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Geconsolideerde balans per 31 december (€ x 1.000)

Actief Noot 2022 2021
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1  2.847 1.806 
Materiële vaste activa 2  41.121 39.393 
Uitgestelde belastingvorderingen 3  1.161  1.365 

 45.129 42.564 
Vlottende activa
Voorraden 4  28.343  23.466 
Te vorderen winstbelasting  129 535 
Handels- en overige vorderingen 5  43.593  34.549 
Voor verkoop gehouden activa 18  -  782 
Liquide middelen 6  17.483  29.615

 89.548  88.947 

 134.677  131.511 
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Geconsolideerde balans per 31 december (€ x 1.000)

Passief Noot 2022 2021
Groepsvermogen
Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders 7  81.194  80.306 

Langlopende verplichtingen
Leningen 8  14.000  14.000
Leaseverplichtingen 9  1.162 1.317
Personeelsbeloningen 10  911  1.046 
Voorzieningen 11  875 1.059

 16.948 17.422 
Kortlopende verplichtingen
Leningen 8  -  - 
Leaseverplichtingen 9  946  1.104 
Personeelsbeloningen 10  93  76 
Voorzieningen 11  928  1.160 
Rekening-courantkredieten banken 12  -  - 
Te betalen winstbelasting  379  216 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  2.070  2.064 
Handelsschulden en overige te betalen posten 13  32.119  29.163 

 36.535 33.783

Totaal verplichtingen  53.483  51.205 

 134.677  131.511 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening (€ x 1.000)

Noot 2022 2021
Omzet 14  230.559 207.012
Materiaalkosten en uitbesteed werk  -79.147  -66.829 
Voorraadmutatie gereed product en goederen in bewerking  3.132  -858 

 -76.015  -67.687 

Toegevoegde waarde  154.544  139.325 

Personeelskosten 15  -92.047  -83.317 
Amortisatie 16  -813  -1.039 
Afschrijvingen 17  -8.855  -8.450 
Bijzondere waardeverminderingen activa 18  -  -653 
Overige bedrijfskosten 19  -29.039  -22.794 

Bedrijfskosten  -130.754  -116.253 

Bedrijfsresultaat  23.790  23.072 

Financieringsbaten  3  9 
Financieringslasten  -333  -330 

Nettofinancieringslasten  -330  -321 

Resultaat voor belastingen  23.460  22.751 



Geconsolideerde winst- en verliesrekening (€ x 1.000)

Noot 2022 2021
Resultaat voor belastingen (transport)  23.460  22.751 
Belastingen 20  -4.756  -4.467 

Resultaat over het boekjaar  18.704  18.284 

Resultaat toekomend aan aandeelhouders Nedap N.V.  18.704  18.284 

Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 7  6.512.369  6.482.444 

Winst per gewoon aandeel (in €) 2,87 2,82
Verwaterde winst per gewoon aandeel (in €) 2,87 2,82
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Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (€ x 1.000)

2022 2021
Resultaat over het boekjaar  18.704  18.284 

Niet-gerealiseerde resultaten
Posten die na eerste opname (mogelijk) worden gereclassificeerd naar de winst of het verlies:
Valuta omrekeningsverschillen  140  442 

Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, na belastingen  140  442 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar  18.844  18.726 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan:
Aandeelhouders Nedap N.V.  18.844  18.726 



Geconsolideerd kasstroomoverzicht (€ x 1.000)

Noot 2022 2021
Kasstroom uit operationele activiteiten
Winst over het boekjaar  18.704  18.284 

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en amortisatie incl. bijzondere waardeverminderingen 16,17,18  9.668  10.142 
Boekresultaat op verkoop materiële vaste activa  -207  -108 
Koersverschillen  115  379 
Nettofinancieringslasten  330  321 
Op aandelen gebaseerde beloning  -550  1.970 
Winstbelastingen 20  4.756 4.467

 14.112  17.171 

Mutatie handels- en overige vorderingen 5  -8.262  -6.373 
Mutatie voorraden 4  -4.877  -404 
Mutatie belastingen en premies sociale verzekeringen  6  78 
Mutatie handelsschulden en overig te betalen posten  2.796  5.788 
Mutatie personeelsbeloningen 10  -118  43 
Mutatie voorzieningen 11  -416  -370 

 -10.871  -1.238 

Betaalde rente  -306  -323 
Ontvangen rente  3  9 
Betaalde winstbelastingen  -3.983  -5.623 

 -4.286  -5.937 

Kasstroom uit operationele activiteiten  17.659  28.280 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (€ x 1.000)

Noot 2022 2021
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa  -9.735  -9.119 
Investeringen in immateriële vaste activa  -1.853  -712 
Ontvangsten uit verkoop materiële vaste activa  295  278 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -11.293  -9.553 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossingen langlopende leningen en derivaten 21,22  -  -110 
Leasebetalingen  -1.117  -1.111 
Betaald dividend aan aandeelhouders Nedap N.V.  -19.560  -14.595 
Verkoop eigen aandelen  2.154  952 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -18.523  -14.864 

Mutatie liquide middelen en rekening-courantkredieten bank  -12.157  3.863 

Liquide middelen en rekening-courantkredieten bank per 1 januari  29.615  25.689 
Valutakoersverschillen op liquide middelen en rekening-courantkredieten bank  25  63 

Liquide middelen en rekening-courantkredieten bank per 31 december  17.483  29.615 

Liquide middelen  17.483  29.615 
Rekening-courantkredieten banken  -  - 

 17.483  29.615 



Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen (€ x 1.000)

Aandelen-
kapitaal

Wettelijke 
reserves

Overige 
reserves

Resultaat  
toekomend

aan 
aandeelhouders

Totaal 
eigen vermogen

Saldo per 1-1-2021 669 1.467 57.366 13.751 73.253
Gerealiseerd resultaat boekjaar  -  -  - 18.284  18.284 
Niet-gerealiseerd resultaat boekjaar  - 72  370  -  442 

Resultaat boekjaar  -  72  370  18.284  18.726 

Dividend  -  -  -14.595  -  -14.595 
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar  -  -223 13.974  -13.751 - 
Mutatie op aandelen gebaseerde beloningen  -  -  1.970  -  1.970 
Mutatie eigen aandelen  -  -  952  -  952 

Saldo per 31-12-2021 669 1.316 60.037 18.284 80.306

Gerealiseerd resultaat boekjaar  -  -  -  18.704  18.704 
Niet-gerealiseerd resultaat boekjaar  -  -25  165  -  140 

Resultaat boekjaar  -  -25  165  18.704  18.844 

Dividend  -  - -19.560  - -19.560
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar  -  448  17.836 -18.284  - 
Mutatie op aandelen gebaseerde beloningen  -  -  -550  -  -550 
Mutatie eigen aandelen  -  -  2.154  -  2.154 

Saldo per 31-12-2022 669 1.739 60.082  18.704 81.194

De mutatie eigen aandelen betreft de verkoop van in eigen beheer gehouden aandelen ter dekking van medewerkerparticipatieplannen plus of minus 
eigen vermogensmutaties verband houdend met de verwerking van de verplichtingen onder IFRS 2 aangaande deze medewerkerparticipatieplannen.
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Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen (€ x 1.000)

Het dividend per aandeel over het boekjaar 2022 is vastgesteld op € 3,00 (2021: € 3,00).

Reserve op aandelen gebaseerde beloningen 2022 2021
Bonuscertificaten  512 565
10% aankoopkorting  131 141
NAPP reserve  1.354  1.841 

Totaal  1.997  2.547 

Wettelijke reserves 2022 2021
Geactiveerde ontwikkelingskosten  1.680  1.232 
Koersverschillen  47  72 
Niet vrij uitkeerbare winst deelnemingen  12  12 

Totaal 1.739  1.316 



GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen
Nedap N.V. is een naamloze vennootschap, 
statutair gevestigd en geregistreerd onder 
handelsregisternummer 08013836 aan de 
Parallelweg 2, 7141 DC te Groenlo, Nederland.  
De geconsolideerde jaarrekening van de 
vennootschap over 2022 omvat de vennootschap 
en haar dochterondernemingen. Deze vormen 
samen de Groep, hierna Nedap genoemd.  
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
Nedap ontwikkelt en levert intelligente 
technologische oplossingen voor maat-
schappelijk relevante thema’s, waaronder 
voldoende voedsel, schoon drinkwater, veiligheid 
en gezondheidszorg. De jaarrekening is op 
22 februari 2023 goedgekeurd voor publicatie 
door zowel de raad van commissarissen als de 
directie. De jaarrekening wordt ter vaststelling 
voorgelegd aan de algemene vergadering op  
13 april 2023. De geconsolideerde jaarrekening 
is in overeenstemming met International 
Financial Reporting Standards (IFRS), zoals 
aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 
Boek 2 BW. De basis voor het opstellen van  
de jaarrekening is de historische kostprijs, 
tenzij hierna anders is toegelicht. 

Nedap Beveiligingstechniek B.V. te Groenekan 100% deelneming

Nedap Deutschland GmbH te Krefeld, Duitsland 100% deelneming

Nedap Great Britain Ltd. te Theale, Reading, UK 100% deelneming

Nedap Iberia S.A.U. te Madrid, Spanje 100% deelneming

Nedap Polska Sp. z o.o. te Warschau, Polen 100% deelneming

Nedap Asia Ltd. te Hongkong, China 100% deelneming

Nedap China Ltd. te Shanghai, China 100% deelneming van Nedap Asia Ltd.

Nedap FZE te Dubai, Verenigde Arabische Emiraten 100% deelneming

Nedap Inc. te Burlington, Verenigde Staten van Amerika 100% deelneming

Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op de veronderstelling van 
continuïteit van de vennootschap. Gedurende het 
jaar en tijdens de jaarafsluiting in het bijzonder, 
is extra aandacht geweest voor inbaarheid van 
debiteuren, de waardering van voorraden en 
bijzondere waardevermindering van activa. 
Door een stijgende toegevoegde waarde in het 
boekjaar, in combinatie met een beperktere 
stijging van kosten, is het resultaat in 2022 
hierdoor positief uitgekomen. De stabiele 

financiële positie qua resultaten en vermogen, 
in combinatie met een positieve outlook, heeft 
ertoe geleid dat continuïteitsveronderstelling 
is aangenomen bij het opstellen van de 
jaarrekening.

Afronding
Alle bedragen die in de jaarrekening en de 
toelichting worden vermeld, zijn afgerond op de 
dichtstbijzijnde duizend valutaeenheden tenzij 
anders vermeld. 



Schattingen
De opstelling van de jaarrekening in 
overeenstemming met IFRS vereist dat de 
leiding oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed 
zijn op de toepassing van grondslagen 
en de gerapporteerde waarde van activa 
en verplichtingen en van baten en lasten. 
De schattingen en hiermee verbonden 
veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen 
uit het verleden en verschillende andere 
factoren die gegeven de omstandigheden als 
redelijk worden beschouwd. De uitkomsten 
hiervan vormen de basis voor het oordeel over 
de boekwaarde van activa en verplichtingen die 
niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen 
blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen 
en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode 
waarin de schatting wordt herzien, indien de 
herziening alleen voor die periode gevolgen 
heeft, of in de periode van herziening en 
toekomstige perioden, indien de herziening 
gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode 
als toekomstige perioden. De meest kritische 
schatting heeft betrekking op het activeren van 
ontwikkelingskosten, zoals onderstaand nader 

toegelicht. Overige schattingen hebben met 
name betrekking op de waardering van  
(im)materiële vaste activa, de 
personeelsbeloningen, uitgestelde belasting-
vorderingen, voorzieningen en voorraden. Ten 
aanzien van deze overige schattingen wordt 
verwezen naar de betreffende grondslagen,  
zoals opgenomen in deze jaarrekening.

Ontwikkelingskosten worden, conform de 
criteria van IAS 38, geactiveerd indien aan 
alle volgende voorwaarden is voldaan: 1) het 
betreft voor Nedap nieuwe proposities waarbij 
het technisch haalbaar is om het product voor 
gebruik gereed te maken, 2) de intentie om 
dit product gereed te maken voor gebruik is 
aanwezig, 3) de kosten hiervan zijn betrouwbaar 
vast te stellen en 4) het is waarschijnlijk dat de 
propositie marktpotentieel heeft en toekomstige 
economische voordelen zal opleveren. 

Het belangrijkste schattingselement hierin zijn de 
te realiseren economische voordelen. Inherent 
aan innovatieve producten is dat het vaak vele 
jaren duurt voordat een propositie succesvol 
is en met de vereiste mate van zekerheid 
kan worden vastgesteld dat de beoogde 
economische voordelen realiseerbaar zijn. De 
combinatie van bovenstaande voorwaarden 

maakt dat Nedap slechts in beperkte mate 
ontwikkelingskosten activeert. Daarbij zien 
de verantwoorde ontwikkelingskosten in het 
geval van Nedap tevens voor het merendeel op 
het onderhoud, actualiseren en verder door- 
ontwikkelen van bestaande proposities en in 
mindere mate op daadwerkelijke ontwikkeling 
van nieuwe proposities. 

Voor nadere details wordt verwezen naar 
de grondslagen inzake de verwerking van 
immateriële vaste activa alsmede noot 1 
van deze jaarrekening.

Vergelijking met vorig jaar
Waar nodig zijn vergelijkende cijfers ten 
behoeve van de vergelijkbaarheid aangepast. 
Over voorgaande jaren heeft geen aanpassing 
van vergelijkende cijfers plaatsgevonden.

Consolidatie
In de geconsolideerde overzichten zijn de 
financiële gegevens van Nedap N.V. en van de 
hiervoor genoemde dochtermaatschappijen 
(tezamen Nedap genoemd), wanneer wordt 
voldaan aan de vereisten vanuit IFRS 10, 
samengevoegd volgens de integrale methode. 
Balansposities tussen geconsolideerde 
ondernemingen, transacties tussen deze 



ondernemingen en niet-gerealiseerde resultaten 
op dergelijke transacties worden geëlimineerd 
bij het opstellen van de geconsolideerde 
jaarrekening. Niet-gerealiseerde resultaten 
van de geconsolideerde ondernemingen met 
de niet-geconsolideerde deelneming worden 
geëlimineerd in verhouding tot het belang  
dat Nedap in de deelneming heeft. 

Vreemde valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. 
Dit is de functionele- en presentatievaluta van 
Nedap. Resultaten en financiële posities van 
de geconsolideerde ondernemingen luidend, 
in een functionele valuta anders dan de euro, 
worden als volgt in euro’s omgerekend: activa 
en verplichtingen worden omgerekend tegen de 
wisselkoers per balansdatum, baten en lasten 
worden omgerekend tegen de gemiddelde 
wisselkoers. Valutakoersverschillen op 
deelnemingen worden ten gunste of ten laste 
van de wettelijke reserves gebracht via het overig 
totaal resultaat. 

Transacties in vreemde valuta worden 
omgerekend in de functionele valuta tegen de 
wisselkoers op de transactiedatum. Winsten 
en verliezen als gevolg van de afwikkeling van 
dergelijke transacties worden verantwoord in  
de winst- en verliesrekening. 

Financiële instrumenten
Gewone aankopen en verkopen van financiële 
activa worden geboekt op de transactiedatum. 
Financiële activa worden niet langer in de 
balans opgenomen wanneer de rechten om 
kasstromen uit de financiële activa te ontvangen, 
zijn verlopen of zijn overgedragen en de 
Groep nagenoeg alle risico’s en voordelen van 
eigendom heeft overgedragen. 

Niet-afgeleide financiële 
instrumenten
Niet-afgeleide financiële instrumenten 
omvatten: lening u/g, handels- en overige 
vorderingen, liquide middelen, leningen, 
handelsschulden en overige te betalen posten, 
exclusief onderhanden projecten. Niet-afgeleide 
financiële instrumenten worden bij de eerste 
opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij 
de direct toerekenbare transactiekosten in de 
eerste opname worden meegenomen. Na de 
eerste opname worden niet-afgeleide financiële 
instrumenten (exclusief liquide middelen) 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 
verminderd met expected credit losses. Winsten 
of verliezen die voortvloeien uit veranderingen 
in de waardering van deze instrumenten worden 
in de winst- en verliesrekening verwerkt onder 
overige bedrijfskosten. 

Immateriële vaste activa
Onderzoek
Kosten in verband met onderzoeksactiviteiten 
worden op het moment dat de kosten 
zich voordoen, ten laste van de winst- en 
verliesrekening gebracht. 

Ontwikkeling
Ontwikkelingskosten, waarvoor betrouwbaar 
toekomstige economische voordelen kunnen 
worden ingeschat, eenduidig kunnen worden 
vastgesteld en die niet zijn gemaakt voor het 
onderhouden van een bestaand product of het 
aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden, 
worden geactiveerd. Deze kosten zijn 
projectmatig van aard. 

Alle overige ontwikkelingskosten worden op 
het moment dat de kosten zich voordoen ten 
laste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
De verantwoorde waarde van de geactiveerde 
ontwikkelingskosten bestaat uit externe en 
direct toerekenbare (in)directe kosten. De 
geactiveerde projecten zijn technisch uitvoerbaar 
en de intentie is deze projecten te voltooien. 
Nedap beschikt (dan wel zal kunnen beschikken) 
over voldoende technische, financiële en andere 
middelen voor voltooiing en het op de markt 
zetten van de ontwikkelde producten. 
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De geactiveerde projecten betreffen 
in belangrijke mate detectie- en 
voorraadmanagementsystemen. 

Subsidies
Overheidssubsidies worden ten gunste van 
de winst- en verliesrekening gebracht op het 
moment dat redelijke zekerheid bestaat dat de 
subsidie zal worden ontvangen en dat de groep 
zich kan houden aan alle daaraan verbonden 
voorwaarden. Nog niet ontvangen subsidies waar 
Nedap recht op kan doen gelden, worden op de 
balans opgenomen onder handels- en overige 
vorderingen. Indien de subsidie betrekking heeft 
op de aankoop of vervaardiging van een actief 
wordt de subsidie in mindering gebracht op het 
betreffende actief. 

