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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
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Press release

Revenue first half-year 2020 remains almost equal
Operating result declines with 6%
The Netherlands, Groenlo, 23 July 2020, 5:45 PM
Key points
•
Revenue in the first half of 2020 was € 93.5 million, which is almost the same as in the first half of
2019 (-0.7%).
o Recurring revenue increased by 13% and now accounts for 25.7% of the total revenue.
o After a strong start in the first quarter with revenue growth of 9%, revenue in the second
quarter shows a decrease of 9% due to the impact of COVID-19.
•
The business units Healthcare and Livestock Management showed good revenue growth, in line with
the first quarter of 2020. As a result of the lockdown measures in a large number of countries, the
other business units showed a decrease in revenue. The impact on the Retail business unit was the
largest.
•
Added value improved from 62.8% to 64.9%, driven by the increased share of recurring revenue.
•
Operating result decreased by 6% to € 7.7 million (H1 2019: € 8.1 million) due to the effect of
investments in the organisation during 2019.
•
Net result amounted to € 6.2 million in the first half of 2020, compared to € 6.7 million in the first
half of 2019.
•
Due to uncertainty about the duration and effects of the COVID-19 crisis on the global economy, it is
not possible to make a reliable estimate of the results in the second half of 2020.
Ruben Wegman, CEO of Nedap: “Thanks to a strong start to the year and the spread in our activities, the
effects of the COVID-19 crisis on the financial results in the first half of 2020 have remained relatively limited.
The revenue growth at the business units Healthcare and Livestock Management was not sufficient to
compensate for the decline in revenue in the other business units. Despite the challenging conditions, new
market opportunities are also emerging and the current crisis is accelerating innovation in a number of
markets. For example at Retail, there is an increasing demand for our !D Cloud platform. Nedap's solid
financial foundation allows us to continue to invest in these times and enables us to seize opportunities in the
market. This allows us to further improve our competitive position, making us even stronger positioned as
markets recover."
Key figures
in millions of euros or expressed a percentage
Revenue

