zien die met name veroorzaakt werd door een lage omzet in het eerste kwartaal. De 
aanhoudende lockdownmaatregelen en economische onzekerheid hebben ertoe geleid dat investeringen in 
systemen voor toegangscontrole en beveiliging werden uitgesteld en projecten vertraging opliepen. Het 
activiteitenniveau in de markt neemt nu weer langzaam toe. 
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De afgelopen jaren zijn wij erin geslaagd om een leidende positie op te bouwen in de Security Management 
markt in Polen. Om verdere groei in de Poolse (en Oost-Europese) markt te ondersteunen is per 1 juli 2021 
Nedap Polska SP. z.o.o. operationeel. Het kantoor is gevestigd in Warschau. 
 

Staffing Solutions 
De marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde urenregistratie, planning en roostering in Nederland) liet in 
het eerste halfjaar groei zien. Flux, de propositie waarmee de marktgroep zich richt op het beheren van flexibele 
pools van vaste medewerkers en flexkrachten, laat een positieve ontwikkeling zien. 
 

Vooruitzichten 
Door investeringen in kansrijke proposities en in de organisatie ziet Nedap haar concurrentiekracht verder 
toenemen. We zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de groeikansen die de verschillende markten 
bieden. Op basis van de laatste marktinzichten en strategische plannen zien we de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. Toch zullen ook in 2021 de bedrijfsontwikkelingen mede worden bepaald door het verloop van de 
COVID-19-pandemie en blijft het moeilijk om de impact hiervan op economische ontwikkelingen te voorspellen. 
De toenemende verstoringen in de supply chain in de tweede helft van 2021 zullen effect hebben op de kostprijs 
en, als gevolg van een langere levertijd naar klanten, op de omzetontwikkeling. Nedap verwacht, onvoorziene 
omstandigheden voorbehouden, een stijging van de omzet over geheel 2021 ten opzichte van geheel 2020. 
 
 
 
 
 
Over Nedap N.V. 

 

Disclaimer 
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken en verwachtingen van de directie op basis van huidige 
inzichten en veronderstellingen die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico’s en onzekerheden. De 
feitelijke resultaten of gebeurtenissen kunnen hiervan afwijken door veranderingen in het economische klimaat, 
ontwikkelingen op specifieke markten, opdrachten van individuele klanten en/of andere ontwikkelingen. 
 
Nedap aanvaardt geen enkele verplichting tot, of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de 
toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe 
informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij Nedap hiertoe wettelijk verplicht is. 
 

 
  

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 800 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  
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Geconsolideerde balans (€ x 1.000)  
 
Actief 2021 

30 juni 
2020 

31 december 
Vaste activa     
Immateriële vaste activa 1.963   2.211   
Materiële vaste activa 38.247   38.031   
Uitgestelde belastingvorderingen 1.307   990   
     
  41.517	  41.232	 
Vlottende activa     
Voorraden  22.245   23.062   
Te vorderen winstbelasting  174   10   
Handels- en overige vorderingen  33.938   28.176   
Voor verkoop gehouden activa 907   907   
Liquide middelen  22.800   25.689   
     
  80.064   77.844  
     
  121.581   119.076  
     
Passief     

Groepsvermogen      
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders   69.555	  73.253	 
     
Langlopende verplichtingen       
Leningen  14.000   14.030   
Leaseverplichtingen  1.475   1.315   
Personeelsbeloningen  1.019   997   
Voorzieningen  1.065   1.074   
Uitgestelde belastingverplichtingen -   20   
     
  17.559   17.436  
Kortlopende verplichtingen     
Leningen  -   80   
Leaseverplichtingen  907   1.009   
Personeelsbeloningen  76   82   
Voorzieningen  1.354   1.515   
Rekening-courantkredieten banken  -   -   
Te betalen winstbelasting  211   452   
Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.616   1.986   
Handelsschulden en overige te betalen posten  28.303   23.263   
     
  34.467	  28.387	 
     
  121.581	  119.076	 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening (€ x 1.000)  
 
 2021 

1e halfjaar 
2020 

1e halfjaar 
Omzet	  100.688 93.534 
Materiaalkosten en uitbesteed werk  -32.202   -32.222 
Voorraadmutatie gereed product en goederen in bewerking  -1.004   -613 
  -33.206  -32.835  
    
Toegevoegde waarde	  67.482 60.699 
    
Personeelskosten  -40.645   -37.167  
Amortisatie  -518   -541  
Afschrijvingen  -4.158   -3.936 
Overige bedrijfskosten  -9.845   -11.382 
Bedrijfskosten	  -55.166 -53.026 
    
Bedrijfsresultaat	  12.316 7.673 
    
Financieringsbaten  9   20 
Financieringslasten  -176   -134 
Nettofinancieringslasten   -167 -114 
    
Resultaat voor belastingen	  12.149 7.559 
Belastingen   -2.317 -1.404 
    
Resultaat over het boekjaar	  9.832 6.155 
    
Resultaat toekomend aan aandeelhouders Nedap N.V.   9.832 6.155 
    
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen   6.478.364 6.461.702 
    
Winst per gewoon aandeel (in €)   1,52 0,95 
Verwaterde winst per gewoon aandeel (in €)   1,52 0,95 
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat  
(€ x 1.000)  
 
 2021 

1e halfjaar 
2020 

1e halfjaar 
Resultaat over het boekjaar	  9.832 6.155 
    

Niet-gerealiseerde resultaten     

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

   

Valuta omrekeningsverschillen  193  -76 
Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, na 
belastingen	 

  
193 

	
-76 

    
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over 
het boekjaar	 

 10.025 6.079 

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

   