Amortisatie immateriële vaste activa
De geactiveerde ontwikkelingskosten worden 
lineair geamortiseerd. De amortisatiepercentages 
zijn afhankelijk van de producttypen en variëren 
van 20% tot 33%. 

Overige
Gekochte software & licenties worden 
verantwoord tegen historische kostprijs 
verminderd met cumulatieve amortisatie 
en bijzondere waarde verminderingen. 

Amortisaties vinden lineair plaats op basis van 
de geschatte economische gebruiksduur. Het 
amortisatiepercentage bedraagt 20%. 

Materiële vaste activa
Aangeschafte of zelf vervaardigde materiële 
vaste activa worden verantwoord tegen 
historische kostprijs verminderd met 
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. Kosten voor materiële 
vaste activa worden als ‘in uitvoering’ 
geactiveerd onder materiële vaste activa 
wanneer deze nog niet gereed zijn voor 
ingebruikname. Wanneer het actief is voltooid 
wordt het opgenomen in de bij het actief 
behorende activacategorie. De verantwoorde 
waarde van in eigen beheer vervaardigde activa 
bestaat uit externe en direct toerekenbare 
(in)directe kosten. Materiële vaste activa 
worden gerubriceerd als ‘activa gehouden 
voor verkoop’ indien de activa beschikbaar zijn 
voor onmiddellijke verkoop en verkoop zeer 
waarschijnlijk is. Voor verkoop aangehouden 
materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen boekwaarde of lagere reële waarde 
verminderd met de verkoopkosten. Op voor 
verkoop aangehouden materiële vaste activa 
wordt niet afgeschreven. 

Afschrijving materiële vaste activa
Op materiële vaste activa wordt lineair 
afgeschreven op basis van geschatte 
economische gebruiksduur. Op grond  
wordt niet afgeschreven. 

De afschrijvingspercentages per jaar zijn: 
Bedrijfsgebouwen en terreinen 3% tot 10% 
Machines 13% of 18% 
Installaties 7% of 10% 
Andere vaste bedrijfsmiddelen 20% 

De afschrijvingspercentages worden jaarlijks 
geëvalueerd en indien nodig aangepast. 

Leases
Leaseovereenkomsten worden opgenomen 
als een gebruiksrecht en een overeenkomstige 
verplichting op de datum waarop het geleasede 
actief beschikbaar is voor gebruik door de Groep. 

Contracten kunnen zowel lease- als niet-
leasecomponenten bevatten. De Groep wijst 
de vergoeding in het contract toe aan de lease- 
en niet-leasecomponenten op basis van hun 
relatieve zelfstandige prijzen. 

Nedap heeft ervoor gekozen lease- en niet-
leasecomponenten afzonderlijk te behandelen. 



Niet-leasecomponenten betreffen met name 
servicegerelateerde diensten. 

Activa en verplichtingen die voortvloeien uit 
een leaseovereenkomst en als leasecomponent 
worden verantwoord, worden initieel 
gewaardeerd op basis van contante waarde. 
Na aanvankelijke waardering tegen kostprijs, 
verminderd met eventuele afschrijvingen 
en eventuele geaccumuleerde bijzondere 
waardeverminderingsverliezen, worden de 
gebruiksrechten na initiële opname gecorrigeerd 
voor elke herwaardering van de leaseverplichting 
als gevolg van herbeoordelingen of lease-
modificaties.

Leaseverplichtingen omvatten de netto contante 
waarde van de vaste leasebetalingen en 
variabele leasebetalingen die zijn gebaseerd op 
een index of een koers, aanvankelijk gemeten 
met behulp van de index of koers op de 
ingangsdatum van de lease. 

Leasebetalingen die onder redelijk zekere 
verlengingsopties worden verricht, worden ook 
opgenomen in de waardering van de verplichting. 
Bij het bepalen van de leaseperiode houdt 
het management rekening met alle feiten en 
omstandigheden die een economische prikkel 
vormen om een verlengingsoptie uit te oefenen. 

Indien van eventuele gedane verbeteringen 
van het actief een significante resterende 
waarde wordt verwacht, is de Groep doorgaans 
redelijk zeker om te verlengen. Anders houdt 
de Groep rekening met andere factoren, 
waaronder historische leaseperioden en de 
kosten en bedrijfsverstoring die nodig zijn om het 
geleasede actief te vervangen. 

De leasebetalingen worden verdisconteerd aan 
de hand van de impliciete rentevoet in de lease. 
Als dat tarief niet gemakkelijk kan worden bepaald, 
wat meestal het geval is voor leases in de Groep, 
wordt de marginale rentevoet van de lessee  
gebruikt, zijnde het tarief dat de individuele 
lessee zou moeten betalen om de middelen te 
lenen die nodig zijn om een actief van vergelijk-
bare waarde te verkrijgen op het gebruiksrecht 
in een vergelijkbare economische omgeving met 
vergelijkbare voorwaarden en garanties. 

De Groep is onderhevig aan mogelijke 
toekomstige verhogingen van variabele 
leasebetalingen op basis van een index 
of tarief, die niet zijn opgenomen in de 
leaseverplichting totdat ze van kracht worden. 
Wanneer aanpassingen aan leasebetalingen 
op basis van een index of tarief van kracht 
worden, wordt de leaseverplichting opnieuw 

beoordeeld en aangepast aan het gebruiksrecht. 
Leasebetalingen worden verdeeld tussen 
gebruiksrecht- en financieringskosten. De 
financieringskosten worden ten laste van de 
winst of het verlies gebracht gedurende de 
leaseperiode, waarbij een constante periodieke 
rentevoet op het resterende saldo van de 
verplichting voor elke periode van toepassing is. 
Gebruiksrechten worden gewaardeerd tegen 
kostprijs, bestaande uit: 
•  het bedrag van de eerste waardering van 

leaseverplichtingen; 
•  alle leasebetalingen die op of vóór de 

ingangsdatum zijn gedaan, verminderd met 
ontvangen leasevoordelen; 

•  eventuele initiële directe kosten; en
•  restauratiekosten, voor zover aannemelijk. 

Activa voor gebruiksrechten worden over 
het algemeen lineair afgeschreven over de 
leaseperiode of de levensduur van het actief, 
indien deze korter is. Als de Groep redelijk zeker 
is dat een koopoptie uitgeoefend zal worden, 
wordt het gebruiksrecht afgeschreven over de 
gebruiksduur van het onderliggende actief. 

Betalingen in verband met kortlopende lease-
overeenkomsten en alle lease-overeenkomsten 
van activa met een lage waarde worden 
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lineair als last in de winst- en verliesrekening 
opgenomen. Kortlopende leaseovereenkomsten 
zijn lease overeenkomsten met een leaseperiode 
van 12 maanden of minder. Lage waarde activa  
betreft activa met een nieuwwaarde van minder  
dan € 5.000,-. 

Uitgestelde belastingvorderingen
Uitgestelde belastingvorderingen hebben 
betrekking op te realiseren verliescompensatie 
en tijdelijke verschillen tussen boekwaarde 
van activa en verplichtingen en de 
fiscale boekwaarden van die posten. 
Uitgestelde belastingvorderingen worden 
berekend, per fiscale eenheid, tegen de 
belastingtarieven waarvoor ze naar verwachting 
worden gerealiseerd. De uitgestelde 
belastingvorderingen worden uitsluitend 
gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat 
deze kunnen worden gerealiseerd. Uitgestelde 
belastingvorderingen en -verplichtingen worden 
gesaldeerd indien er een wettelijk afdwingbaar 
recht bestaat om belastingvorderingen en 
-verplichtingen te salderen en zij betrekking 
hebben op belastingen die geheven zijn door 
dezelfde belastingautoriteit op dezelfde 
belastbare entiteit of op verschillende 
fiscale entiteiten, maar ze de intentie 
hebben om acute belastingverplichtingen en 

-vorderingen gesaldeerd af te wikkelen of 
hun belastingverplichtingen en -vorderingen 
gelijktijdig zullen realiseren. 

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of 
tegen netto-opbrengstwaarde indien deze lager 
is. De kostprijs wordt bepaald op basis van de 
‘First-In-First-Out’-methode (FIFO). De netto-
opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs, 
verminderd met nog te maken kosten. In de 
kostprijs van de producten in bewerking en 
zelf vervaardigd gereed product zijn begrepen 
de directe fabricagekosten, verhoogd met een 
opslag voor indirecte fabricage- en inkoopkosten. 
Voorraden worden afgewaardeerd op basis van 
verwachte opbrengstwaarde, indien deze lager is 
dan de kostprijs. Deze afwaarderingen geschieden 
op basis van ouderdom, verwachte afzet of 
verbruik, of een combinatie van bovenstaande. 

Liquide middelen
Liquide middelen kunnen geldmiddelen 
en kasequivalenten in contanten, direct 
opvraagbare deposito’s bij financiële 
instellingen, andere kortlopende, zeer liquide 
beleggingen met een oorspronkelijke looptijd 
van drie maanden of minder die direct 
converteerbaar zijn naar bekende bedragen in 

contanten en die een verwaarloosbaar risico 
lopen op waardeveranderingen en rekening-
courantkredieten of -vorderingen bevatten. 
Kassaldi en rekening-courantvorderingen 
worden opgenomen onder liquide middelen 
in de vlottende activa, rekening-
courantkredieten worden verantwoord als 
rekening-courantkredieten banken onder 
de kortlopende verplichtingen in de balans. 

Bijzondere waardevermindering 
activa
Medio en ultimo van het jaar wordt de 
boekwaarde van activa beoordeeld op 
indicaties van bijzondere waardevermindering. 
Indien bijzondere waardevermindering van 
toepassing is, vindt waardering op realiseerbare 
waarde plaats. Deze is de hoogste van de 
directe opbrengstwaarde of bedrijfswaarde. 
Waardeverminderingen worden direct in de 
winst- en verliesrekening verantwoord. Als er in 
een volgende periode feiten of omstandigheden 
zijn waaruit blijkt dat de waarde van het actief is 
toegenomen waardoor de waardevermindering 
geheel of gedeeltelijk is vervallen, wordt de 
waardevermindering teruggenomen. 
De boekwaarde van het actief wordt verhoogd 
naar de herziene realiseerbare waarde, maar 
nooit hoger dan de boekwaarde die 



zou zijn opgenomen indien de bijzondere 
waardevermindering niet had plaatsgevonden. 
De verhoging wordt direct in de winst- en 
verliesrekening verwerkt. Bij de bepaling van 
bijzondere waardeverminderingen worden zowel 
de in gebruik zijnde als de nog niet in gebruik 
zijnde activa betrokken. 

Wettelijke reserves
Deze niet-uitkeerbare reserves worden gevormd 
voor het op de balans geactiveerde bedrag aan 
ontwikkelingskosten, voor koersverschillen 
op deelnemingen voor zover er een positief 
saldo is en voor het aandeel in deelnemingen 
waarvan niet zonder beperking ontvangst kan 
worden bewerkstelligd. De wettelijke reserves 
zijn overgenomen in de opstelling van het 
geconsolideerde eigen vermogen om aansluiting 
te behouden met de vennootschappelijke 
onderverdeling van het eigen vermogen. 

Op aandelen gebaseerde 
beloningen
Nedap kent twee plannen waarmee via de 
Stichting Medewerkerparticipatie Nedap 
(de Stichting) medewerkers de 
mogelijkheid hebben te investeren in 
certificaten van aandelen Nedap: het 
Medewerkerparticipatieplan (het Plan) en het 

Nedap Additioneel Participatie Plan (het NAPP). 
De waarde van deze plannen wordt als kosten 
in de winst- en verliesrekening verwerkt en het 
ten laste van het resultaat gebrachte bedrag 
wordt in het eigen vermogen verwerkt voor 
zover de op aandelen gebaseerde beloning 
in eigen-vermogensinstrumenten van de 
rechtspersoon wordt afgewikkeld. Het deel dat 
in liquide middelen wordt afgewikkeld, wordt 
onder verplichtingen gepresenteerd. Het totale 
als kosten te verwerken bedrag is de reële 
waarde van de toegekende certificaten zonder 
rekening te houden met prestatie gerelateerde 
voorwaarden. Gedurende de periode dat die 
prestaties worden verricht, wordt het totale als 
kosten te verwerken bedrag lineair ten laste van 
het resultaat gebracht. 

Via het Plan hebben medewerkers van Nedap N.V. 
sinds 2010 de mogelijkheid om de jaarlijkse 
winstdeling geheel of gedeeltelijk aan te wenden 
voor het kopen van certificaten van aandelen 
Nedap. Naast de mogelijkheid om het bedrag 
van de winstdeling in te brengen in de Stichting 
tegen uitreiking van certificaten hebben directie 
en marktgroepleiders van Nedap de verplichting 
om tenminste 50% van hun variabele beloning 
te investeren in certificaten van aandelen Nedap. 
Hierdoor krijgt minimaal 50% van de variabele 

beloning een langetermijnkarakter.  
Na aankoop zijn deze certificaten onvoor-
waardelijk eigendom van de certificaathouder en 
gedurende een periode van vier jaar geblokkeerd 
voor verkoop. Het dividend per aandeel komt 
direct volledig toe aan de certificaathouder. 
Naast de aankoopkorting en onder voorwaarden, 
wordt na vier jaar en per vier certificaten een 
bonuscertificaat toegekend. Vanaf het moment 
van toekenning zijn de bonuscertificaten 
dividendgerechtigd. 

De waarde van de bonuscertificaten is afgeleid 
van de prijs van het aandeel Nedap op Euronext 
Amsterdam. Hierop wordt een correctie 
toegepast voor de verwachte dividenden 
gedurende de blokkeringsperiode van vier jaar. 

Pensioenregeling op basis van het 
beschikbare premiestelsel
Nedap kent vanaf 1 januari 2015 voor haar 
medewerkers een regeling die onder het 
beschikbaar premiestelsel valt. Verplichtingen 
worden als last in de winst- en verliesrekening 
verwerkt in de periode waarop deze betrekking 
hebben. De uitvoering van de regeling is 
ondergebracht bij een Premie Pensioen Instelling 
(PPI). Nedap heeft geen andere verplichtingen 
met betrekking tot de hoogte van het te bereiken 
pensioen of indexaties dan de te betalen premies. 
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Uitgestelde 
belastingverplichtingen
Uitgestelde belastingverplichtingen ontstaan 
door tijdelijke verschillen tussen boekwaarde 
van activa en verplichtingen en de fiscale boek-
waarden van die posten. Uitgestelde belasting-
verplichtingen worden berekend, per fiscale 
eenheid, tegen de belastingtarieven waarvoor  
ze naar verwachting worden gerealiseerd. 
Uitgestelde belastingvorderingen en -verplich-
tingen worden gesaldeerd indien er een wettelijk 
afdwingbaar recht bestaat om belasting- 
vorderingen en -verplichtingen te salderen en zij 
betrekking hebben op belastingen die geheven 
zijn door dezelfde belastingautoriteit op dezelfde 
belastbare entiteit of op verschillende fiscale 
entiteiten, maar ze de intentie hebben om acute 
belastingverplichtingen en -vorderingen  
gesaldeerd af te wikkelen of hun belasting- 
verplichtingen en -vorderingen gelijktijdig  
zullen realiseren. 

Voorzieningen
Voorzieningen voor juridische claims, 
servicegaranties en herstelverplichtingen worden 
opgenomen wanneer Nedap een huidige, in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichting heeft als 
gevolg van gebeurtenissen in het verleden, het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 

vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen, 
en het bedrag op betrouwbare wijze kan 
worden geschat. Er worden geen voorzieningen 
opgenomen voor toekomstige bedrijfsverliezen.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
contante waarde van de beste schatting door 
het management van de uitgaven die nodig zijn 
om de huidige verplichting aan het einde van de 
verslagperiode af te wikkelen. Hierbij wordt een 
marktconforme disconteringsvoet gehanteerd. 

Garantievoorziening
De garantievoorziening betreft een voorziening 
tegen aanspraken van klanten uit hoofde 
van overeengekomen garantieafspraken. De 
termijn waarover een klant zijn recht kan doen 
gelden varieert per product. De waardering is 
bepaald op basis van geschatte kosten die naar 
verwachting voortvloeien uit de per balansdatum 
lopende garantieverplichtingen. Daarnaast kan 
de voorziening specifieke garantietoezeggingen 
bevatten. 

Herstructureringsvoorziening
Een herstructureringsvoorziening wordt 
opgenomen wanneer Nedap een gedetailleerd 
en geformaliseerd herstructureringsplan heeft 
goedgekeurd en een aanvang is gemaakt met 
de herstructurering of deze publiekelijk bekend 

is gemaakt. Er wordt geen voorziening getroffen 
voor toekomstige operationele verliezen. 

Jubileumvoorziening
De verplichting van Nedap uit hoofde van  
overige langetermijnpersoneelsbeloningen,  
het 12,5-, 25- en 40-jarig jubileum, betreft 
het bedrag aan aanspraken die medewerkers 
hebben opgebouwd in ruil voor hun diensten in 
de verslagperiode en voorgaande perioden.  
Deze aanspraken worden gedisconteerd om de 
contante waarde te bepalen. Herwaarderingen 
worden verwerkt in het resultaat in de periode 
waarin zij optreden. 

Omzet
Omzet is gebaseerd op gealloceerde 
transactieprijzen aan individuele 
prestatieverplichtingen, zijnde hetzij een 
onderscheiden goed of dienst of een reeks 
van onderscheiden goederen of diensten die 
grotendeels hetzelfde zijn en hetzelfde patroon 
van overdracht aan een klant vertonen. Omzet uit 
verkoop van goederen en software gerelateerd 
aan deze goederen wordt in het resultaat 
opgenomen op het moment dat Nedap het 
beschikkingsrecht op de goederen of software 
overdraagt. 