H1 2020

H1 2019

Growth

93.5

94.2

-1%
13%

Recurring revenue

24.0

21.3

Added value as % of revenue

65%

63%

7.7

8.1

8.2%

8.6%

6.2

6.7

-8%

0.95

1.04

-9%

30/6/2020

31/12/2019

Operating result
Operating margin

1

Net result
Earnings per share (x € 1)
Net debt/EBITDA

-0.4

-0.2

Solvency

64%

61%

1 Defined as operating result expressed as a percentage of revenue

-6%
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Impact outbreak COVID-19
The outbreak of COVID-19 has a significant impact on the Nedap organisation. The first priority is the wellbeing of our employees. The default was and is that our employees work from home as much as possible. If
employees require to work from the office, measures are in place to do this in a safely manner. Furthermore, a
lot of effort has been made to ensure that employees stayed connected with their coworkers and the
organisation and to facilitate that our employees can continue their activities and their personal development.
To date, only a very limited number of our employees, who are located worldwide, have been diagnosed with
or are suspected of having a COVID-19 infection.
By working intensively with our customers, business partners and with partners in the supply chain, the
deliveries of our products went well. As a result of this collaboration, inventory levels have been further
optimised and decreased. Receivables from our customers have not risen and our debtor risk has remained
consistently low due to the continued coverage of the credit insurer.
The company has a strong financial base and a critical look at expenditures. This enables us to make the right
investments in these volatile times to strengthen our market positions and to seize opportunities when
markets recover.
Nedap has not made use of financial government support measures available in the context of the COVID-19
crisis.
Financials first half-year 2020
Revenue and added value
Revenue in the first half of 2020 amounted to € 93.5 million, a decrease of 0.7% compared to 2019 (H1
2019: € 94.2 million). After a good start in the first quarter with a growth of 9%, revenue in the second quarter
fell by 9% compared to last year. The business units Healthcare and Livestock Management achieved revenue
growth during the first half-year. Revenue in the business units Identification Systems, Retail, Security
Management, Staffing Solutions and to a lesser extent Light Controls, was negatively impacted by the COVID19 measures taken in various countries. Recurring revenue (revenue from software subscriptions (licenses)
and services) increased by 13% and now accounts for 25.7% of total revenue (H1 2019: 22.6%).
The added value grew in the first six months from € 59.2 million in 2019 to € 60.7 million in 2020. As a
percentage of revenue, the added value increased from 62.8% to 64.9% as a result of the composition of
revenue. Due to ongoing investments in personnel, especially during 2019, the added value per FTE
decreased slightly from € 172,000 in the first half of 2019 to € 166,000 in the first half of 2020.
Costs
Personnel costs (including costs of temporary workers) rose by 5% to € 37.2 million (H1 2019: € 35.5
million), driven by indexation and an increase in the number of FTEs. As of 30 June 2020, the number of FTE
was 736 (30 June 2019: 695 FTE). Other operating expenses in the first half of 2020 amounted to € 11.4
million, which is at the same level as in the first half of 2019. Underlying, adjusted for the capitalisation of
€ 0.7 million in development costs in 2019, operating expenses decreased. Marketing & revenue costs in
particular were lower, due to the cancellation of various exhibition activities and lower travel and
accommodation costs. The marketing & sales activities still continued, especially in a digital way, such as
webinars.
Depreciation and amortisation
Depreciation increased slightly in the first six months of 2020 to € 3.9 million (H1 2019: € 3.8 million).
Amortisation increased from € 0.4 million to € 0.5 million, mainly due to the amortisation of development
costs capitalised in 2019.
Operating result
In the first six months of 2020, the operating result decreased from € 8.1 million in 2019 to € 7.7 million. The
increase in added value was not sufficient to absorb the higher personnel costs. The operating margin, the
operating result as a percentage of revenue, was 8.2% in the first half of 2020, compared to 8.6% in the first
half of 2019.
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Financing costs and taxation
Net financing costs in the first half of 2020 remained at the same level as in 2019 (€ 0.1 million).
Taxes amounted to € 1.4 million (H1 2019: € 1.6 million), which led to an effective tax rate of 18.6% for the
first half of 2020 (H1 2019: 20.2%).
Result
Over the first half-year of 2020, Nedap achieved a result of € 6.2 million compared to € 6.7 million in the
comparable period in 2019.Earnings per share in the first half of 2020 amounted to € 0.95 compared to
€ 1.04 in the first half of 2019.
The average number of outstanding shares was 6,461,702 as of 30 June 2020 (as of 30 June 2019:
6,432,446).
Financial position
The balance sheet total grew from € 120.5 million as at 31 December 2019 to € 125.4 million as at 30 June
2020, largely driven by the realised profit in the first half of 2020. The net working capital remained stable.
Receivables from customers remained virtually at the same level. Inventories decreased with 5% as a result of
the further optimalisation of the supply chain. Furthermore, payables to suppliers decreased as well. Cash
position rose from € 18.7 million at 31 December 2019 to € 24.1 million at 30 June 2020. The existing credit
facilities have a total size of € 44 million, of which € 14 million is used.
The net debt position is negative and decreased in the first six months of 2020 to -€ 10.0 million (year-end
2019: -€ 4.5 million). The net debt / EBITDA ratio as of 30 June 2020 was -0.4 (as at year-end 2019: -0.2).
Solvency stood at 64% as of 30 June 2020 (31 December 2019: 61%).
Developments per business unit
Healthcare
The business unit Healthcare (automation of administrative tasks for healthcare professionals) managed to
increase its market share in each of the healthcare markets in which it operates (the elderly, disabled and
mental health services), allowing the business unit to continue its consistent growth in the first half of 2020.
To meet the growing interest of mental healthcare organisations for Nedap's software solutions, we are
investing in additional staff.
Identification Systems
The revenue of the business unit Identification Systems (identification products for vehicles and persons and
wireless parking systems) was affected by the lockdown measures in several countries, resulting in delay or
postponement of projects and leading to lower revenue.
Light Controls
The business unit Light Controls (power electronics and control systems for the lighting industry) showed a
decrease in revenue compared to a relatively good performance in the same period last year. The growing
interest in UV disinfection was not enough to cover the lower revenue in the UV curing sector. Although
weakened by the delay or postponement of (new) projects, Luxon's proposition achieved revenue growth.
Livestock Management
The business unit Livestock Management (automation of livestock processes based on identification of
individual animals) showed good revenue growth in the first half of the year. In both the dairy and pig sectors,
there is a growing interest in business automation based on the automatic monitoring of individual animals.
The strict COVID-19 measures implemented in China had a positive effect on the African swine fever
outbreak. This led to the implementation of projects that had been postponed. Growth in the USA is under
pressure as the trade dispute with China affects exports. Also domestic demand is falling as a result of the
COVID-19 measures.
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Retail
Revenue of the business unit Retail (security, management and information systems for the retail sector)
decreased in the second quarter, mainly due to the large-scale closure of stores in the fashion sector due to
the measures related to COVID-19. The rapid growth of omnichannel initiatives, further strengthened by
COVID-19, led to a strong increase in interest in !D Cloud, our RFID-based inventory management platform.
Security Management
The business unit Security Management (systems for access control and security) has also seen delays in
projects due to lockdown measures in various European countries, resulting in a decrease in revenue
compared to the same period in 2019. The lifting of various COVID-19 measures has led to more progress in
the installation of projects and in catch-up demand for Nedap products in the last month of the first half-year
of 2020.
Staffing Solutions
The business unit Staffing Solutions (digitised work schedules and timesheet processing) experienced a
decrease in the number of working hours via its systems, resulting in a drop in revenue. A positive effect in
these highly volatile times is a strong increase in interest in our proposition, aimed at managing flexible
personnel pools.
Outlook
Nedap's financial position is strong, which offers opportunities to keep the right balance between short-term
focus on mitigation of costs and at the same time to remain open to long-term opportunities, including further
investments in the organisation where necessary. We see worldwide that the number of infections with the
COVID-19 virus is increasing strongly and that there is still a lot of uncertainty about the duration and the
effects of the crisis on the global economy. As a result, it is not possible to make a reliable estimate of the
revenue and results in the second half of the year. When there is more insight into the development of the
company in the second half of this year, and if the financial results allow this, an interim dividend will be
considered.