Aandeelhouders Nedap N.V.   10.025 6.079 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (€ x 1.000)  
 
 2021 

1e halfjaar 
2020 

1e halfjaar 
Kasstroom uit operationele activiteiten     
Winst over het boekjaar   9.832 6.155 
Aanpassingen voor:     
Afschrijvingen en amortisatie incl. bijzondere 
waardeverminderingen  

 
4.676  

  
4.477 

Boekresultaat op verkoop materiële vaste activa  -89   -168 
Koersverschillen  125   -49 
Nettofinancieringslasten  167   114 
Op aandelen gebaseerde beloning  -70   -69 
Winstbelastingen  2.317   1.404 
    
  7.126 5.709 
Mutatie handels- en overige vorderingen  -5.762   -106 
Mutatie voorraden  817   1.406 
Mutatie belastingen en premies sociale verzekeringen  1.630   1.485 
Mutatie handelsschulden en overige te betalen posten  5.181   -2.817 
Mutatie personeelsbeloningen  16   56 
Mutatie voorzieningen  -170   91 
    
 	 1.712 115 
Betaalde rente  -179   -114 
Ontvangen rente  9   49 
Betaalde winstbelastingen  -3.059   -2.877 
    
  -3.229 -2.942 
Kasstroom uit operationele activiteiten   15.441 9.037 
    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen in materiële vaste activa  -3.892   -4.022 
Investeringen in immateriële vaste activa  -270   -74 
Ontvangsten uit verkoop materiële vaste activa  112   267 
    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -4.050 -3.829 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (€ x 1.000)  
 
 2021 

1e halfjaar 
2020 

1e halfjaar 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
Aflossingen langlopende leningen en derivaten  -110  -43 
Leasebetalingen  -585  -500 
Betaald dividend aan aandeelhouders Nedap N.V.  -14.595  - 
Verkoop eigen aandelen  942  785 
    
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	  -14.348 242 
    
Mutatie liquide middelen en rekening-
courantkredieten bank	  -2.957 5.450 
Liquide middelen en rekening-courantkredieten bank 
per 1 januari   25.689 18.687 
Valutakoersverschillen op liquide middelen en rekening-
courantkredieten bank   68 -27 
Liquide middelen en rekening-courantkredieten 
bank per 30 juni   22.800 24.110 
    
Liquide middelen   22.800 24.110 
Rekening-courantkredieten banken   - - 
  22.800 24.110 
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Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen  
(€ x 1.000) 
 

Aandelen- 
kapitaal 

Wettelijke 
reserves 

Overige 
reserves 

Resultaat 
toekomend aan 

aandeelhouders 
Totaal eigen 

vermogen 

Saldo per 1-1-2020  669 2.124 46.651  24.127  73.571  
Gerealiseerd resultaat 1e helft boekjaar  - - -  6.155  6.155  
Niet-gerealiseerd resultaat 1e helft 
boekjaar  

- -76 -  -  -76  

Resultaat 1e helft boekjaar  - -76 -  6.155  6.079  
      
Dividend - - -  -  -  
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar - -567 24.694  -24.127  -  
Mutatie op aandelen gebaseerde beloningen - - -69  -  -69  
Mutatie eigen aandelen  - - 785  -  785  
Saldo per 30-6-2020  669 1.481 72.061  6.155  80.366  
      
Saldo per 1-1-2021  669 1.467 57.366  13.751  73.253  
      
Gerealiseerd resultaat 1e helft boekjaar  - - -  9.832  9.832  
Niet-gerealiseerd resultaat 1e helft boekjaar  - - 193  -  193  
Resultaat 1e helft boekjaar  -  -  193  9.832  10.025  
      
Dividend  -  -  -14.595  -  -14.595  
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar  -  -221  13.972  -13.751  -  
Mutatie op aandelen gebaseerde beloningen -  -  -70  -  -70  
Mutatie eigen aandelen  -  -  942  -  942  
Saldo per 30-6-2021  669  1.246  57.808  9.832  69.555  
 

Per 30 juni 2021 waren 206.419 (30 juni 2020: 224.517) eigen aandelen ingekocht welke naar verwachting nog 
geleverd worden aan medewerkers ingevolge de medewerkerparticipatieplannen. 
 

De wettelijke reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:  

 30-6-2021 30-6-2020 
Geactiveerde ontwikkelingskosten 1.234 1.699 
Niet vrij uitkeerbare winst deelnemingen 
Koersverschillen 

12 
- 

12 
-230 

Totaal 1.246 1.481 
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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 2021 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 ertoe 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 2020 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 2020 van 
Nedap te worden gelezen. 
 

Dit verkorte geconsolideerde tussentijdse 
bericht is op 22 juli 2021 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 2020, 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 2021 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 2020. De meest kritische 
schatting heeft betrekking op het activeren 
van ontwikkelingskosten. Overige 
schattingen hebben met name betrekking 
op de waardering van (im)materiële vaste 
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activa, de personeelsbeloningen, 
uitgestelde belastingvorderingen, 
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 2020 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. 
 

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 
2022 van kracht. De toepassing van deze 
nieuwe standaarden en interpretaties zal 
naar verwachting geen materiële invloed 
hebben op het resultaat of de financiële 
positie van de groep. 
 
Accountantscontrole 
Op de halfjaarrekening heeft geen 
accountantscontrole of -beoordeling 
plaatsgevonden. 
 



 
 
 
 

14 / 14 
 

 
 
 

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, 22 juli 2021 
 
De directie: 
 
R.M. Wegman 
D. van der Sluijs 
 