Omzet uit softwareabonnementen (licenties) 
en diensten worden of per geleverde dienst of 
lineair over de contractperiode verantwoord. 
Bij licenties wordt het recht verleend om 
toegang te hebben tot de software van Nedap 
zoals deze tijdens de hele duur van de licentie 
bestaat. Indien dienstverleningscontracten 
vooruitgefactureerd zijn, worden deze bedragen 
in de balans als vooruitontvangen onder 
‘handelsschulden en overige te betalen  
kosten’ verantwoord. 

Verplichtingen tot terugname of terugbetaling 
van producten en/of diensten beperken zich 
tot die producten en/of services waarop Nedap 
garantie geeft en waarvan vastgesteld is dat aan 
alle garantievoorwaarden is voldaan. 

De Groep kent geen materiële kosten ter 
verkrijging van contracten met klanten en 
vrijwel nergens vindt contractuele bundeling 
van producten en/of diensten plaats. De 
leververplichtingen in contracten die Nedap 
met haar klanten afsluit bestaan voornamelijk 
uit afspraken omtrent het recht van de klant om 
producten en/of diensten tegen afgesproken 
prijzen te mogen ontvangen. De daarmee 
gepaard gaande plicht van Nedap om deze 
producten en/of diensten ter beschikking 

te stellen, wordt bij het vervullen van deze 
verplichting berekend. 

Daar waar voor Nedap separate, identificeerbare, 
verplichtingen bestaan die niet afzonderlijk aan 
een klant berekend worden, is de omzet naar 
rato van het vervullen van deze verplichtingen 
verantwoord. Voor het overgrote deel zijn de 
prijsafspraken tussen Nedap en haar klanten 
echter gebaseerd op afzonderlijk identificeerbare 
producten en/of diensten en worden zij berekend 
en als omzet verantwoord op het moment van 
levering hiervan. 

Financieringsbaten en -lasten
De financieringsbaten en -lasten betreffen van 
derden ontvangen en aan derden betaalde 
rente en daarmee vergelijkbare kosten. Alle 
financieringsbaten en -lasten worden met behulp 
van de effectieve rentemethode in de winst- en 
verliesrekening opgenomen. 

Belastingen
Belastingen naar de winst over het resultaat 
van het boekjaar omvatten zowel de over de 
verslagperiode verschuldigde en verrekenbare 
belastingen als de mutatie uitgestelde 
belastingen. Belastingen naar de winst worden 
in de winst- en verliesrekening verantwoord, 

behalve voor zover deze betrekking hebben op 
posten die rechtstreeks in het eigen vermogen 
worden verwerkt. In dat laatste geval wordt 
de samenhangende belasting ook in het eigen 
vermogen verwerkt. De over de verslagperiode 
verschuldigde en verrekenbare belastingen 
bestaan uit de winstbelasting over het belastbare 
resultaat, die wordt berekend aan de hand van 
belastingtarieven die wettelijk zijn vastgesteld en 
correcties op belastingen over eerdere boekjaren. 

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld 
volgens de indirecte methode. Kasstromen 
in buitenlandse valuta worden omgerekend 
tegen wisselkoersen op de datum van de 
kasstroom dan wel op basis van gemiddelden. 
Betaalde en ontvangen rente is opgenomen 
in de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Betaalde en ontvangen dividenden aan en van 
aandeelhouders zijn opgenomen in de kasstroom  
uit financieringsactiviteiten. 

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financieel verlies 
voor Nedap indien een afnemer of tegenpartij 
haar verplichting tot betaling niet nakomt. 
Kredietrisico’s vloeien met name voort uit 
vorderingen op klanten. Nedap verkleint dit risico 
door klantvorderingen zoveel mogelijk 
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tegen niet-betaling te verzekeren. Het risico 
van niet-betaling ligt dan grotendeels bij 
de kredietverzekeringsmaatschappij. Voor 
klantvorderingen die niet kunnen worden 
verzekerd, worden zekerheden gevraagd voor 
zover dit mogelijk is. Indien nodig, wordt voor 
het kredietrisico een voorziening gevormd. De 
Groep beoordeelt haar niet-kredietverzekerde 
vorderingen op individuele basis en voor het 
deel van de niet-kredietverzekerde vorderingen 
waar geen individuele afwaardering heeft 
plaatsgevonden, is het expected credit loss 
model toegepast. 

Voor banken en financiële instellingen worden 
alleen liquide middelen aangehouden bij partijen 
die onafhankelijk beoordeeld zijn met een 
minimale rating van ‘A’.

Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat Nedap op 
het vereiste moment niet aan haar financiële 
verplichtingen kan voldoen. Nedap verkleint 
dit risico door voldoende toegang tot kapitaal 
te hebben. Hiertoe is onder andere een ruime 
en tot april 2026 lopende kredietfaciliteit 
afgesloten waarbij voor de totale faciliteiten 
van € 44 miljoen (inclusief tijdelijke faciliteiten 
van € 5 miljoen in de maanden april tot en met 

september) geen convenanten gelden.  
Nedap hanteert een uitgangspunt nettoschuld/
EBITDA van maximaal 1,5, waarvan tijdelijk 
afgeweken kan worden om strategische  
redenen. In noot 22 is het liquiditeitsrisico 
kwantitatief toegelicht. 

Valutarisico
Nedap verkleint het valutarisico door transacties 
in andere valuta beperkt van omvang te houden 
en indien nodig deze risico’s af te dekken. Voor 
de belangrijkste vreemde valuta, de US Dollar, 
wordt een intern hedgingsysteem gebruikt. 
Hierbij wordt voor betalingen in US Dollars van 
elders binnen de onderneming aanwezige US 
Dollars gebruikgemaakt. De US Dollar is de 
valuta waarin, na de euro, in 2022 de meeste 
transacties plaatsvonden. Het was in 2022 
eveneens de valuta met de hoogste netto-
transactiewaarde (3% van de omzet), per saldo 
aankopen. Door een wijziging van 10% in de 
waarde van de US Dollar zou de winst over  
het boekjaar zijn toe- of afgenomen met 
€ 0,7 miljoen. 

Renterisico
Door een wijziging van 100 basispunten in  
de rente op de onder noot 8 genoemde leningen 
zou de winst over het boekjaar zijn  

toe- of afgenomen met € 0,1 miljoen (2021:  
€ 0,1 miljoen). 

Marktrisico
Nedap verkleint haar marktrisico door 
met verschillende producten in diverse 
toepassingsgebieden en geografische markten 
aanwezig te zijn. 

Kapitaalbeheer
Nedap streeft een conservatieve 
financieringsstructuur na, tot uitdrukking 
komend in een solvabiliteit van minimaal 50% 
en een nettoschuld/EBITDA van maximaal 1,5, 
waarvan tijdelijk afgeweken kan worden om 
strategische redenen. Deze ratio’s bedragen in 
2022 respectievelijk 60% en -0,1 (2021: 61%  
en -0,5). 

Segmentatie
Het langetermijnbeleid van Nedap is gericht 
op het creëren van oplossingen die een 
duurzame betekenis hebben voor klanten, 
medewerkers en aandeelhouders. Dit wil zij 
bereiken door groei van omzet en resultaten op 
basis van de expertise en de op creativiteit en 
ondernemerschap gerichte cultuur die  
de onderneming heeft opgebouwd in de 
afgelopen decennia. 



Voor het realiseren van die doelstelling 
zijn niet alleen kennis van technologie en 
marktomstandigheden van belang maar 
in toenemende mate de kennis van het 
bedrijfsproces van de klant en zijn toepassing 
waarin onze oplossing uiteindelijk gebruikt 
wordt. De focus van activiteiten op een klant of 
groep klanten (marktgroep) is een belangrijke 
voorwaarde om in de markten een werkelijk 
onderscheidende en duurzame oplossing voor 
onze klant en zijn gebruikers te creëren en 
daarmee ook een duurzame betekenis te hebben 
voor onze medewerkers en aandeelhouders. 
De voor de oplossing gebruikte technologieën, 
hebben onderling een sterke verwantschap en de 
marktgroepen maken daarom veelvuldig gebruik 
van elkaars technologische kennis, producten, 
systemen, productiemiddelen en markt- en 
gebruikerservaringen. Dit geldt voor alle binnen 
Nedap aanwezige activiteiten en marktgroepen. 
Deze uitwisseling van kennis en middelen,  
zonder financiële verrekening, is een continu en 
informeel proces en is daarmee een wezenlijk 
onderdeel voor de ondernemende cultuur. 

IFRS 8 vraagt om gesegmenteerde informatie 
in de jaarrekening die aan moet sluiten bij 
de interne informatie op basis waarvan de 
directie prestaties beoordeelt en middelen 

toekent. De directie van Nedap N.V. beoordeelt, 
naast het totaalresultaat van de N.V. en de 
resultaten per marktgroep, de prestaties van 
de marktgroepen vooral op basis van eigen 
waarnemingen, dagelijkse communicatie 
met de marktgroepen en ontwikkelings- en 
marktpotentieel. Op basis hiervan worden 
beslissingen genomen, personeel toegekend en 
middelen verstrekt. Nedap kent als zodanig geen 
afzonderlijke segmenten zoals bedoeld in IFRS 
8. De toelichting op de geografische verdeling 
van (im)materiële vaste activa en omzet en de 
onderverdeling van de omzet naar categorieën  
zijn conform de vereisten van IFRS 8 toegelicht  
in de jaarrekening. 

Voor het eerst toegepaste
standaarden en interpretaties
Bepaalde nieuwe standaarden en interpretaties 
zijn gepubliceerd die niet verplicht zijn voor 
de verslagperiode eindigend op 31 december 
2022. Deze zijn niet vervroegd toegepast door de 
Groep. Deze standaarden en interpretaties zullen 
naar verwachting geen materiële impact hebben 
op de entiteit in de huidige of toekomstige 
verslagperioden en op voorzienbare toekomstige 
transacties.
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1. Immateriële vaste activa (€ x 1.000)

Geactiveerde
ontwikkelingskosten

Software 
& licenties

In uitvoering en 
vooruitbetalingen

Totaal immateriële 
vaste activa

Ultimo 2020
Aanschaffingswaarde 4.334 1.299 - 5.633
Amortisatie incl. bijzondere waardeverminderingen -2.878 -544 - -3.422

Boekwaarde 1.456 755 - 2.211

Mutaties 2021*
Investering  163  200 349 712
Desinvestering (per saldo) - -78 - -78
Amortisatie  -736  -303 - -1.039

Saldo mutaties -573 -181 349 -405

Ultimo 2021
Aanschaffingswaarde 4.497  1.300 349 6.146
Amortisatie incl. bijzondere waardeverminderingen  -3.614 -726 - -4.340

Boekwaarde 883 574 349 1.806

Mutaties 2022
Investering  83  98 1.673  1.854 
Amortisatie  -550 -263 -  -813 

Saldo mutaties -467 -165 1.673  1.041 

Ultimo 2022
Aanschaffingswaarde  3.904 1.396 2.022  7.322 
Amortisatie incl. bijzondere waardeverminderingen  -3.488  -987  -  -4.475 

Boekwaarde 416 409 2.022  2.847 

*   Een ontwikkelproject dat ultimo 2022 nog in uitvoering was is in het verslagjaar 2022 gereclassificeerd als ‘in uitvoering’ per ultimo 2021. 
Onder de immateriële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen is een investering van € 915 begrepen welke betrekking heeft op intern ontwikkelde immateriële vaste activa.



2. Materiële vaste activa (€ x 1.000)

Bedrijfs-
gebouwen

en terreinen
Machines en

installaties

Andere 
vaste bedrijfs-

middelen*

In uitvoering 
en vooruit-
betalingen

Gebruiks- 
rechten

leases

Totaal 
materiële

vaste activa

Ultimo 2020
Aanschaffingswaarde  37.727  20.356  35.701  2.114  3.989  99.887 
Afschrijving incl. bijzondere waardeverminderingen -22.117  -16.035  -21.934  -  -1.770  -61.856 

Boekwaarde  15.610  4.321  13.767  2.114  2.219  38.031 

Mutaties 2021
Investering 3.208 313 3.371 2.333 1.296 10.521
Gereedgekomen activa in bewerking  -  - 2.114 -2.114  -  - 
Desinvestering (per saldo) - - -92 - -89 -181
Afschrijving -1.556 -796 -4.956  - -1.142 -8.450
Bijzondere waardeverminderingen -  - -274 -254  - -528

Saldo mutaties 1.652 -483 163 -35 65 1.362

Ultimo 2021
Aanschaffingswaarde 40.104 20.246 38.158 2.333 4.240 105.081
Afschrijving incl. bijzondere waardeverminderingen -22.842 -16.408 -24.228 -254 -1.956 -65.688

Boekwaarde 17.262 3.838 13.930 2.079 2.284 39.393

* matrijzen, stempels, meet- en testapparatuur, inventaris, computersystemen en transportmiddelen.
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2. Materiële vaste activa (€ x 1.000)

Bedrijfs-
gebouwen

en terreinen
Machines en

installaties

Andere 
vaste bedrijfs-

middelen*

In uitvoering 
en vooruit-
betalingen

Gebruiks- 
rechten

leases

Totaal 
materiële

vaste activa

Mutaties 2022
Investering  2.509  2.247  3.953  1.159  977  10.845 
Gereedgekomen activa in bewerking  -  -  2.079  -2.079  -  - 
Desinvestering (per saldo)  -11  -4  -74  -  -173  -262 
Afschrijving  -1.759  -774  -5.211  -  -1.111  -8.855 
Bijzondere waardeverminderingen  -  -  -  -  -  - 

Saldo mutaties  739  1.469  747  -920  -307  1.728 

Ultimo 2022
Aanschaffingswaarde  41.871  18.958  41.945  1.159  4.658  108.591 
Afschrijving incl. bijzondere waardeverminderingen  -23.870  -13.651  -27.268  -  -2.681  -67.470 

Boekwaarde  18.001  5.307  14.677  1.159  1.977  41.121 

De boekwaarde van de ‘Gebruiksrechten leases’ bestaat ultimo 2022  
voor € 1.486 uit bedrijfsgebouwen en voor € 491 uit andere vaste 
bedrijfsmiddelen. De afschrijvingen in 2022 bedroegen respectievelijk € 887 
en € 224. Met valutaomrekeningsverschillen is, gezien het geringe belang, 
geen rekening gehouden. De materiële vaste activa zijn verzekerd tegen 
nieuwwaarde. Tot zekerheid van voldoening van al hetgeen verschuldigd is 
aan de bank is het recht van hypotheek verleend voor een bedrag van  

€ 18,9 miljoen op onroerende zaken (2021: € 18,9 miljoen). De gebruiksduur 
van activa gewaardeerd als ‘Gebruiksrechten leases’, is in alle gevallen 
tenminste gelijk aan de periode van de resterende leasetermijnen. Voor 
nadere toelichting inzake leases zie tevens noot 9. Ultimo van het jaar 
bedroeg het bedrag van aangegane verplichtingen € 1,9 miljoen (2021:  
€ 3,5 miljoen). De bijzondere waardeverminderingen worden toegelicht onder 
de post “Bijzondere waardeverminderingen activa”.

*  matrijzen, stempels, meet- en testapparatuur, inventaris, computersystemen en transportmiddelen.



Geografische informatie boekwaarde immateriële en materiële vaste activa: 2022 2021
Nederland  41.984  38.447 
Duitsland  242  239 
Overig Europa  887  887 
China (inclusief Hongkong)  128  619 
Noord-Amerika  547  735 
Overige landen  180  272 

Totaal  43.968  41.199 
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3. Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (€ x 1.000)

Uitgestelde vorderingen Uitgestelde verplichtingen
Saldo per 31 december 2022
Materiële vaste activa  -  8 
Immateriële vaste activa  -  306 
Jubileumvoorziening  -  1 
Voorraden  684  160 
Overig  139  137 
Compensabele resultaten  950  - 

Totaal voor saldering  1.773  612 
Saldering  -612  -612 

Totaal na saldering  1.161  - 

Saldo per 31 december 2021 (voor saldering) 2.036 671
Saldering -671 -671

Saldo per 31 december 2021 (na saldering) 1.365 -
Onttrekkingen  -263  -60 
Toevoegingen -  1 

Saldo per 31 december 2022 (voor saldering)  1.773  612 
Saldering  -612  -612 

Saldo per 31 december 2022 (na saldering)  1.161  - 

Deze vorderingen hebben betrekking op te realiseren verliescompensatie en uitgestelde belastingen.
De compensabele resultaten zien toe op uitgestelde belastingvorderingen bij een tweetal dochtermaatschappijen.
De verliezen zijn voor het grootste deel onbeperkt verrekenbaar.
Per 31 december 2022 is geen sprake van tijdelijke verschillen, niet gecompenseerde fiscale verliezen en ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden  
waarvoor geen uitgestelde belastingvordering is opgenomen.



4. Voorraden (€ x 1.000)

2022 2021
Grondstoffen en onderdelen  4.063  2.514 
Producten in bewerking  220  386 
Gereed product (ingekocht en zelf vervaardigd)  24.060  20.566 

Totaal  28.343  23.466 

5. Handels- en overige vorderingen (€ x 1.000)

2022 2021
Handelsvorderingen  33.335  27.426 
Overige vorderingen en overlopende activa  10.258  7.123 

Totaal  43.593  34.549 

Van de handels- en overige vorderingen heeft € 0,4 miljoen (2021: € 0,4 miljoen) een looptijd langer dan 1 jaar.
Van de handelsvorderingen is 94% (2021: 89%) nog niet opeisbaar, of bevindt deze zich in de eerste maand na de overeengekomen betaaldatum.  
Van de resterende 6% (2021: 11%) is 4% (2021: 9%) maximaal 90 dagen achterstallig en is 2% (2021: 2%) meer dan 90 dagen achterstallig.  
In laatstgenoemde situatie zijn de kredietverzekerde vorderingen overgedragen ter incasso aan Nedap’s kredietverzekeringsmaatschappij.