About Nedap N.V.
Nedap focuses on the development and supply of
Technology for Life: technological solutions that make
people more comfortable and successful in their
professional lives. Nedap N.V. has a workforce of over
750 employees and operates on a global scale. The
company was founded in 1929 and has been listed on
Euronext Amsterdam since 1947. Its headquarters are
located in Groenlo, the Netherlands.

For more information,
please contact:
Daniëlle van der Sluijs
CFO
+31 (0)544 47 11 11
ir@nedap.com
nedap.com

Reservation regarding statements containing expectations
The expectations and forward-looking statements presented in this report are based on currently available
information. The actual profit/loss achieved can differ from these expectations as a result of changes to the
economic climate, developments on specific markets, orders from individual customers and other
developments.
In case of discrepancies, inconsistencies or interpretation differences between the English and the Dutch
version of this half-yearly report, the Dutch version of this half-yearly report will be leading.
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Consolidated balance sheet (€ x 1,000)
2020

Assets
Fixed assets
Intangible fixed assets
Tangible fixed assets
Deferred tax assets

30 June

2019

31 December

2,364

2,828

39,207

38,621

751

758
42,322

42,207

Current assets
Inventories
Income tax receivable

27,095

28,501

1,323

625

Trade and other receivables

30,632

30,526

Cash and cash equivalents

24,110

18,687
83,160

78,339

125,482

120,546

80,366

73,571

Equity and liabilities
Group equity
Shareholders' equity attributable to shareholders
Non-current liabilities
Borrowings

14,066

14,110

Lease liabilities

1,518

1,838

Employee benefits

1,021

1,001

805

704

35

176

Provisions
Deferred tax liabilities

17,445
Current liabilities
Borrowings
Lease liabilities
Employee benefits
Provisions
Bank overdrafts
Income tax payable
Taxation and social security contributions
Trade and other payables

Total liabilities

17,829

87

86

1,047

987

81

45

1,226

1,236

-

-

124

765

3,859

2,374

21,247

23,653
27,671

29,146

45,116

46,975

125,482

120,546
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Consolidated statement of profit or loss (€ x 1,000)
2020

Revenue
Cost of materials and outsourced work
Inventory movements of finished goods and work in progress

Amortisation
Depreciation
Other operating costs

half-year

93,534

94,181

-32,222

-31,228

-613

-3,767

Added value
Personnel costs

2019

half-year

-32,835

-34,995

60,699

59,186

-37,167

-35,548

-541

-376

-3,936

-3,760

-11,382

-11,370

Operating costs

-53,026

-51,054

Operating result

7,673

8,132

Financing income
Financing costs
Net financing costs
Share in profit of associate (after income tax)
Result before taxation

20

13

-134

-145
-114

-132

-

333

7,559

8,333

-1,404

-1,619

Result for the financial year

6,155

6,714

Result attributable to shareholders of Nedap N.V.