De voorraden zijn in totaal voor een bedrag van € 3,2 miljoen (2021: € 3,0 miljoen) afgewaardeerd naar lagere opbrengstwaarde.
De kosten voor afwaardering, verwerkt in de materiaalkosten en uitbesteed werk, bedroegen in 2022 € 1,1 miljoen (2021: € 1,1 miljoen).

Mutatie voorziening oninbaar geachte posten 2022 2021
Saldo per 1 januari 119  129 
Onttrekkingen  -11  -54 
Toevoegingen  124  44 

Saldo per 31 december  232  119 

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING



6. Liquide middelen (€ x 1.000)

7. Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 15.611.000 gewone aandelen van elk nominaal € 0,10 en 15.611.000 preferente aandelen van elk € 0,10 nominaal. 
Er zijn 6.692.920 gewone aandelen geplaatst en betaald.

Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen in 2022 bedroeg 6.512.369 (2021: 6.482.444).
Ultimo 2022 stonden 6.519.965 aandelen uit (2021: 6.486.501).

Ultimo van het jaar waren 172.955 (2021: 206.419) eigen aandelen ingekocht welke naar verwachting nog geleverd worden aan medewerkers ingevolge  
de medewerkerparticipatieplannen.

2022 2021
Kas  -  1 
Banken  17.483  29.614 

Totaal  17.483  29.615 

De gemiddelde krediettermijn voor handelsdebiteuren bedroeg in 2022: 
6,7 weken (2021: 6,3 weken). Nedap heeft haar handelsvorderingen zoveel 
mogelijk kredietverzekerd, bijna 90% valt onder de dekkingsvoorwaarden 
(2021: ruim 80%). Het uitkeringspercentage is 90% (2021: 90%).

Voor het deel van de niet-kredietverzekerde vorderingen waar geen 
individuele afwaardering heeft plaatsgevonden, is het expected credit loss 
model toegepast. Het expected credit loss percentage is gebaseerd op 
historische kredietverliezen in de afgelopen 12 maanden.



8. Leningen (€ x 1.000)

Soort lening Nominale rente Afloopdatum 2022 2021
Standby Roll-Over Euribor + 1,2% 2026  14.000  14.000 

Saldo per 31 december  14.000  14.000

Aflossingsverplichting  < 1 jaar  - -
Aflossingsverplichting  > 1 jaar en < 5 jaar  14.000 14.000
Aflossingsverplichting  > 5 jaar  - -

De reële waarde van de leningen wijkt niet materieel af van de geamortiseerde kostprijs.

De financieringsovereenkomst met de bank waar de Standby Roll-over lening is ondergebracht, expireert op 1 april 2026. Als zekerheden  
zijn verstrekt: het recht van hypotheek (€ 18,9 miljoen, exclusief 40% voor rente en kosten) en pandrecht op bedrijfsinventaris en handelsvorderingen.  
Deze overeenkomst bevat geen convenanten.
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9. Leaseverplichtingen (€ x 1.000)

Nedap heeft in enkele gevallen de optie om aangegane contracten, met name ziend op de huur van bedrijfspanden, te verlengen onder vooraf 
overeengekomen condities. Leaseverplichtingen waarbij, als gevolg van de toepassing van IFRS 16, verlengingsopties worden gewaardeerd omdat 
er redelijke zekerheid is dat hiervan gebruikgemaakt zal worden, zijn slechts in zeer beperkte mate aanwezig.

Bedrijfsgebouwen 
en terreinen

Andere vaste 
bedrijfsmiddelen Totaal

Leaseverplichtingen per 31 december 2021
Kortlopend (<= 1 jaar) 907  197 1.104
Langlopend (> 1 jaar) 1.125  192 1.317

 2.032  389  2.421 

Mutatie 2022
Kortlopend (<= 1 jaar)  -186  28  -158 
Langlopend (> 1 jaar)  -236  81  -155 

 -422  109  -313 

Leaseverplichtingen per 31 december 2022
Kortlopend (<= 1 jaar)  721  225  946 
Langlopend (> 1 jaar)  889  273 1.162

1.610 498 2.108

De ten laste van 2022 verwerkte interestbedragen op leaseverplichtingen bedroegen € 61 (2021: € 65).

In het boekjaar opgenomen
Korte termijn leasekosten  17  120  137 
Lage waarde leasekosten  4  8  12 
Totale leasebetalingen  928  230  1.158 



Geschatte blijfkansen zijn gerelateerd aan de leeftijd van de medewerker en de verstreken arbeidsjaren in dienst bij Nedap.
Van het langlopende deel van de voorziening (€ 911) heeft € 302 betrekking op de periode 2024 tot en met 2027 (>1 jaar <= 5 jaar).

Het deel van de voorziening met een looptijd korter dan 1 jaar € 928 (2021: € 1.160) is opgenomen onder kortlopende verplichtingen.  
Van het langlopende deel van de voorziening heeft € 41 betrekking op de periode na 2028 (> 5 jaar).
De garantievoorziening wordt, voor zover kosten van garantie niet voor individuele producten bepaald kunnen worden, gevormd door historische kosten
van garantie per productcategorie, te relateren aan nog uitstaande periodes waarover klanten garantieaanspraken kunnen doen gelden.
De periode van garantieafspraken varieert per productcategorie.
Gezien het kortlopende karakter van de voorzieningen zijn deze niet contant gemaakt.

10. Personeelsbeloningen (€ x 1.000)

11. Voorzieningen (€ x 1.000)

Jubileumvoorziening 2022 2021
Saldo per 1 januari 1.122  1.079 
Onttrekkingen  -167  -82 
Toevoegingen  49  125 

Saldo per 31 december  1.004 1.122

De uitgangspunten voor de waardebepaling van de jubileumvoorziening zijn:
Toekomstige salarisstijging 3,5% 2,5%
Contante waardefactor 3,5% 0,8%

Garantievoorziening 2022 2021
Saldo per 1 januari  2.219  2.589 
Onttrekkingen  -991  -931 
Toevoegingen  575  561 

Saldo per 31 december  1.803  2.219 
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In de overige schulden en overlopende passiva heeft € 0,3 miljoen betrekking op schulden met een looptijd langer dan 1 jaar (2021: € 0,3 miljoen).
De ultimo 2021 vooruitontvangen bedragen zijn als omzet in 2022 verantwoord.

13. Handelsschulden en overige te betalen posten (€ x 1.000)

12. Rekening-courantkredieten banken

Overige informatie

Het maximum op te nemen bedrag in rekening-courant bedraagt € 25,0 miljoen (2021: € 25,0 miljoen). 
Ieder jaar is in de maanden april t/m september een extra bedrag van € 5 miljoen beschikbaar.
De nominale rente is gebaseerd op het 1-maands gemiddeld Euribor met een variabele individuele opslag. In 2022 is geen gebruikgemaakt van deze faciliteit.

Afgegeven garanties door groepsmaatschappijen voor huur van gebouwen 
bedragen € 0,4 miljoen (2021: € 0,3 miljoen) en overige € 0,1 miljoen (2021: 
€ 0,1 miljoen).

Nedap heeft per ultimo 2022 geen meerjarige niet-gewaardeerde financiële 
verplichtingen. Met de implementatie van IFRS 16 zijn alle meerjarige  
financiële verplichtingen op de balans gewaardeerd.

Nedap heeft claims ontvangen van enkele partijen betreffende het naar hun 
mening niet nakomen van contractuele verplichtingen door Nedap.
Waar nodig zijn voorzieningen getroffen, rekening houdend met vergoedingen 
waarop op basis van verzekeringen aanspraak kan worden gemaakt.
Nedap verwacht dat de claims tot beperkte financiële gevolgen voor haar 
zullen leiden.

2022 2021
Handelsschulden  14.973  13.025 
Schulden uit hoofde van investeringen  748  615 
Vooruitontvangen  1.597  2.170 
Overige schulden en overlopende passiva  14.801  13.353 

Totaal  32.119  29.163 



Softwareabonnementen (licenties) en diensten bestaan voornamelijk uit abonnementen en onderhoudscontracten geleverd door de marktgroepen Healthcare, 
Retail, Security Management en Staffing Solutions.

Er zijn geen afnemers met een omzet hoger dan 10% van de totale omzet.

Verbonden partijen

14. Omzet (€ x 1.000)

2022 2021
Producten, systemen en installaties  159.576  148.477 
Softwareabonnementen (licenties) en diensten  70.983  58.535 

Totaal  230.559  207.012 

Geografische afzetgebieden 2022 2021
Nederland  81.532  71.815 
Duitsland  26.934  26.773 
Overig Europa  58.227  56.051 
Noord-Amerika  34.514  25.110 
Overige landen  29.352  27.263 

Totaal  230.559  207.012 

Nedap kent als verbonden partijen de Stichting Preferente Aandelen Nedap 
en de leden van de raad van commissarissen en de directie. In het boekjaar is 
€ 200.000 à fonds perdu overgemaakt aan de Stichting Preferente Aandelen 

Nedap. Met de verbonden partijen hebben verder geen andere transacties in 
het boekjaar plaatsgevonden dan in de jaarrekening vermeld. De transacties 
zijn gebaseerd op zakelijke grondslagen.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING



In de sociale lasten is een bedrag aan subsidies begrepen van € -959 (2021: € -1.020).
In de pensioenlasten is een bedrag aan restitutie van betaalde pensioenpremies begrepen van € -1.464. Dit betreft het aandeel van Nedap  
in het positieve resultaat op betaalde premies voor een inmiddels geexpireerde overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering minus  
de schade die op deze polissen is vastgesteld.
De kosten van op aandelen gebaseerde beloningen, verwerkt overeenkomstig IFRS 2, zijn € 402 (2021: € 394) en bestaan uit:
•  een aankoopkorting van 10% die geheel ten laste van het resultaat in het verslagleggingsjaar komt.
•  kosten van bonuscertificaten worden over een periode van 5 jaar ten laste van de resultatenrekening gebracht.
• de fair value waarde (in euro) van de in het boekjaar toegekende bonus- en NAPP-certificaten bedraagt € 53,54 (2021: € 51,14).
• kosten van beloningen die verplicht volledig in certificaten van aandelen geïnvesteerd dienen te worden (€ 1.354 NAPP; 2021: € 1.841).
Kosten voor aankoopkorting en bonuscertificaten worden opgenomen onder overige personeelskosten, overige kosten worden verantwoord  
als lonen en salarissen. Van deze kosten is € 185 gerelateerd aan het boekjaar 2022 (2021: € 198).
Het deel van de beloning inzake het NAPP en Medewerkerparticipatieplan dat in eigen-vermogensinstrumenten van de rechtspersoon wordt afgewikkeld, is 
toegevoegd aan de reserve op aandelen gebaseerde beloningen. Bij 2 dochterondernemingen is het niet mogelijk om deze beloning in certificaten van aandelen 
te leveren. Bij deze entiteiten zal de op aandelen gebaseerde beloning in liquide middelen worden afgewikkeld. Deze verplichting is tegen reële waarde 
verantwoord onder Handelsschulden en overige te betalen posten.

15. Personeelskosten (€ x 1.000)

2022 2021
Lonen en salarissen  62.974  57.125 
Sociale lasten  7.866  6.299 
Pensioenlasten  2.660  3.800 
Inleenkrachten  13.732  12.389 
Overige personeelskosten  4.815  3.704 

Totaal  92.047  83.317 



Bestuurdersremuneratie (€ x 1.000)

Periodiek 
inkomen

Variabele 
beloning

Voordelen 
Medewerker-

participatieplan
Pensioen-

kosten Totaal

2022
R.M. Wegman  441  282  48  96  867 
D. van der Sluijs  314  200  20  52  586 
R. Schuurman  278  175  18  49  520 

Totaal  1.033  657  86  197  1.973 

2021
R.M. Wegman  427 314 53 85 879
D. van der Sluijs  304 222 20 42 588

Totaal 731 536 73 127 1.467

Gemiddeld aantal medewerkers 2022 2021
Nederland  754 706
Overig Europa  42 38
Azië  35 34
Noord-Amerika  37 34

Totaal  868 812

Dhr. R. Schuurman is op 1 januari 2022 toegetreden tot de directie.
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(Certificaten van) aandelen (stuks x 1)

(Certificaten 
van) aandelen in 

bezit ultimo

Bonus-
certificaten nog 
niet toegekend 

ultimo

2022
R.M. Wegman 44.436 3.100
D. van der Sluijs 2.579 645
R. Schuurman 4.864 636

Totaal 51.879 4.381

2021
R.M. Wegman 40.753 3.262
D. van der Sluijs 1.088 272

Totaal 41.841 3.534

Aan de raad van commissarissen zijn geen rechten toegekend tot het verkrijgen van certificaten van aandelen Nedap.
De vennootschap heeft geen lening of garanties verstrekt aan de directie of de leden van de raad van commissarissen. 
Het remuneratiebeleid wordt verder in dit verslag onder het hoofdstuk Corporate Governance toegelicht.

De directie dient minimaal 50% van de variabele beloning in te brengen in  
de Stichting Medewerkerparticipatie Nedap tegen uitreiking van certificaten 
van aandelen Nedap. De certificaten zijn gedurende een periode van  
5 jaar geblokkeerd.

De voordelen uit het Medewerkersparticipatieplan betreffen 
de aankoopkorting van 10% op de certificaten en de verkregen 
bonuscertificaten (na 4 jaar).  

De directieleden hebben hun variabele beloning over het verslagjaar als  
volgt aangewend voor de aankoop van certificaten:

2022 2021
R.M. Wegman 100% 100%
D. van der Sluijs 100% 75%
R. Schuurman 100%  - 



Remuneratie commissarissen (€ x 1.000)

2022 2021
P.A.M. van Bommel 47  21 
J.M.L. van Engelen 40  40 
G.F. Kolff 14  50 
M. Pijnenborg  40  40 
M.A. Scheltema  40  40 

Totaal 181  191 

16. Amortisatie (€ x 1.000)

2022 2021
Ontwikkelingskosten  550 736
Software & licenties  263 303

Totaal  813 1.039
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17. Afschrijvingen (€ x 1.000)

18. Bijzondere waardeverminderingen activa (€ x 1.000)

2022 2021
Bedrijfsgebouwen  1.759 1.556
Machines en installaties  774 796
Andere vaste bedrijfsmiddelen  5.211 4.956
Gebruiksrechten leases  1.111 1.142

Totaal  8.855 8.450

2022 2021
Bijzondere waardevermindering activa - 653

In 2022 zijn er geen bijzondere waardeverminderingen geweest. In 2021 
betroffen de bijzondere waardeverminderingen het voor verkoop gehouden 
pand van Nedap Iberia in Spanje (€ 125) en materiële vaste activa als gevolg 

van af te bouwen proposities (Luxon en SENSIT) en een herbeoordeling  
van gewenste producten in het propositieportfolio bij de marktgroep  
Security Management.

19. Overige bedrijfskosten (€ x 1.000)

Onder de overige bedrijfskosten zijn onder andere opgenomen algemene, huisvestings-, indirecte fabricage- en verkoopkosten.



20. Belastingen (€ x 1.000)

2022 2021
Winst voor belastingen  23.460  22.751 
Winstbelasting  4.559  4.841 
Uitgestelde winstbelasting  197  -374 

Totaal winstbelasting  4.756  4.467 

2022 2021
Winstbelasting op basis van het Nederlandse belastingtarief  6.053 25,8%  5.688 25,0%
Afwijkend belastingtarief binnenland  -43 -0,2%  -35 -0,2%
Effect belastingtarief in buitenlandse deelnemingen  -20 -0,1%  91 0,4%
Niet-aftrekbare kosten  352 1,5%  384 1,7%
Fiscale stimuleringsregelingen  -1.611 -6,8%  -1.659 -7,3%
Tariefaanpassing uitgestelde belastingen  87 0,4% - 0,0%
Aanpassing voorgaande jaren  -62 -0,3%  -2 0,0%

Totaal  4.756 20,3% 4.467 19,6%

Het afwijkend belastingtarief binnenland wordt veroorzaakt door een 
belastingdruk van 15,0% op de eerste € 395 (2021: 15,0% op de eerste  
€ 245) van het belastbare resultaat.

De belastingdruk bij buitenlandse deelnemingen is per saldo lager dan  
het nominale tarief in Nederland. Dit veroorzaakt een verlaging van  
de effectieve belastingdruk met 0,1%.

Niet-aftrekbare kosten betreffen grotendeels kosten verband houdend  
met op aandelen gebaseerde beloningen.

Naast een gering bedrag volgend uit de Energie/Milieu Investerings Aftrek 
(EIA/MIA) (€ 7 (2021: € -13)) bestaan de fiscale stimuleringsregelingen uit 
voordelen voortvloeiend uit de toepassing van de innovatiebox (€ -1.604 
(2021: € -1.646)).

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden vanaf 2022 
gewaardeerd tegen het gewogen gemiddelde tarief, rekening houdend met 
gemaakte afspraken in de innovatiebox-overeenkomst. Deze kent vanaf 2022 
als grondslag de fiscale EBIT waar dit voorheen de commerciële EBIT was. 
Dit heeft geleid tot een lagere waardering van de uitgestelde belastingen. 

Aansluiting met het effectieve belastingtarief:
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21. Financieringsverplichtingen (€ x 1.000)
2022 2021

Liquide middelen  17.483  29.615 
Kortlopende leningen inclusief rekening-courantkredieten banken  -  - 
Langlopende leningen  -14.000  -14.000 
Leaseverplichtingen  -2.108  -2.421 

Netto financieringspositie  1.375  13.194 

Liquide middelen  17.483  29.615 
Leningen met vaste rente  -  - 
Leningen met variabele rente  -14.000  -14.000 
Leaseverplichtingen  -2.108  -2.421 

Netto financieringspositie  1.375  13.194 

De over 2021 per saldo verschuldigde winstbelasting is betaald. Het verschil 
tussen de betaalde winstbelastingen van € 3.983 in het kasstroomoverzicht  
en de verschuldigde € 4.756 betreft verrekende betaalde voorschotten in 
2021 of eerder, en in 2022 betaalde voorschotten over de verwachte winst in  
het boekjaar.

In 2020 is door de Nederlandse Belastingdienst aangegeven dat zij van 
mening is dat de huidige transfer pricing methodologie ook in de jaren 
2014 en 2015 bij Nedap Asia Ltd. had moeten worden toegepast. De in 
Hongkong gerealiseerde winst had volgens de Nederlandse Belastingdienst 
voor het overgrote deel in Nederland belast moeten worden. Zij heeft dan 
ook navorderingsaanslagen over de jaren 2014 en 2015 opgelegd. Nedap 
heeft bezwaar aangetekend tegen deze aanslagen. Naar aanleiding hiervan 
is gedurende 2021 en 2022 meerdere malen overleg gevoerd met de 
Belastingdienst en is hen aanvullende informatie toegestuurd. Ondanks deze 

De langlopende lening heeft een variabele rente.

aanvullende informatie en gevoerde gesprekken blijft de Belastingdienst op 
haar standpunt staan dat de navorderingsaanslag terecht is opgelegd. Nedap 
heeft daarom in 2022 een formeel verzoek ingediend om een onderlinge 
overlegprocedure (MAP) tussen Nederland en Hongkong te starten waarin 
wordt beoordeeld in welk land belastingheffing dient plaats te vinden.  
Nedap is in afwachting van een beoordeling van dit verzoek en een 
reactie hierop van de Belastingdienst. Nedap verwacht dat de meest 
waarschijnlijke uitkomst is dat er geen uitstroom zal zijn van middelen uit 
de organisatie. Eventuele nettobetalingen beperken zich naar verwachting 
tot belastingrente. Dit is op basis van het vigerende belastingverdrag ter 
voorkoming van dubbele belastingheffing tussen beiden lidstaten en een 
vrijwel gelijk percentage aan effectieve vennootschapsbelasting in zowel 
Nederland als Hongkong. Als de Belastingdienst volledig in het gelijk wordt 
gesteld, is met de kosten, die tussen de € 0,2 miljoen en € 0,3 miljoen liggen, 
geen rekening gehouden in de resultaten over 2022.    
 



22. Liquiditeitsrisico (€ x 1.000)

Contractuele looptijd 
financiële verplichtingen < 1 jaar

>= 1 jaar en
< 2 jaar

>= 2 jaar en
< 5 jaar >= 5 jaar Totaal

Ultimo 2022:
Niet-derivaten
Handelsschulden en overige te betalen posten  32.119  -  -  -  32.119 
Leaseverplichtingen  946  725  437 -  2.108 
Leningen  -  -  14.000  -  14.000 

Totaal niet-derivaten 33.065  725  14.437  -  48.227

Ultimo 2021:
Niet-derivaten
Handelsschulden en overige te betalen posten  29.163  -  -  -  29.163 
Leaseverplichtingen  1.104 709 608  -  2.421 
Leningen  - -  14.000  -  14.000 

Totaal niet-derivaten  30.267  709 14.608  -  45.584 
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Overige informatie

Onderzoek- en ontwikkelingskosten (€ x 1.000) 2022 2021
Personeels- en overige bedrijfskosten  42.348  37.528 
Amortisatie  550  736 
Geactiveerde kosten  -1.520  -512 
Subsidies  -959  -1.020 

Totaal  40.419  36.732 

Aandelenbezit Stichting Medewerkerparticipatie Nedap (stuks x 1) 2022 2021
Stand per 1 januari  191.919  181.237 
Toevoegingen gedurende het jaar  28.486  15.011 
Ontvangen bonusaandelen  4.978  3.147 
Onttrokken gedurende het jaar  -31.818  -7.476 

Stand per 31 december  193.565  191.919 

Subsidies betreffen met name toegekende afdrachtverminderingen S&O 
voortvloeiend uit de WBSO. De kosten gerelateerd aan onderzoek en 
ontwikkeling zien voor het merendeel op onderhoud en het doorontwikkelen 
van de huidige producten en diensten. Het overige deel van deze kosten ziet 

op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, waarbij 
activering van ontwikkelingskosten enkel plaatsvindt indien wordt voldaan 
aan de geldende criteria van IAS 38.

Aankopen gedaan in de jaren 2019 tot en met 2022 zijn nog geblokkeerd. 
Van de 193.565 in bezit zijnde aandelen bevinden zich 90.895 stuks nog in 
een blokkeringsperiode. De 90.895 geblokkeerde certificaten van aandelen 
geven recht op 15.597 bonuscertificaten (2021: 17.068).

In 2022 zijn 4.978 bonuscertificaten geleverd (2021: 3.147),  
398 conditioneel toegekende bonuscertificaten vervallen (2021: 275) en 
3.905 bonuscertificaten conditioneel toegekend (2021: 3.744), resulterend 
in 15.597 potentieel te leveren bonuscertificaten per ultimo 2022 (2021: 
17.068). De Stichting Medewerkerparticipatie bezit circa 2,9% van het 
geplaatste aandelenkapitaal.



Winstbestemming (€ x 1.000) 2022 2021
Winst aandeelhouders  18.704  18.284 
Toevoeging (-)/ onttrekking (+) overige reserves  856  1.176 

Dividend uit te keren op gewone aandelen 19.560  19.460 

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING



6.2  Vennootschappelijke jaarrekening

Actief Noot 2022 2021
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1  2.839  1.672 
Materiële vaste activa 2  39.264  36.852 
Financiële vaste activa 3  10.687  8.398 

 52.790  46.922 

Vlottende activa
Voorraden 4  21.727  17.372 
Handels- en overige vorderingen 5  41.281  33.411 
Liquide middelen 6  12.887  28.258 

 75.895  79.041 

 128.685  125.963 

Balans Nedap N.V. per 31 december (€ x 1.000)
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Passief Noot 2022 2021
Eigen vermogen 7
Aandelenkapitaal  669  669 
Wettelijke reserves  1.739  1.316 
Overige reserves  60.082  60.037 

 62.490  62.022 

Resultaat boekjaar  18.704  18.284 

 81.194  80.306 

Verplichtingen
Voorzieningen 8  2.807  3.339 
Langlopende verplichtingen 9  14.320  14.155 
Kortlopende verplichtingen 10  30.364  28.163 

Totaal verplichtingen  47.491  45.657 

 128.685  125.963 



Winst- en verliesrekening Nedap N.V. (€ x 1.000)

Noot 2022 2021
Omzet 11  212.682  191.008 
Materiaalkosten en uitbesteed werk  -71.235  -59.794 
Voorraadmutatie gereed product en goederen in bewerking  2.805  -900 
Personeelskosten 12  -79.173  -72.732 
Amortisatie 13  -686  -903 
Afschrijvingen 14  -7.778  -7.308 
Bijzondere waardeverminderingen activa 15  -  -528 
Overige bedrijfskosten 16  -35.667  -26.940 

Bedrijfskosten  -191.734  -169.105 

Bedrijfsresultaat  20.948  21.903 
Financieringsbaten  -  7 
Financieringslasten  -278  -258 

Nettofinancieringslasten  -278  -251 

Resultaat voor belastingen  20.670  21.652 
Belastingen 17  -4.074  -4.114 

Resultaat over het boekjaar  16.596  17.538 
Resultaat van deelnemingen na belastingen  2.108  746 

Resultaat toekomend aan aandeelhouders Nedap N.V.  18.704  18.284 
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Ingevolge artikel 362 lid 8 Boek 2 BW wordt gebruikgemaakt van  
de mogelijkheid om voor de vennootschappelijke jaarrekening Titel 9  
Boek 2 BW te hanteren met toepassing van de waarderingsgrondslagen  
van de geconsolideerde jaarrekening. Door gebruik te maken van deze  
optie wordt aansluiting behouden tussen het geconsolideerde en  
enkelvoudig eigen vermogen. 

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 
de Internationale Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard 
binnen de Europese Unie. Voor een beschrijving van de bij deze standaarden 
behorende waarderingsgrondslagen wordt verwezen naar de grondslagen 
bij de financiële verslaggeving van de geconsolideerde jaarrekening. 

Onder “Financiële vaste activa” worden opgenomen de tot de Nedap-groep 
behorende dochtermaatschappijen en deelnemingen waarin invloed van 
betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend. 
De dochtermaatschappijen worden gepresenteerd volgens de 
nettovermogenswaardemethode. Hierbij worden de waarderingsgrondslagen 
van de geconsolideerde jaarrekening gehanteerd. 

Grondslagen voor financiële verslaggeving



Geactiveerde
ontwikkelingskosten

Software 
& licenties

In uitvoering en 
vooruitbetalingen

Totaal immateriële 
vaste activa

Ultimo 2020
Aanschaffingswaarde 4.334 840 - 5.174
Amortisatie incl. bijzondere waardeverminderingen -2.878 -354 - -3.232

Boekwaarde 1.456 486 - 1.942

Mutaties 2021*
Investering  163  200 349 712
Desinvestering (per saldo) - -79 - -79
Amortisatie  -736  -167 - -903

Saldo mutaties -573 -46 349 -270

Ultimo 2021
Aanschaffingswaarde 4.497 839 349 5.685
Amortisatie incl. bijzondere waardeverminderingen  -3.614 -399 - -4.013

Boekwaarde 883 440 349 1.672

Mutaties 2022
Investering  83  97 1.673 1.853
Amortisatie  -550 -136 - -686 

Saldo mutaties -467 -39 1.673 1.167

Ultimo 2022
Aanschaffingswaarde  3.904 933 2.022 6.859
Amortisatie incl. bijzondere waardeverminderingen  -3.488 -532  - -4.020

Boekwaarde 416 401 2.022 2.839

1. Immateriële vaste activa (€ x 1.000)

*   Een onwikkelproject dat ultimo 2022 nog in uitvoering was is in het verslagjaar 2022 gereclassificeerd als ‘in uitvoering’ per ultimo 2021 
Onder de immateriële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen is een investering van € 915 begrepen welke betrekking heeft op intern ontwikkelde immateriële vaste activa.
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2. Materiële vaste activa (€ x 1.000)

Bedrijfs-
gebouwen en 

terreinen
Machines en 

installaties

Andere* 
vaste bedrijfs-

middelen

In uitvoering 
en vooruit-
betalingen

Gebruiks-
rechten 

leases

Totaal 
materiële 

vaste activa

Ultimo 2020
Aanschaffingswaarde  37.727  20.356  33.103  2.114  1.089 94.389
Afschrijving incl. bijzondere waardeverminderingen  -22.117  -16.035  -20.120  -  -440 -58.712

Boekwaarde 15.610 4.321 12.983 2.114  649 35.677

Mutaties 2021
Investering  3.208  313  3.134  2.333  187 9.175
Gereedgekomen activa in bewerking  -  -  2.114  -2.114  -  - 
Desinvestering (per saldo) - -  -110  -  -54 -164
Afschrijving  -1.556  -796  -4.624  -  -332 -7.308
Bijzondere waardeverminderingen  -  -  -274  -254  -  -528 

Saldo mutaties 1.652 -483 240 -35  -199 1.175

Ultimo 2021
Aanschaffingswaarde  40.104  20.246  35.933  2.333  1.055 99.671
Afschrijving incl. bijzondere waardeverminderingen  -22.842  -16.408  -22.710  -254  -605 -62.819

Boekwaarde 17.262 3.838 13.223 2.079  450 36.852

*  matrijzen, stempels, meet- en testapparatuur, inventaris, computersystemen en transportmiddelen.



*  matrijzen, stempels, meet- en testapparatuur, inventaris, computersystemen en transportmiddelen.

2. Materiële vaste activa (€ x 1.000)

Bedrijfs-
gebouwen en 

terreinen
Machines en 

installaties

Andere* 
vaste bedrijfs-

middelen

In uitvoering 
en vooruit-
betalingen

Gebruiks-
rechten 

leases

Totaal 
materiële 

vaste activa

Mutaties 2022
Investering  2.509  2.247  3.919  1.159  432  10.266 
Gereedgekomen activa in bewerking  -  -  2.079  -2.079  -  - 
Desinvestering (per saldo)  -11  -5  -52  -  -8  -76 
Afschrijving  -1.759  -774  -4.944  -  -301  -7.778 
Bijzondere waardeverminderingen  -  -  -  -  -  - 

Saldo mutaties  739  1.468  1.002  -920  123  2.412 

Ultimo 2022
Aanschaffingswaarde  41.871  18.958  39.960  1.159  1.390  103.338 
Afschrijving incl. bijzondere waardeverminderingen  -23.870  -13.652  -25.735 -  -817  -64.074 

Boekwaarde  18.001  5.306  14.225  1.159  573  39.264 

De materiële vaste activa zijn verzekerd tegen nieuwwaarde.
Tot zekerheid van voldoening van al hetgeen verschuldigd is aan de bank is het recht van hypotheek verleend voor een bedrag van € 18,9 miljoen op onroerende 
zaken (2021: € 18,9 miljoen).
Ultimo van het jaar bedraagt het bedrag van aangegane verplichtingen € 1,8 miljoen (2021: € 3,5 miljoen).
De bijzondere waardeverminderingen worden toegelicht onder de post “Bijzondere waardeverminderingen activa”.



3. Financiële vaste activa (€ x 1.000)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 2022 2021
Waarde per 1 januari  8.398  7.696 
Resultaat  2.108  746 
Dividenduitkering  - -500
Mutatie rekening-courantverhoudingen deelnemingen  - -
Koersverschillen  140  442 
Verkoop deelneming  - -
Investering  - 1
Overige mutaties  41 13

Waarde per 31 december  10.687  8.398 

Nieuw verstrekte leningen aan deelnemingen  -  - 
Aflossing leningen door deelnemingen  -  - 

Totaal waarde per 31 december  10.687  8.398 

Aan deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn geen leningen verstrekt ultimo 2022 (2021: € - miljoen).
De dividenduitkering in 2021 betreft een door Nedap Iberia S.A.U. aan Nedap N.V. gedane uitkering.
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4. Voorraden (€ x 1.000)

5. Handels- en overige vorderingen (€ x 1.000)

De voorraden zijn voor een bedrag van € 2,5 miljoen (2021: € 2,6 miljoen) afgewaardeerd naar lagere opbrengstwaarde.
De kosten voor afwaardering, verwerkt in de materiaalkosten en uitbesteed werk, bedroegen in 2022 € 0,8 miljoen (2021: € 0,8 miljoen).

2022 2021
Grondstoffen en onderdelen  4.063  2.514 
Producten in bewerking  220  386 
Gereed product (ingekocht en zelf vervaardigd)  17.444  14.472 

Totaal  21.727  17.372 

2022 2021
Handelsvorderingen  27.752  22.102 
Vorderingen op deelnemingen  4.115  4.461 
Uitgestelde belastingvorderingen  211  317 
Overige vorderingen en overlopende activa  9.203  6.531 

Totaal  41.281  33.411 



Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (€ x 1.000)

Uitgestelde 
vorderingen

Uitgestelde 
verplichtingen

Saldo per 31 december 2022
Materiële vaste activa  -  8 
Immateriële vaste activa  -  306 
Jubileumvoorziening  -  1 
Voorraden  684  160 
Overig  139  137 

Totaal voor saldering  823  612 
Saldering  -612  -612 

Totaal na saldering  211  - 

Saldo per 31 december 2021 (voor saldering)  988  671 
Saldering  -671  -671 

Saldo per 31 december 2021 (na saldering)  317  - 
Onttrekkingen  -165  -60 
Toevoegingen  -  1 

Saldo per 31 december 2022 (voor saldering)  823  612 
Saldering  -612  -612 

Saldo per 31 december 2022 (na saldering) 211  - 
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6. Liquide middelen (€ x 1.000)

8. Voorzieningen (€ x 1.000)

7. Eigen vermogen

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar.

2022 2021
Kas  -  1 
Banken  12.887  28.257 

Totaal  12.887  28.258 

2022 2021
Personeelsbeloningen  1.004 1.122
Garantievoorziening  1.803 2.217

Totaal  2.807  3.339 

Voor het “mutatieoverzicht eigen vermogen” verwijzen wij naar het “geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen”.



De jubileumvoorziening heeft overwegend een langlopend karakter.
Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

Van de garantievoorziening heeft € 0,9 miljoen (2021: € 1,2 miljoen) een kortlopend karakter.

Personeelsbeloningen 2022 2021
Jubileumvoorziening   
Saldo per 1 januari  1.122  1.079 
Onttrekkingen  -167  -82 
Toevoegingen  49  125 

Saldo per 31 december  1.004  1.122 

Garantievoorziening 2022 2021
Saldo per 1 januari  2.217  2.585 
Onttrekkingen  -869  -805 
Toevoegingen  455  437 

Saldo per 31 december  1.803  2.217 
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9. Langlopende verplichtingen (€ x 1.000)

10. Kortlopende verplichtingen (€ x 1.000)

2022 2021
Leningen  14.000  14.000 
Uitgestelde belastingverplichtingen  -  - 
Leaseverplichtingen  320  155 

Totaal  14.320  14.155 

2022 2021
Rekening-courantkredieten banken  -  - 
Leaseverplichtingen  260  302 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  1.852  1.862 
Handelsschulden en overige schulden en overlopende passiva  28.252  25.999 

Totaal  30.364  28.163 

Leningen
De financieringsovereenkomst met de bank waar de Standby Roll-over lening 
is ondergebracht expireert op 1 april 2026. Als zekerheden zijn verstrekt het 
recht van hypotheek (€ 18,9 miljoen, exclusief 40% voor rente en kosten) en 

pandrecht op bedrijfsinventaris en handelsvorderingen. Deze overeenkomst 
bevat geen convenanten. De rentevoet is gelijk aan het Euribor tarief 
vermeerderd met een opslag van 1,2 procent.



Nedap N.V. vormt een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met 
Nedap Beveiligingstechniek B.V. 

Alle vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de afdracht van 
de verschuldigde winstbelasting. De belastingposities worden in rekening- 
courant tussen de vennootschappen verrekend.