6,155

6,714

6,461,702

6,432,446

Earnings per ordinary share (in €)

0.95

1.04

Diluted earnings per ordinary share (in €)

0.95

1.04

Taxation

Average number of outstanding shares
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Consolidated statement of comprehensive income (€ x 1,000)
2020

Result for the financial year
Unrealised result
Items that will (or may) be reclassified
to profit or loss after initial recognition:
Currency translation differences
Unrealised result for the reporting period after taxation
Total realised and unrealised result for the financial year

2019

half-year

half-year

6,155

6,714

-76

45
-76

45

6,079

6,759

6,079

6,759

Total realised and unrealised result attributable to:
Nedap N.V. shareholders
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Consolidated statement of cash flows (€ x 1,000)
2020

2019

half-year

half-year

6,155

6,714

Cash flow from operating activities
Result for the financial year
Adjustments for:
4,477

4,136

-168

-46

-

-333

Exchange differences for participations

-49

33

Net financing costs

114

132

Share-based payments

-69

-982

Depreciation and amortisation including impairment
Book result on sale of tangible fixed assets
Share in profit of associate

Income taxes

1,404

1,619
5,709

Movements in trade and other receivables
Movements in inventories

4,559

-106

-2,334

1,406

4,277

1,485

1,816

-2,817

-1,068

Movements in employee benefits

56

37

Movements in provisions

91

Movements in taxation and social security contributions
Movements in trade and other payables

-200
115

Interest paid
Interest received
Income tax paid

-114

-127

49

13

-2,877

Cash flow from operating activities
Cash flow from investing activities
Investments in tangible fixed assets

2,528

-3,867
-2,942

-3,981

9,037

9,820

-4,022

-4,415

Investments in intangible fixed assets

-74

-1,078

Proceeds from sale of tangible fixed assets

267

265

Dividend received from associate
Cash flow from investing activities

-

983
-3,829

-4,245
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Consolidated statement of cash flows (€ x 1,000)
2020

half-year

2019

half-year

Cash flow from financing activities
Repayments on long-term borrowings
Lease payments
Dividend paid to shareholders of Nedap N.V.
Sale of own shares
Cash flow from financing activities

-43

-43

-500

-361

-

-16,132

785

1,662
242

-14,874

5,450

-9,299

18,687

-2,285

Movement in cash and cash equivalents and bank
overdrafts
Cash and cash equivalents and bank overdrafts
at 1 January
Exchange differences for cash and cash equivalents
and bank overdrafts
Cash and cash equivalents and bank overdrafts
at 30 June

-27

12

24,110

-11,572

Cash and cash equivalents

24,110

2,411

-

-13,983

24,110

-11,572

Bank overdrafts
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Consolidated statement of changes in equity (€ x 1,000)
Balance as at 1-1-2019
Realised result for the 1st half-year

Share
capital

Statutory
reserves

Other
reserves

Result
attributable to
shareholders

Total
shareholders'
equity

669

6,524

40,675

17,072

64,940

-

-

-

6,714

6,714

Unrealised result for the 1st halfyear

-

45

-

-

45

Result for the 1st half-year

-

45

-

6,714

6,759

Dividend

-

-

-

-16,132

-16,132

-

711

229

-940

-

-

-650

650

-

-

-

-

-982

-

-982

-

-

1,662

-

1,662

6,714

56,247

Appropriation of profit for previous
financial year
Movement in profit from
participations not freely
distributable
Movement in share-based
payments
Movement in own shares
Balance as at 30-6-2019

669

6,630

42,234

Balance as at 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

Realised result for the 1st half-year
Unrealised result for the 1st halfyear
Result for the 1st half-year
Dividend
Appropriation of profit for previous
financial year
Movement in profit from
participations not freely
distributable
Movement in share-based
payments
Movements in own shares
Balance as at 30-6-2020