Een aantal dochtermaatschappijen is ervan afhankelijk dat Nedap N.V.  
de financiering beschikbaar blijft stellen. Door Nedap N.V. zijn in dit kader 
voor Nedap Asia Ltd. en Nedap Great Britain Ltd. Letters of Support 
afgegeven waarin is bevestigd dat de financiering niet zal worden opgeëist  
en de toelevering gegarandeerd blijft.

Rekening-courantkredieten banken

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

In de overige schulden en overlopende passiva heeft € 0,1 miljoen betrekking op schulden met een looptijd langer dan 1 jaar (2021: € 0,2 miljoen).

Handelsschulden en overige te betalen posten 2022 2021
Handelsschulden  14.145  12.368 
Schulden uit hoofde van investeringen  748  615 
Vooruitbetalingen  1.150  1.838 
Overige schulden en overlopende passiva  12.209  11.178 

Totaal  28.252  25.999 

Het maximum op te nemen bedrag in rekening-courant bedraagt € 25 miljoen (2021: € 25 miljoen).
Ieder jaar is in de maanden april t/m september een extra bedrag van € 5 miljoen beschikbaar.

Overige informatie
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11. Omzet (€ x 1.000)

Geografische afzetgebieden 2022 2021
Nederland  80.209  70.406 
Duitsland  26.565  26.368 
Overig Europa  54.536  52.359 
Noord-Amerika  30.017  21.471 
Overige landen  21.355  20.404 

Totaal  212.682  191.008 

Softwareabonnementen (licenties) en diensten bestaan voornamelijk uit abonnementen en onderhoudscontracten 
voor Healthcare, Retail, Security Management en Staffing Solutions.

Er zijn geen afnemers met een omzet hoger dan 10% van de totale omzet.

2022 2021
Producten, systemen en installaties  143.292  133.120 
Softwareabonnementen (licenties) en diensten  69.390  57.888 

Totaal  212.682  191.008 



12. Personeelskosten (€ x 1.000)

2022 2021
Lonen en salarissen  53.461  49.140 
Sociale lasten  6.434  5.300 
Pensioenlasten  2.500  3.656 
Doorbelast aan dochtermaatschappijen  -462  -450 
Inleenkrachten  12.822  11.837 
Overige personeelskosten  4.418  3.249 

Totaal  79.173  72.732 

Gemiddeld aantal medewerkers 2022 2021
Nederland  748  700 
Overig Europa  7  7 

Totaal  755  707 

In de pensioenlasten is een bedrag aan restitutie van betaalde pensioenpremies begrepen van € -1.464. Dit betreft het aandeel van Nedap  
in het positieve resultaat op betaalde premies voor een inmiddels geexpireerde overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering minus  
de schade die op deze polissen is vastgesteld.
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13. Amortisatie (€ x 1.000)

14. Afschrijvingen (€ x 1.000)

2022 2021
Ontwikkelingskosten  550  736 
Software & licenties  136  167 

Totaal  686  903 

2022 2021
Bedrijfsgebouwen  1.759  1.556 
Machines en installaties  774  796 
Andere vaste bedrijfsmiddelen  4.944  4.624 
Gebruiksrechten leases  301  332 

Totaal  7.778  7.308 



15. Bijzondere waardeverminderingen activa (€ x 1.000)

16. Overige bedrijfskosten (€ x 1.000)

2022 2021
Bijzondere waardevermindering activa -  528 

De bijzondere waardevermindering activa betreffen kosten voor waardeverminderingen van materiële vaste activa.

Onder de overige bedrijfskosten zijn onder andere opgenomen algemene, huisvestings-, indirecte fabricage- en verkoopkosten.
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17. Belastingen (€ x 1.000)

2022 2021
Winst voor belastingen exclusief deelnemingen  20.670  21.652 

Winstbelasting  3.969  4.450 
Uitgestelde winstbelasting  105  -336 

Totaal winstbelasting  4.074  4.114 

Aansluiting met het effectieve belastingtarief
2022 2021

Winstbelasting op basis van het Nederlandse belastingtarief  5.333 25,8% 5.413 25,0%
Afwijkend belastingtarief binnenland  -43 -0,2% -35 -0,2%
Effect belastingtarief in buitenlands filiaal  18 0,1% 13 0,1%
Niet-aftrekbare kosten  352 1,7% 384 1,8%
Fiscale stimuleringsregelingen  -1.611 -7,8% -1.659 -7,7%
Tariefaanpassing uitgestelde belastingen  87 0,4%  - 0,0%
Aanpassing voorgaande jaren  -62 -0,3% -2 0,0%

Totaal  4.074 19,7% 4.114 19,0%

Het afwijkend belastingtarief binnenland wordt veroorzaakt door een 
belastingdruk van 15,0% op de eerste € 395 (2021: 15,0% op de eerste  
€ 245) van het belastbare resultaat.
De belastingdruk bij het buitenlands filiaal is per saldo hoger dan het 
nominale tarief in Nederland, dit veroorzaakt een verhoging van de effectieve 
belastingdruk met 0,1 %.

Niet-aftrekbare kosten betreffen grotendeels kosten verband houdend  
met op aandelen gebaseerde beloningen.
Naast een gering bedrag volgend uit de Energie/Milieu Investerings Aftrek 
(EIA/MIA) (€ -7 (2021: € -13)) bestaan de fiscale stimuleringsregelingen 
uit voordelen voortvloeiend uit de toepassing van de innovatiebox (€ -1.604 
(2021: € -1.646)).



2022 2021
Personeels- en overige bedrijfskosten 42.348  37.528 
Amortisatie  550  736 
Geactiveerde kosten  -1.520  -512 
Subsidies  -959  -1.020 

Totaal  40.419  36.732 

2022 2021
Stand per 1 januari  191.919  181.237 
Toevoegingen gedurende het jaar  28.486  15.011 
Ontvangen bonusaandelen  4.978  3.147 
Onttrokken gedurende het jaar  -31.818  -7.476 

Stand per 31 december  193.565  191.919 

Onderzoek- en ontwikkelingskosten (€ x 1.000)

Aandelenbezit Stichting Medewerkerparticipatie Nedap (stuks x 1)

Subsidies betreffen met name toegekende afdrachtverminderingen S&O voortvloeiend uit de WBSO.

De kosten gerelateerd aan onderzoek en ontwikkeling zien voor het 
merendeel op onderhoud en het doorontwikkelen van de huidige producten 
en diensten. Het overige deel van deze kosten ziet op onderzoek en 

ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, waarbij activering van 
ontwikkelingskosten enkel plaatsvindt indien wordt voldaan aan de geldende 
criteria van IAS 38.

Overige informatie

VENNOOTSCHAPPELIJKE JAARREKENING



Aankopen gedaan in de jaren 2019 tot en met 2022 zijn nog geblokkeerd. 
Van de 193.565 in bezit zijnde aandelen bevinden zich 90.895 stuks nog in 
een blokkeringsperiode. De 90.895 geblokkeerde certificaten van aandelen 
geven recht op 15.597 bonuscertificaten (2021: 17.068). In 2022 zijn 4.978 
bonuscertificaten geleverd (2021: 3.147), 398 conditioneel toegekende 
bonuscertificaten vervallen (2021: 275) en 3.905 bonuscertificaten 
conditioneel toegekend (2021: 3.744), resulterend in 15.597 potentieel 
te leveren bonuscertificaten per ultimo 2022 (2021: 17.068). De Stichting 
Medewerkerparticipatie bezit circa 2,9% van het geplaatste aandelenkapitaal.

Betreft de totale kosten voor de diensten geleverd door 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

2022 2021

Onderzoek van  
de jaarrekening  271  262 

Controle gerelateerde  
opdrachten  -  - 

Belastingen  -  - 
Andere niet-controlediensten - -

Totaal  271  262 

Kosten van de externe onafhankelijke accountant 
(€ x 1.000)

Groenlo, 22 februari 2023

De directie
drs. R.M. Wegman, CEO
drs. D. van der Sluijs RC, CFO
ing. R. Schuurman, CCO

De raad van commissarissen
drs. P.A.M. van Bommel, voorzitter
prof. dr. ir. J.M.L. van Engelen, vicevoorzitter
drs. M. Pijnenborg
drs. M.A. Scheltema

2022 2021
Winst aandeelhouders  18.704  18.284 
Toevoeging (-)/ onttrekking 
(+) overige reserves 856  1.176 

Dividend uit te keren op 
gewone aandelen 19.560  19.460 

Winstbestemming (€ x 1.000)



Aan: de algemene vergadering en de raad van 
commissarissen van Nedap N.V. 

Verklaring over 
de jaarrekening 2022 
Ons oordeel
Naar ons oordeel: 
 •  geeft de geconsolideerde jaarrekening 

van Nedap N.V., samen met haar 
dochtermaatschappijen, (‘de groep’) 
een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van de 
groep op 31 december 2022 en van het 
resultaat en de kasstromen over 2022, in 
overeenstemming met de International 
Financial Reporting Standards zoals aanvaard 
binnen de Europese Unie (‘EU-IFRS’) en met 
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 
Burgerlijk Wetboek (‘BW’);

•  geeft de vennootschappelijke jaarrekening van 
Nedap N.V. (‘de vennootschap’) een getrouw 
beeld van de grootte en samenstelling van  
het vermogen van de vennootschap op  
31 december 2022 en van het resultaat over 
2022 in overeenstemming met Titel 9 Boek 
2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (‘BW’).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2022 van Nedap N.V. te Groenlo 
gecontroleerd. De jaarrekening omvat de 
geconsolideerde jaarrekening van de groep en  
de vennootschappelijke jaarrekening.
De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
•  de geconsolideerde balans per 31 december 

2022;
•  de volgende overzichten over 2022: de 

geconsolideerde winst-en-verliesrekening, 
het geconsolideerd overzicht van het 
totaalresultaat, het geconsolideerd 
mutatieoverzicht eigen vermogen en het 
geconsolideerd kasstroomoverzicht; en

•  de toelichting met een overzicht van de 
belangrijke grondslagen voor financiële 
verslaggeving en overige toelichtingen.

De vennootschappelijke jaarrekening bestaat uit:
•  de balans Nedap N.V. per 31 december 2022;
•  de winst-en-verliesrekening Nedap N.V.  

over 2022; en
•  de toelichting met een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving 
dat is gebruikt voor het opmaken van de 
geconsolideerde jaarrekening is EU-IFRS en de 
relevante bepalingen uit Titel 9 Boek 2 BW en 
het stelsel dat is gebruikt voor het opmaken van 
de vennootschappelijke jaarrekening is Titel 9 
Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd  
volgens Nederlands recht, waaronder ook  
de Nederlandse controlestandaarden vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond  
hiervan zijn beschreven in de paragraaf  
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Nedap N.V. zoals 
vereist in de Europese verordening betreffende 
specifieke eisen voor de wettelijke controles 
van financiële overzichten van organisaties 
van openbaar belang, de Wet toezicht 

6.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



accountantsorganisaties (Wta), de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor 
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels 
in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 
de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).

Onze controleaanpak
Wij hebben onze controlewerkzaamheden 
met betrekking tot de kernpunten, fraude en 
continuïteit, en de aangelegenheden daaruit, 
bepaald in de context van de controle van de 
jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons 
oordeel hierover. De informatie ter ondersteuning 
van ons oordeel, zoals onze bevindingen 
en observaties ten aanzien van individuele 
kernpunten, de controleaanpak frauderisico’s 
en de controleaanpak continuïteit, moet in dat 
kader worden bezien en niet als afzonderlijke 
oordelen of conclusies.

Samenvatting en context
Nedap N.V. is een onderneming die technologisch 
innovatieve producten en diensten ontwikkelt, 
laat produceren dan wel produceert en vermarkt. 
De ontwikkelingsactiviteiten vinden voornamelijk 
plaats op de hoofdvestiging in Groenlo in de 
zogeheten marktgroepen. De groep beschikt 

over een negental buitenlandse vestigingen die 
ondersteunend zijn aan de verkoop van haar 
producten en oplossingen. De productfabricage 
is voor een significant deel uitbesteed aan 
gespecialiseerde partners. Er is nog in beperkte 
mate sprake van productfabricage in de eigen 
productiefaciliteit in Groenlo.

De groep bestaat uit verschillende 
groepsonderdelen en daarom hebben wij de 
reikwijdte en aanpak van de groepscontrole 
overwogen zoals uiteengezet in de paragraaf ‘De 
reikwijdte van onze groepscontrole’. We hebben 
in onze controle in het bijzonder aandacht 
besteed aan de hoofdvestiging in Groenlo omdat 
deze individueel financieel significant is. Tevens 
zijn specifieke werkzaamheden verricht voor de 
vestiging in de Verenigde Staten (Nedap Inc.).

Als onderdeel van het ontwerpen van onze 
controleaanpak hebben wij de materialiteit 
bepaald en het risico van materiële afwijkingen in 
de jaarrekening geïdentificeerd en ingeschat. Wij 
besteden bijzondere aandacht aan die gebieden 
waar de directie belangrijke schattingen 
heeft gemaakt, bijvoorbeeld bij significante 
schattingen waarbij veronderstellingen over 
toekomstige gebeurtenissen worden gemaakt 
die inherent onzeker zijn. Hierbij hebben wij 

aandacht besteed aan onder meer de assumpties 
die horen bij de fysieke- en transitierisico’s als 
gevolg van klimaatverandering.

In de grondslagen voor financiële verslaggeving 
van de jaarrekening heeft de onderneming 
de schattingsposten en de belangrijkste 
onderliggende veronderstellingen uiteengezet. 
Wij hebben in dit kader het activeren van 
ontwikkelingskosten als kernpunt voor onze 
controle aangemerkt, zoals nader uiteengezet in 
de sectie ‘De kernpunten van onze controle’. Dit 
houdt met name verband met de omvang van de 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten, die worden 
gemaakt door de marktgroepen teneinde nieuwe 
proposities te ontwikkelen, en de onzekerheid 
die gepaard gaat met de toekomstige 
economische voordelen van deze proposities.

Daarnaast hebben wij de controle van de 
omzetverantwoording aangemerkt als kernpunt 
van onze controle. De diversiteit binnen de 
omzetstromen, gecombineerd met het veelal 
informele karakter van de interne controles 
hierop, hebben ertoe geleid dat wij bijzondere 
aandacht hebben besteed aan de controle  
van de verantwoorde omzet. Dit kernpunt 
is eveneens uiteengezet in de sectie  
‘De kernpunten van onze controle’.



Bij al onze controles besteden wij 
aandacht aan het risico op afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude 
die het gevolg is van het doorbreken van 
de interne beheersingsmaatregelen door 
de directie, waaronder het evalueren van 
schattingen op mogelijke tendenties. Andere 
aandachtsgebieden in onze controle, die niet 
als kernpunten zijn aangemerkt, waren onder 
andere de inbaarheid van (handels) vorderingen, 
de waardering van voorraden, de controle van 

(latente) belastingposities en de verwerking van 
op aandelen gebaseerde beloningen.

Nedap N.V. heeft de potentiële impact van 
klimaatverandering op haar financiële positie 
beoordeeld. In hoofdstuk 1.4. ‘Onze duurzame 
impact’ in het jaarverslag heeft de directie de 
impact voortkomend uit de klimaatverandering 
nader toegelicht. Wij hebben de beoordeling 
van de aan klimaat gerelateerde risico’s met de 
directie besproken, en de potentiële impact op 

de financiële positie inclusief de onderliggende 
assumpties en schattingen geëvalueerd.  
De potentiële impact van klimaatverandering 
leidt niet tot een kernpunt van onze controle.

Wij hebben ervoor gezorgd dat de 
controleteams, zowel op groepsniveau als 
op het niveau van de groepsonderdelen, 
over voldoende specialistische kennis en 
expertise beschikten die nodig zijn voor de 
controle van een onderneming die omzet 

De hoofdlijnen van onze controleaanpak waren als volgt: 

Materialiteit 
• Materialiteit: €1.300.000. 

Reikwijdte van de controle 
•  De groepscontrole heeft zich voornamelijk gericht op Nedap N.V. (vennootschappelijk). Bij dit groepsonderdeel  

is een controle van de volledige financiële informatie uitgevoerd. 
•  Additioneel is Nedap Inc. in de reikwijdte van de groepscontrole betrokken om voldoende dekking te verkrijgen voor  

de controle van individuele posten van de geconsolideerde jaarrekening.
•  Dekking controlewerkzaamheden: 91% van de geconsolideerde omzet, 86% van het geconsolideerde balanstotaal  

en 93% van het resultaat voor belastingen.

Kernpunten 
• Activering ontwikkelingskosten
• Controle van de omzetverantwoording



Materialiteit voor de groep
€1.300.000 (2021: €1.135.000).

Hoe is de materialiteit bepaald
Wij bepalen de materialiteit op basis van ons professionele oordeel. Als basis 
voor deze oordeelsvorming gebruikten we 5% van het verwachte resultaat 
voor belastingen. De toegepaste materialiteit bedraagt uiteindelijk 5,5% 
van het gerapporteerde resultaat voor belastingen. De initieel ingeschatte 
materialiteit achten wij nog steeds geschikt als basis voor onze controle en 
ons daarop gebaseerde oordeel.

De overwegingen voor de gekozen benchmark 
We gebruiken resultaat voor belastingen als de primaire, algemeen 
geaccepteerde, benchmark, op basis van onze analyse van de 

gemeenschappelijke informatiebehoeften van gebruikers van de 
jaarrekening. Op basis daarvan zijn wij van mening dat het resultaat voor 
belastingen een belangrijk kengetal is voor de financiële prestaties van de 
vennootschap.

Materialiteit voor groepsonderdelen
Binnen onze groepscontrole hebben we enkel Nedap N.V. 
(vennootschappelijk) als individueel financieel significant geïdentificeerd. 
De overige groepsonderdelen zijn individueel als niet financieel significant 
beoordeeld en als zodanig is daar geen separate materialiteit aan 
toegerekend. De materialiteit die we hebben toegerekend aan Nedap N.V. 
(vennootschappelijk) betrof €1.280.000.

genereert met de ontwikkeling en verkoop 
van technologisch innovatieve producten en 
diensten. Wij hebben tevens specialisten en 
experts op het gebied van IT-audit, belastingen, 
duurzaamheidsverslaggeving, op aandelen 
gebaseerde beloningen en remuneratie in ons 
team opgenomen en geraadpleegd.

Materialiteit
De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed 
door het toepassen van materialiteit. Het begrip 
‘materieel’ wordt toegelicht in de paragraaf 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening’.

Wij bepalen, op basis van ons professionele 
oordeel, kwantitatieve grenzen voor 
materialiteit waaronder de materialiteit voor 
de jaarrekening als geheel, zoals uiteengezet 
in onderstaande tabel. Deze grenzen, evenals 
de kwalitatieve overwegingen daarbij, helpen 
ons om de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden voor de individuele 
posten en toelichtingen in de jaarrekening 
te bepalen en om het effect van onderkende 
afwijkingen, zowel individueel als gezamenlijk, 
op de jaarrekening als geheel en op ons  
oordeel, te evalueren.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of 
mogelijke afwijkingen die naar onze mening om 
kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met de raad van commissarissen 
overeengekomen dat wij tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de €65.000 
(2021: €55.000) en reclassificaties boven 
de €150.000 aan hen rapporteren evenals 
kleinere afwijkingen die naar onze mening om 
kwalitatieve redenen relevant zijn.



De reikwijdte van onze groepscontrole
Nedap N.V. is de moedermaatschappij van een 
groep van entiteiten. De financiële informatie van 
deze groep is opgenomen in de geconsolideerde 
jaarrekening van Nedap N.V.

Wij hebben de reikwijdte van onze controle 
zodanig bepaald dat wij voldoende 
controlewerkzaamheden verrichten om in staat 
te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening 
als geheel. Daarbij hebben wij, onder meer, in 
aanmerking genomen de managementstructuur 
van de groep, de aard van de activiteiten van 
de groepsonderdelen, de bedrijfsprocessen 
en interne beheersingsmaatregelen en de 
bedrijfstak waarin de vennootschap opereert.  
Op grond hiervan hebben wij de aard en omvang 
van de werkzaamheden bepaald op het niveau 
van de groepsonderdelen die noodzakelijk waren 
om door het groepsteam en door de accountants 
van groepsonderdelen te worden uitgevoerd.

De groepscontrole heeft zich voornamelijk 
gericht op het significante onderdeel Nedap N.V. 
(vennootschappelijk). Bij dit groepsonderdeel 
is een controle van de volledige financiële 
informatie uitgevoerd omdat dit groepsonderdeel 
individueel een significante financiële omvang 
heeft. Additioneel is Nedap Inc. in de reikwijdte 

van de groepscontrole betrokken om voldoende 
dekking te verkrijgen voor de controle van 
individuele posten van de geconsolideerde 
jaarrekening.

In totaal hebben wij met het uitvoeren van deze 
werkzaamheden de volgende dekking over 
onderstaande jaarrekeningposten verkregen:
Omzet 91%
Balanstotaal 86%
Resultaat voor belasting 93%

De groepsonderdelen die niet onder de reikwijdte 
van de controle vallen vertegenwoordigen geen 
van alle meer dan 5% van de geconsolideerde 
omzet of het geconsolideerde balanstotaal. Op 
de financiële informatie van deze resterende 
groepsonderdelen hebben we op groepsniveau, 
onder meer, cijferanalyses uitgevoerd om 
onze inschatting, dat deze onderdelen geen 
significante risico’s op materiële fouten bevatten, 
te bevestigen. 

Bij het groepsonderdeel Nedap N.V. 
(vennootschappelijk) hebben wij als groepsteam 
zelf de vereiste controlewerkzaamheden 
uitgevoerd. Wij hebben gebruikgemaakt 
van andere accountants voor de specifieke 
werkzaamheden bij groepsonderdeel Nedap Inc.

Wij hebben de lokale accountant van Nedap Inc. 
in de Verenigde Staten door middel van instructies 
aangestuurd om specifiek overeengekomen 
controlewerkzaamheden te verrichten met 
betrekking tot de liquide middelen, debiteuren, 
voorraden, overlopende passiva, voorzieningen, 
opbrengsten, frauderisico’s en het eigen 
vermogen om zodoende voldoende dekking te 
verkrijgen voor de controle van deze individuele 
posten van de geconsolideerde jaarrekening 
van Nedap N.V. Wij hebben met de lokale 
accountant diverse besprekingen gehad en 
de toereikendheid van diens uitgevoerde 
werkzaamheden in detail geëvalueerd.

Het groepsteam heeft de consolidatie van de 
groep, de toelichtingen in de jaarrekening en een 
aantal complexe aspecten gecontroleerd. Dit 
betreffen de geactiveerde ontwikkelingskosten, 
(latente) belastingposities en de verwerking van 
op aandelen gebaseerde beloningen.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij 
(groeps)onderdelen, gecombineerd met 
aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, 
zijn wij in staat geweest om voldoende en 
geschikte controle-informatie met betrekking tot 
de financiële informatie van de groep te verkrijgen 
als basis voor ons oordeel over de jaarrekening.



Controleaanpak frauderisico’s
Wij hebben risico’s geïdentificeerd en ingeschat 
op een afwijking van materieel belang in de 
jaarrekening die het gevolg is van fraude. Wij 
hebben tijdens onze controle inzicht verkregen in 
Nedap N.V. en haar omgeving, de componenten 
van het interne beheersingssysteem, waaronder 
het risico-inschattingsproces en de wijze waarop 
de directie inspeelt op frauderisico’s en het 
interne beheersingssysteem monitort, alsmede 
de wijze waarop de raad van commissarissen 
toezicht uitoefent en de uitkomsten 
daarvan. Wij verwijzen naar hoofdstuk 4.1 
‘Risicomanagement’ van het jaarverslag, 
waarin de directie het Nedap Risk Management 
Framework en het informele systeem van 
risicoanalyse beschrijft en hoofdstuk 5 ‘Verslag 
van raad van commissarissen’ van het jaarverslag 
waar de raad van commissarissen op het Nedap 
Risk Management Framework reflecteert.

Wij hebben ten aanzien van het risico op 
afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude de opzet en implementatie van de 
interne beheersing geëvalueerd, waaronder 
fraude als element in het Nedap Risk 
Management Framework, de gedragscode, 
de klokkenluidersregeling, en voor zover wij 
dat noodzakelijk achtten voor onze controle, 

de werking getoetst van deze interne 
beheersmaatregelen.

Wij hebben om inlichtingen gevraagd bij de 
leden van de directie, de interne auditfunctie, 
juridische zaken en de raad van commissarissen 
of zij op de hoogte zijn van feitelijke, vermeende 
of vermoede fraude. Hieruit volgden geen 
signalen van feitelijke, vermeende of vermoede 
fraude die kunnen leiden tot een afwijking van 
materieel belang. 

Als onderdeel van ons proces voor het 
identificeren van risico’s op een afwijking 
van materieel belang in de jaarrekening 
die het gevolg is van fraude, hebben wij, 
in samenwerking met onze forensische 
specialisten, frauderisicofactoren overwogen 
met betrekking tot frauduleuze financiële 
verslaggeving, oneigenlijke toe-eigening van 
activa en omkoping en corruptie. Wij hebben 
geëvalueerd of deze factoren een indicatie 
vormden voor de aanwezigheid van het risico 
op afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude. De door ons geïdentificeerde 
frauderisico’s en uitgevoerde specifieke 
werkzaamheden zijn als volgt:



Geïdentificeerde frauderisico’s 
Het risico dat de directie maatregelen van interne beheersing doorbreekt. 
Bij al onze controles besteden wij aandacht aan het risico van het doorbreken 
van maatregelen van interne beheersing door de directie, waaronder risico’s 
op mogelijke afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude in 
schattingen op basis van een analyse van mogelijke belangen van de directie.

De directie ontvangt bonussen, waarvan de omvang mede afhankelijk is 
van het behalen van financiële doelstellingen die door de RvC zijn gesteld. 
Daarnaast heeft de directie vanuit de unieke positie, waarin zij zich bevindt, 
gelegenheid tot het beïnvloeden van schattingen. Wij hebben in dat kader 
bijzondere aandacht gehad voor de geactiveerde ontwikkelingskosten, 
gegeven het schattingselement in deze post.

Onze controlewerkzaamheden en observaties
Wij hebben, voor zover relevant voor onze controle, de opzet geëvalueerd 
van de maatregelen van interne beheersing die het risico op doorbreking van 
de interne beheersing moeten mitigeren in de processen voor het genereren 
en verwerken van journaalposten en het maken van schattingen. Tevens 
hebben wij specifieke aandacht gegeven aan de toegangsbeveiligingen in 
het IT-systeem en de mogelijkheid dat hierdoor functiescheidingen worden 
doorbroken.

Wij hebben journaalposten geselecteerd op basis van risicocriteria en hierop 
specifieke controlewerkzaamheden verricht, waarbij wij tevens aandacht 
hebben besteed aan het identificeren van significante transacties buiten de 
normale bedrijfsuitoefening. 

Tevens hebben wij specifieke controlewerkzaamheden verricht ten aanzien 
van belangrijke schattingen van de directie, waaronder de activering van 
ontwikkelingskosten. Hiervoor verwijzen wij naar de paragraaf kernpunten. 
Wij hebben in het bijzonder aandacht gehad voor het inherente risico van 
vooringenomenheid van de directie bij de schattingen.

Onze werkzaamheden hebben geen materiële afwijkingen in de door het 
management verschafte informatie in de jaarrekening en het bestuursverslag, 
ten opzichte van de jaarrekening, aan het licht gebracht.

Onze werkzaamheden hebben niet geleid tot specifieke aanwijzingen voor 
fraude of vermoedens van fraude ten aanzien van het doorbreken van de 
interne beheersing door de directie. 



Geïdentificeerde frauderisico’s 
Het risico van frauduleuze financiële verslaggeving, ten gevolge van 
verantwoorden van fictieve omzet.
Dit risico ziet toe op het bestaan van omzet. De directie heeft targets gekregen 
voor groei van de omzet en het resultaat, zoals toegelicht in hoofdstuk 5.2 
‘Remuneratieverslag 2022’ van het jaarverslag. Hierdoor zou druk op het 
bestuur kunnen bestaan om een te hoge omzet weer te geven door fictieve 
omzet op te voeren. 

Controlewerkzaamheden en observaties
Wij hebben, voor zover relevant voor onze controle, de opzet geëvalueerd 
van de interne beheersingsmaatregelen rondom de omzetverantwoording 
en in de processen voor het genereren en verwerken van journaalposten 
betreffende de omzet.

Wij hebben specifieke werkzaamheden op het bestaan van de omzet verricht. 
Op basis van deelwaarnemingen, hebben wij de geleverde prestaties 
en transactieprijzen die ten grondslag liggen aan de omzettransacties 
getoetst aan de hand van de onderliggende verkoopovereenkomsten, 
leveringsdocumenten, verkoopfacturen en geldontvangsten.

Wij hebben door middel van data-analyse opvallende omzetboekingen in 
het boekjaar geïdentificeerd en hierop gegevensgerichte werkzaamheden 
uitgevoerd door vast te stellen dat deze boekingen zijn gebaseerd op 
daadwerkelijke leveringen in het betreffende boekjaar.

Onze werkzaamheden hebben geen materiële afwijkingen in de door het 
management verschafte informatie in de jaarrekening en het bestuursverslag, 
ten opzichte van de jaarrekening, aan het licht gebracht. 

Onze werkzaamheden hebben niet geleid tot specifieke aanwijzingen voor 
fraude of vermoedens van fraude ten aanzien van de afgrenzing en bestaan 
van de omzetverantwoording.



Wij hebben in onze controle een element van 
onvoorspelbaarheid ingebouwd. Tevens hebben 
we kennisgenomen van advocatenbrieven en 
correspondentie met toezichthouders en zijn wij 
tijdens de controle alert gebleven op indicaties 
voor signalen van fraude. Ook hebben wij de 
uitkomst van andere controlewerkzaamheden 
beoordeeld en overwogen of er bevindingen  
zijn die aanwijzing geven voor fraude of het  
niet-naleven van wet- en regelgeving. Indien 
daar sprake van was, hebben wij onze evaluatie 
van het risico van fraude en de gevolgen daarvan 
voor onze controlewerkzaamheden opnieuw 
geëvalueerd.

Controleaanpak continuïteit
Zoals toegelicht in hoofdstuk 4.5 
‘Directieverklaring’ van het jaarverslag heeft 
de directie haar continuïteitsbeoordeling voor 
tenminste twaalf maanden vanaf de datum 
van opmaken van de jaarrekening uitgevoerd 
en geen gebeurtenissen of omstandigheden 
geïdentificeerd die gerede twijfel kunnen doen 
ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit 
om haar continuïteit te handhaven (hierna: 
continuïteitsrisico’s).

Onze werkzaamheden om de 
continuïteitsbeoordeling van de directie te 
evalueren omvatten onder andere:
•  overwegen of de continuïteitsbeoordeling 

van de directie alle relevante informatie 
bevat, waaronder de impact van mogelijke 
gevolgen van significante verstoringen in de 
supply chain, waarvan wij als gevolg van onze 
controle kennis hebben, de directie bevragen 
over de belangrijkste veronderstellingen 
en uitgangspunten en nagaan of de directie 
gebeurtenissen of omstandigheden heeft 
geïdentificeerd die gerede twijfel kunnen doen 
ontstaan over de mogelijkheid van de entiteit 
om haar continuïteit te handhaven (hierna: 
continuïteitsrisico’s);

•  analyseren van de financiële positie per 
einde van het huidige boekjaar ten opzichte 
van die per einde van het vorige boekjaar 
ter identificatie van indicatoren die kunnen 
duiden op continuïteitsrisico’s;

•  evalueren van de begrote operationele 
resultaten en daaraan gerelateerde 
kasstromen ten opzichte van het afgelopen 
jaar, ontwikkelingen in de branche en onze 
kennis uit de controle;

•  inwinnen van inlichtingen bij de directie over 
haar kennis van continuïteitsrisico’s na de 
periode van de door de directie verrichte 
continuïteitsanalyse.

Onze controlewerkzaamheden hebben 
geen informatie opgeleverd die strijdig is 
met de veronderstellingen en aannames 
van de directie over de gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling.

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven 
wij zaken die naar ons professionele oordeel 
het meest belangrijk waren tijdens de controle 
van de jaarrekening. Wij hebben de raad van 
commissarissen op de hoogte gebracht van 
de kernpunten. De kernpunten vormen geen 
volledige weergave van alle risico’s en punten die 
wij tijdens onze controle hebben geïdentificeerd 
en hebben besproken. Wij hebben in deze 
paragraaf de kernpunten beschreven met daarbij 
een samenvatting van de op deze punten door 
ons uitgevoerde werkzaamheden. 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met 
betrekking tot deze kernpunten bepaald in het 
kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. 
Onze bevindingen en observaties ten aanzien 
van individuele kernpunten moeten in dat 
kader worden bezien en niet als afzonderlijke 
oordelen over deze kernpunten of over specifieke 
elementen van de jaarrekening. 



De kernpunten ‘Activering ontwikkelingskosten’ 
en ‘Controle van de omzetverantwoording’ zijn 
inherent aan de aard van de onderneming. Er zijn 
geen wijzigingen in de kernpunten in vergelijking 
met voorgaand jaar. De ontwikkeling van de 
business, de resultaten van de onderneming en 
onze jaarrekeningcontrole gaven verder geen 
aanleiding tot additionele kernpunten.



Kernpunten 
Activering ontwikkelingskosten
De toelichting op de immateriële vaste activa is opgenomen in toelichting 1  
op de jaarrekening. 
Het doen van onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe proposities 
zijn onderdeel van de kernactiviteiten van Nedap N.V. De kosten die worden 
gemaakt uit hoofde van onderzoek worden rechtstreeks ten laste van het 
resultaat gebracht. Voor proposities waarvan is bepaald dat deze technisch 
haalbaar zijn en er voldoende marktpotentieel is, worden de kosten voor 
ontwikkeling separaat per propositie geadministreerd.

Op basis van de intern gedefinieerde activeringscriteria, die voldoen aan IAS38, 
wordt op propositieniveau besloten of de ontwikkelingskosten kunnen worden 
geactiveerd als immateriële vaste activa. Indien de kosten niet voldoen aan de 
activeringscriteria worden deze rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

Ultimo 2022 bedragen de geactiveerde ontwikkelingskosten €1,7 miljoen  
(31 december 2021: €1,2 miljoen).

In de winst-en-verliesrekening is €40 miljoen (2021: €37 miljoen) aan 
onderzoeks- en ontwikkelingskosten rechtstreeks ten laste van het resultaat 
gebracht. Zoals toegelicht in de sectie ‘Overige informatie’ van de 
geconsolideerde jaarrekening zien deze kosten voor het merendeel toe op 
het onderhoud, actualiseren en door ontwikkelen van bestaande proposities 
en in mindere mate op daadwerkelijke onderzoek en ontwikkeling van  
nieuwe proposities.

Het onderscheid tussen de ontwikkeling van een nieuwe propositie en 
de doorontwikkeling van en/of het onderhoud plegen aan een bestaande 
propositie is niet altijd feitelijk vast te stellen. Daarnaast is er sprake van 
een onzekerheid of proposities uiteindelijk zullen leiden tot toekomstige 
economische voordelen. Als gevolg van deze aspecten, alsmede de materiële 
bedragen die gepaard gaan met onderzoek en ontwikkeling, hebben wij de 
activering van ontwikkelingskosten als kernpunt aangemerkt. Onze controle 
is met name gegevensgericht van aard.
  