At 30-6-2020, the company held 224,517 (240,087 at 30-6-2019) of its own shares that are
expected to be transferred to employees under the employee participation plans.
Statutory reserves can be broken down as follows:
30-6-2020

30-6-2020

Capitalised development costs
Profit from participations not freely distributable
Exchange differences

1,699
12
-230

2,336
4,531
-237

Total

1,481

6,630
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Accounting policies
General
Nedap N.V. is registered in Groenlo, the
Netherlands. The interim consolidated halfyearly Financial Statements 2020 of the
company cover the company and its
subsidiaries, who together form the Group,
hereafter also referred to as Nedap.

New standards and interpretations
A number of new or amended standards,
with limited relevance for Nedap, became
applicable for the current reporting period.
The application of these new standards and
interpretations has had no impact on the
result or the Group's financial position.

Nedap develops and supplies smart
technological solutions for relevant themes,
including sufficient food, clean drinking
water, security and healthcare. The
company's focus is always maintained on
relevant technology.

Estimates
IFRS compliant interim reporting requires
management to make judgements,
estimates and assumptions that affect the
application of accounting policies and the
reported value of assets, liabilities, income
and costs. The actual results may differ from
these estimates. In drawing up these
consolidated half-yearly financial
statements, the relevant judgements used,
which were formed by the management
during application of the accounting policies,
and the relevant sources used for estimates
were the same as the judgements and
sources used in drawing up the consolidated
financial statements 2019. The most critical
estimates relate primarily to measurement of
tangible fixed assets, capitalisation of
development costs, measurement of
intangible assets, employee benefits,
provisions and inventories.

The company concentrates on markets
where its technological know-how, market
expertise and knowledge of the customer's
business process can create added value for
the customer. These markets are
approached through the company's own
sales channels as well as through third
parties.
Nedap’s 2019 consolidated financial
statements are available on request. Email
info@nedap.com, call +31 (0) 544 471111
or download the 2019 financial statements
directly from our website www.nedap .com.
Statement of accordance
These consolidated half-yearly financial
statements have been prepared in
accordance with International Financial
Reporting Standards (IFRS) IAS 34 Interim
Financial Reporting. They do not contain all
information that is required for full financial
statements and should be read in
combination with Nedap’s 2019
consolidated financial statements.
These condensed consolidated half-yearly
financial statements were drawn up by the
Board of Directors on 23 July 2020.
Accounting policies
The same accounting policies and
calculation methods were used by Nedap for
both these consolidated half-yearly financial
statements and the consolidated financial
statements for 2019, except for new
standards and interpretations.

Financial risk management
Nedap's financial risk management
objectives and measures are in line with the
objectives and measures set out in the
consolidated financial statements 2019.
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lncome taxes
lncome taxes are determined as the product
of the weighted average of the tax rate
expected for the year under review and the
interim profit before taxation.
Related parties transactions
Parties related to Nedap are the Stichting
Preferente Aandelen Nedap and the
members of the Supervisory Board and the
Board of Directors. No transactions with the
Stichting Preferente Aandelen Nedap took
place, and only normal usual transactions
took place with the members of the
Supervisory Board and the Board of
Directors.
As yet unimplemented standards and
interpretations
A number of new or amended standards,
with limited relevance for Nedap, become
applicable on or after 1 January 2021. The
application of these new standards and
interpretations are not expected to have an
impact on the result or the Group's financial
position.
Audit
The figures in these half-yearly financial
statements have not been audited or
assessed by an external auditor.
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Statement
Statement of the Board of Directors pursuant
to Article 5:25d of the Dutch Financial
Supervision Act

To the best of our knowledge,
1.

the half-yearly financial statements give
a true and fair view of the assets,
liabilities, financial position and profit or
loss of Nedap N.V. and the undertakings
included in the consolidation taken as a
whole in accordance with IAS 34; and

2.

the half-yearly report of the Board of
Directors includes a fair review of the
information as required under Section
5:25d (8 and 9) of the Dutch Financial
Supervision Act.

Groenlo, 23 July 2020
The Board of Directors:
R.M. Wegman
D. van der Sluijs