Onze controlewerkzaamheden en observaties
De door management gemaakte inschatting inzake de activering 
van ontwikkelingskosten hebben wij getoetst aan de hand van de 
activeringscriteria vanuit IAS 38, interviews met betrokken medewerkers 
en management, het lezen van notulen en het raadplegen van 
openbare bronnen. Tevens hebben we kennisgenomen van de interne 
processen rondom de administratie en beheersing van onderzoek- en 
ontwikkelingskosten. Aangezien de interne controles op transactieniveau niet 
altijd formeel en/of zichtbaar worden vastgelegd, hebben wij de administratie 
op propositieniveau, per marktgroep, gegevensgericht gecontroleerd.
 
De juistheid van de geactiveerde ontwikkelingskosten hebben wij getoetst 
middels het toetsen van de geldende uitgangspunten voor activering, 
waaronder de beoordeling van de uitgangspunten en veronderstellingen 
aangaande technische haalbaarheid van de proposities alsmede de analyse 
van management betreffende de toekomstige economische voordelen.

Ten aanzien van de volledigheid van de geactiveerde ontwikkelingskosten 
hebben wij diverse proposities op basis van deelwaarneming en omvang 
geselecteerd en daarvan aan de hand van interviews, projectplannen, 
voortgangsrapportages en overige documentatie vastgesteld dat de 
gehanteerde uitgangspunten voor het niet activeren van deze proposities  
en ontwikkelingskosten passend zijn binnen de criteria van IAS 38. 

Door middel van kritische oordeelsvorming ten aanzien van de toelichtingen 
en onderbouwingen per propositie kunnen wij ons vinden in de door 
management geactiveerde ontwikkelingskosten.



Kernpunten 
Controle van de omzetverantwoording
De toelichting op de omzet is opgenomen in toelichting 14 van de jaarrekening. 
De omzet van Nedap N.V. bestaat uit diverse contractvormen met elementen 
van levering van producten, diensten (bestaande uit abonnementen, 
onderhoudscontracten en licenties) en combinaties daarvan, die allen een 
separate transactieprijs kennen. De overeengekomen prestatieverplichtingen 
kunnen impact hebben op het moment waarop de omzet verantwoord mag 
worden, conform de vereisten van IFRS 15.

In de organisatiecultuur van Nedap N.V. vormen informele checks & balances, 
zoals een nauwe betrokkenheid van de directie en het management, 
belangrijke elementen in de governance en interne beheersingssystemen. 
Interne controles op transactieniveau worden niet altijd formeel of zichtbaar 
vastgelegd.

De diversiteit aan marktgroepen, contractvormen en de relatief informele 
interne beheersing, hebben ertoe geleid dat wij een significant deel van 
onze inspanningen hebben besteed aan de controle van de juistheid en 
volledigheid van de verantwoorde omzet. Onze controle is met name 
gegevensgericht van aard.

Onze controlewerkzaamheden en observaties
We hebben de juistheid van de omzetstromen getoetst door middel van 
eigen detailwaarnemingen door (op basis van deelwaarnemingen) de in  
het grootboek verantwoorde omzet te toetsen aan de prestatieverplichtingen 
en transactieprijzen in de onderliggende verkoopovereenkomsten, leverings-
documenten, verkoopfacturen en geldontvangsten.
 
Ten aanzien van de volledigheid van de omzet verkregen uit de levering van 
producten hebben wij de verwachte verbanden tussen verkoop, inkoop, 
productie en voorraadmutaties getoetst middels cijferanalyses  
en deelwaarnemingen op onderliggende inkoop- en verkooptransacties. 
Tevens hebben wij de voorraadinventarisaties bijgewoond als sluitstuk  
van deze verbandscontrole.

De volledigheid van de omzet uit diensten hebben we, afhankelijk van de 
aard, gecontroleerd vanuit de maandelijkse standenregisters en de registers 
van gegenereerde licenties. De volledigheid van deze standenregisters is 
getoetst middels aansluiting met de basisregistraties inzake de werkelijk 
verleende diensten en afgesloten contracten. Tot slot hebben wij 
gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd op de creditnota’s gedurende 
het jaar en na afloop van het boekjaar.

Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd bij de uitgevoerde 
werkzaamheden.



Verklaring over de in het 
jaarverslag opgenomen andere 
informatie
Het jaarverslag omvat ook andere informatie.  
Dat betreft alle informatie in het jaarverslag 
anders dan de jaarrekening en onze 
controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn 
wij van mening dat de andere informatie:
•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen 

materiële afwijkingen bevat;
•  alle informatie bevat die op grond van Titel 9 

Boek 2 BW is vereist voor het bestuursverslag 
en de overige gegevens en op grond van 
artikelen 2:135b en 2:145 lid 2 BW voor  
het bezoldigingsverslag.

Wij hebben de andere informatie gelezen en 
hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of 
anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan 
aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW, artikel 
2:135b lid 7 BW en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  
De directie en de raad van commissarissen  
zijn verantwoordelijk voor het opstellen en 
openbaar maken van het bezoldigingsverslag  
in overeenstemming met artikelen 2:135b  
en 2:145 lid 2 BW.

Verklaring betreffende overige 
door wet- en regelgeving gestelde 
vereisten en ESEF
Onze benoeming
Wij zijn op 12 april 2022 herbenoemd als externe 
accountant van Nedap N.V. voor een periode van 
drie jaar tot en met het verslagjaar 2024 door 
de raad van commissarissen volgend een besluit 
van de algemene vergadering. Wij zijn nu voor 
een onafgebroken periode van 7 jaar accountant 
van de vennootschap.

Europees uniform elektronisch formaat (ESEF) 
Nedap N.V. heeft het jaarverslag opgesteld in 
ESEF. De vereisten hiervoor zijn vastgelegd in 
de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815 
met technische reguleringsnormen voor de 
specificatie van een uniform elektronisch 
verslagleggingsformaat (deze vereisten worden 
hierna aangeduid met: de RTS voor ESEF).

Naar ons oordeel voldoet het jaarverslag, 
opgesteld in het XHTML-formaat, met 
daarin opgenomen de (deels) gemarkeerde 
geconsolideerde jaarrekening zoals door Nedap 
N.V. opgenomen in de rapportageset, in alle  
van materieel belang zijnde aspecten, aan de 
RTS voor ESEF.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen 
van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening, 
in overeenstemming met de RTS voor ESEF, 
waarbij de directie de verschillende onderdelen 
samenvoegt in één enkele rapportageset. Het is 
onze verantwoordelijkheid een redelijke mate 
van zekerheid te krijgen voor ons oordeel dat  
het jaarverslag in deze rapportageset voldoet aan  
de RTS voor ESEF.

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd volgens 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 3950N ‘Assuranceopdrachten inzake 
het voldoen aan de criteria voor het opstellen van 
een digitaal verantwoordingsdocument’.

Onze onderzoek bestond onder andere uit:
•  Het verkrijgen van inzicht in het financiële 

rapportageproces van de entiteit, waaronder 
het opstellen van de rapportageset.

•  Het identificeren en inschatten van de 
risico’s dat het jaarverslag niet in alle van 



materieel belang zijnde aspecten voldoet aan 
de RTS voor ESEF en het in reactie op deze 
risico’s bepalen en uitvoeren van verdere 
assurancewerkzaamheden als basis voor  
ons oordeel, waaronder:

 •  het verkrijgen van de rapportageset  
en het uitvoeren van validaties om  
vast te stellen of de rapportageset,  
met de daarin opgenomen Inline  
XBRL-instancedocument en de  
XBRL-extensie-taxonomiebestanden  
in overeenstemming met de technische 
specificaties zoals opgenomen in de  
RTS voor ESEF zijn opgesteld;

 •  het onderzoeken van de informatie 
met betrekking tot de geconsolideerde 
jaarrekening in de rapportageset om vast 
te stellen of alle vereiste markeringen zijn 
toegepast en of deze in overeenstemming 
zijn met de RTS voor ESEF.

Geen verboden diensten
Wij hebben, naar ons beste weten en overtuiging, 
geen verboden diensten geleverd, als bedoeld 
in artikel 5, lid 1 van de Europese verordening 
betreffende specifieke eisen voor de wettelijke 
controles van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang.

Geleverde diensten
Wij hebben geen niet-controlediensten, in 
aanvulling op de controle van de jaarrekening, 
geleverd aan de vennootschap en haar 
dochtermaatschappijen, in de periode waarop 
onze wettelijke controle betrekking heeft.

Verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de jaarrekening en 
de accountantscontrole
Verantwoordelijkheden van de directie en de 
raad van commissarissen voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor:
•   het opmaken en het getrouw weergeven van 

de jaarrekening in overeenstemming met EU-
IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW; en voor

•  een zodanige interne beheersing die de 
directie noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de 
directie afwegen of de vennootschap in staat 
is om haar werkzaamheden in continuïteit 
voort te zetten. Op grond van genoemde 
verslaggevingsstelsels moet de directie 
de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie 

het voornemen heeft om de vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 
of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De directie moet gebeurtenissen 
en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de vennootschap haar 
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in 
de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk 
voor het uitoefenen van toezicht op het 
proces van financiële verslaggeving van de 
vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig 
plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte 
controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel.

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate 
van zekerheid te verkrijgen over de vraag of 
de jaarrekening als geheel geen afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude 
of van fouten en een controleverklaring uit te 
brengen waarin ons oordeel is opgenomen. 
Een redelijke mate van zekerheid is een hoge 



mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 
controle niet alle afwijkingen van materieel 
belang ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg 
van fraude of fouten en zijn materieel 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van 
deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van 
het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze 
verantwoordelijkheden is opgenomen in de 
bijlage bij onze controleverklaring.

Amsterdam, 22 februari 2023
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

drs. R.P.R. Jagbandhan RA
 

Bijlage bij onze controleverklaring 
over de jaarrekening 2022 van 
Nedap N.V.
In aanvulling op wat is vermeld in onze 
controleverklaring hebben wij in deze bijlage 
onze verantwoordelijkheden voor de controle  
van de jaarrekening nader uiteengezet en 
toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant 
voor de controle van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole 
professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming 
toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit:
•  Het identificeren en inschatten van de risico’s 

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 
het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden 
en het verkrijgen van controle-informatie 
die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een 
afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 
sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties 

vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken  
van de interne beheersing.

•  Het verkrijgen van inzicht in de interne 
beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden 
te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de vennootschap.

•  Het evalueren van de geschiktheid van 
de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van schattingen door de directie 
en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan.

•  Het vaststellen dat de door de directie 
gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Ook op basis van de 
verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht 
om aandacht in onze controleverklaring 
te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de 



toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een onderneming haar 
continuïteit niet langer kan handhaven.

•  Het evalueren van de presentatie, structuur 
en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren  
of de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de onderliggende transacties  
en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor 
het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de 
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering 
van de groepscontrole. In dit kader hebben 
wij de aard en omvang van de uit te voeren 
werkzaamheden voor de groepsonderdelen 
bepaald om te waarborgen dat we voldoende 
controlewerkzaamheden verrichten om in staat 
te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening 
als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische 
structuur van de groep, de omvang en/of het 
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de 
activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne 
beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak 

waarin de vennootschap opereert. Op grond 
hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling 
van de financiële informatie of specifieke posten 
noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van 
commissarissen onder andere over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de 
significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne 
beheersing. In dit kader geven wij ook een 
verklaring aan de auditcommissie op grond 
van artikel 11 van de Europese verordening 
betreffende specifieke eisen voor de wettelijke 
controles van financiële overzichten van 
organisaties van openbaar belang. De in die 
aanvullende verklaring verstrekte informatie 
is consistent met ons oordeel in deze 
controleverklaring.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen 
dat wij de relevante ethische voorschriften 
over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij 
communiceren ook met hen over alle relaties 
en andere zaken die redelijkerwijs onze 
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over 
de daarmee verband houdende maatregelen 

die zijn getroffen om de geïdentificeerde 
bedreigingen weg te nemen en onze 
onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle 
van de jaarrekening vanuit alle zaken die wij 
met de raad van commissarissen hebben 
besproken. Wij beschrijven deze zaken in onze 
controleverklaring, tenzij dit is verboden door 
wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame 
omstandigheden wanneer het niet vermelden in 
het belang is van het maatschappelijk verkeer.



Lid 1
Jaarlijks wordt door de directie, met 
voorafgaande goedkeuring van de raad van 
commissarissen, vastgesteld welk deel van de 
winst - het positieve saldo van de winst- en 
verliesrekening - wordt gereserveerd.

Lid 2
Uit de winst na reservering volgens artikel 43.1, 
wordt op de preferente aandelen een dividend 
uitgekeerd waarvan het percentage gelijk is aan 
de som van de gewogen gemiddelden van de 
deposi torente van de Europese Centrale Bank 
- gewogen naar het aantal dagen waarover de 
uitkering geschiedt - verhoogd met drie procent 
(3%). Het dividend op de preferente aandelen 
wordt berekend over het gestorte deel van het 
nominaal bedrag. Indien in enig jaar de winst niet 
toereikend is om het op de preferente aandelen 
toe te kennen dividend overeenkomstig de eerste 
volzin van dit lid uit te keren, zal het tekort zoveel 
mogelijk ten laste van het vrij uitkeerbaar deel 
van het eigen vermogen worden gebracht.

Lid 3
Het daarna overblijvende wordt als dividend  
op de gewone aandelen uitgekeerd.

Lid 5
Bovendien wordt indien over enig jaar verlies is  
geleden over dat jaar geen dividend uitgekeerd.  
Ook in volgende jaren kan eerst uitkering van  
dividend plaatshebben nadat het verlies door 
winst is goedgemaakt.

De algemene vergadering kan echter op voorstel 
van de directie, met voorafgaande goedkeuring 
van de raad van commissarissen, besluiten zulk 
een verlies te delgen ten laste van het uitkeer-
baar deel van het eigen vermogen.

6.4 Statutaire bepaling inzake de winstbestemming conform artikel 43



6.5 Ondernemingen en leiding

Per 22 februari 2023
Hoofdkantoor 
Nedap N.V. |  drs. R.M. Wegman (1966) 

drs. D. van der Sluijs RC (1972) 
ing. R. Schuurman (1969)

Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
Nederland

Marktgroepen
Healthcare | ing. P.A. van Soolingen (1981)
Identification Systems | drs. J.B.F. van der Willik (1983)
Light Controls | ing. J. Somsen (1964)
Livestock Management | MSc M.H.J. Idink (1982)
Retail | drs. O.F.J. van den Broek (1984)
Security Management | drs. S.P. Adriaanse (1984)
Staffing Solutions | ing. R. Schuurman (1969) a.i. 

Azië
Nedap Asia Ltd. | drs. G.H.M. Derksen (1990)
Austin Plaza 15F, Units 3-5
No. 83, Austin Road
Kowloon
Hongkong

Nedap China Ltd. | drs. G.H.M. Derksen (1990)
Room 2306, Raffles City
Office Tower 2
No. 1189, Changning Road
200051 Shanghai
China

Europa
Nedap België | ir. K.J. van de Groep (1982)
Maria-Theresialaan 2.0.1
1800 Vilvoorde
België

Nedap Beveiligingstechniek B.V. | E. Groeskamp (1961)
Groenekanseweg 24A
3737 AG Groenekan
Nederland

Nedap Deutschland GmbH | ir. I.A.C. van Balveren (1967)
Mies van der Rohe Business Park, 
Girmesgath 5, 
Gebäude B1, 3.OG
47803 Krefeld
Duitsland

Nedap Great Britain Ltd. | E. Groeskamp (1961)
1230 Arlington Business Park
Theale, Reading
Groot-Brittannië

Nedap Iberia S.A.U. | drs. T. Elferink (1983)
Paseo de la Castellana 43
28046 Madrid
Spain

Nedap Polska Sp. z o.o. | drs. M.J. Bomers (1982)
Aleja Niepodległości 18
02-653 Warszawa
Polen

Midden-Oosten
Nedap FZE | drs. J.H.W. van Ruijven (1983)
Dubai Digital Park, Office 402, 
Building A4
P.O. Box 341213 Dubai 
Silicon Oasis
Verenigde Arabische Emiraten



Noord-Amerika
Nedap Inc. | MSc G.B.P. Gozdek (1979)
25 Corporate Drive
Suite 101
Burlington, MA 01803
Verenigde Staten

Nevenvestigingen
Naamloze vennootschap Nedap N.V.,  
gevestigd te Vilvoorde, België  
(handelsnaam: Nedap België)

ESEF relevant tags

Name of reporting entity or other means 
of identification Nedap N.V.

Domicile of entity the Netherlands

Legal form of entity Public limited company

Country of incorporation the Netherlands

Address of entity's registered office Parallelweg 2, 7141 DC Groenlo, the Netherlands

Principal place of business Groenlo, the Netherlands

Description of nature of entity's operations 
and principal activities

Develop and Manufacture electronic equipment 
and software

Name of parent entity Nedap N.V.

Name of ultimate parent of group Nedap N.V.

Explanation of change in name of reporting 
entity or other means of identification from 
end of preceding reporting period

None



Disclaimer
Deze download uit het jaarverslag kan toekomstgerichte uitspraken en verwachtingen bevatten 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 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.

© 2023 – 2024 Nedap N.V. All rights reserved
Deze download betreft een niet-officiële kopie uit ons oorspronkelijke en officiële jaarverslag over 2022. De onafhankelijke accountant (PwC) heeft niet vastgesteld dat deze kopie identiek is aan de officiële 
versie en is daartoe ook niet verplicht. Derhalve heeft de controleverklaring geen betrekking op deze kopie, maar enkel op de officiële versie van ons jaarverslag. In geval van tegenstrijdigheden in de 
interpretatie, prevaleert het officiële jaarverslag. Aan deze download kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De goedgekeurde versie is te vinden als ‘Jaarverslag 2022 – ESEF-rapportage’  
op https://nedap.com/nl/investeerders/publicaties/.




