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

Verklaring over 
de jaarrekening 2020
Ons oordeel:
Naar ons oordeel: 
•  geeft de geconsolideerde jaarrekening van 

Nedap N.V. een getrouw beeld van de grootte 
en samenstelling van het vermogen van de 
groep op 31 december 2020 en van het resul-
taat en de kasstromen over 2020, in over-
eenstemming 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. een getrouw beeld van de grootte 
en samenstelling van het vermogen van de 
vennootschap op 31 december 2020 en van 
het resultaat over 2020 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 2020 van Nedap N.V. te Groenlo 
gecontroleerd. De jaarrekening omvat de gecon-
solideerde jaarrekening van Nedap N.V. samen 
met haar dochtermaatschappijen (‘de groep’) en 
de vennootschappelijke jaarrekening.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:
•  de geconsolideerde balans per 31 december;
•  de volgende overzichten over 2020: de ge-

consolideerde winst-en-verliesrekening, het 
geconsolideerd overzicht van het totaalresul-
taat, het geconsolideerd kasstroomoverzicht 
en het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen 
vermogen; en

•  de toelichting met de belangrijke grond- 
slagen voor financiële verslaggeving en  
overige toelichtingen.

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

slagen voor financiële verslaggeving en  
overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is 
gebruikt voor het opmaken van de geconsoli-
deerde 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 vennoot-
schappelijke 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 verantwoorde-
lijkheden 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 accountants- 
organisaties (Wta), de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assuran-
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Dit online jaarverslag betreft een niet-officiële kopie van ons oorspronkelijke en officiële jaarverslag over 2020. 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 online kopie, maar enkel op de officiële versie. In geval van tegenstrijdigheden in de interpretatie, 
prevaleert het officiële jaarverslag. Aan deze online versie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.



ceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
 
Onze controleaanpak
Samenvatting en context
Nedap N.V. is een onderneming die technolo-
gisch innovatieve producten en diensten ont-
wikkelt, 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 achttal buitenlandse vestigin-
gen die ondersteunend zijn aan de verkoop van 
haar producten en oplossingen. De productfabri-
cage 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 groepson-
derdelen 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 heeft 
een controle plaatsgevonden voor de vestiging 

in Hong Kong (Nedap Asia Ltd.) en zijn specifieke 
werkzaamheden verricht voor de vestiging in de 
Verenigde Staten (Nedap Inc.).

Als onderdeel van het ontwerpen van onze con-
troleaanpak 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 schattin-
gen waarbij veronderstellingen over toekomstige 
gebeurtenissen worden gemaakt die inherent  
onzeker zijn. In de grondslagen voor financiële 
verslaggeving van de jaarrekening heeft de 
onderneming de schattingsposten en de belang-
rijkste bronnen van schattingsonzekerheid uit-
eengezet. 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 economi-
sche voordelen van deze proposities. 

Daarnaast hebben wij de controle van de op-
brengstverantwoording aangemerkt als kern-

punt van onze controle. De diversiteit binnen de 
opbrengstenstromen, gecombineerd met het 
veelal informele karakter van de interne contro-
les hierop, hebben ertoe geleid dat wij bijzondere 
aandacht hebben besteed aan de controle van de 
verantwoorde opbrengsten. Dit kernpunt is even-
eens uiteengezet in de sectie ‘De kernpunten van 
onze controle’.

Bij al onze controles besteden wij aandacht aan 
het risico van het doorbreken van de interne 
beheersingsmaatregelen door de directie waar-
onder het evalueren van risico’s op materiële af-
wijkingen als gevolg van fraude op basis van een 
analyse van mogelijke belangen van de directie. 
Andere aandachtsgebieden in onze controle, 
die niet als kernpunten zijn aangemerkt, waren 
onder andere de beoordeling van de impact van 
de COVID-19 pandemie op de inbaarheid van 
handelsvorderingen en de continuïteit van de on-
derneming, migraties in de IT-omgeving samen-
hangend met het Financial Excellence program-
ma, de waardering van voorraden, de controle 
van (latente) belastingposities en de verwerking 
van op aandelen gebaseerde beloningen.

Wij hebben ervoor gezorgd dat de controleteams, 
zowel op groepsniveau als op het niveau van de 
groepsonderdelen, over voldoende specialisti-
sche kennis en expertise beschikten die nodig 
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zijn voor de controle van een onderneming die 
opbrengsten genereert met de ontwikkeling en 
verkoop van producten of systemen, en met 
bijbehorende dienstverlening. Wij hebben tevens 
specialisten en experts op het gebied van IT 
audit, belastingen, op aandelen gebaseerde  
beloningen en remuneratie in ons team  
opgenomen en geraadpleegd.

De hoofdlijnen van onze controleaanpak waren 
als volgt:

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 controlewerkzaam-
heden voor de individuele posten en toelich-
tingen 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.

Materialiteit 
•  Materialiteit: €840.000. 
Reikwijdte van de controle 
•  De groepscontrole heeft zich voornamelijk gericht op de onderdelen Nedap N.V. (vennootschappelijk) en Nedap Asia Ltd. 
•  Bij deze groepsonderdelen zijn controles 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 opbrengsten, 83% van het geconsolideerde balanstotaal 

en 94% van het resultaat voor belastingen.
Kernpunten 
•  Activering van ontwikkelingskosten 
•  Controle van de opbrengstverantwoording
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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 € 40.000 
en reclassificaties boven de € 315.000 aan 
hen rapporteren evenals kleinere afwijkingen 
die naar onze mening om kwalitatieve redenen 
relevant zijn. 

De reikwijdte van  
onze groepscontrole 
Nedap N.V. staat aan het hoofd van een groep 
van entiteiten. De financiële informatie van deze 
groep is opgenomen in de geconsolideerde jaar-
rekening van Nedap N.V.

Wij hebben de reikwijdte van onze controle 
zodanig bepaald dat we voldoende controle-
werkzaamheden 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 bedrijfs-
tak 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.

Materialiteit voor de groep
€840.000 (2019: €850.000). 

Hoe is de materialiteit bepaald
Wij bepalen de materialiteit op basis van ons professionele oordeel. 
Als basis voor deze oordeelsvorming gebruikten we circa 5% van het resul-
taat voor belastingen.

De overwegingen voor de gekozen benchmark 
We gebruikten het resultaat voor belastingen, als de primaire, algemeen 
geaccepteerde, benchmark, op basis van onze analyse van de gemeenschap-
pelijke 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. In voorgaand 
jaar gebruikten we eveneens het resultaat voor belastingen, echter in het 
boekjaar 2019 was er sprake van een eenmalige boekwinst uit de verkoop 
van Nedap France, waar we gezien het bijzondere karakter in de berekening 
van onze materialiteit geen rekening mee hadden gehouden. 

Materialiteit voor groepsonderdelen
Aan het groepsonderdeel, binnen de reikwijdte van onze controle, is, 
op basis van onze oordeelsvorming, een materialiteit toegerekend die 
lager ligt dan de materialiteit voor de groep als geheel. De materialiteit 
die we hebben toegerekend aan het groepsonderdeel Nedap Asia Ltd. 
was €200.000. 
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De groepscontrole heeft zich voornamelijk 
gericht op de onderdelen Nedap N.V. (ven-
nootschappelijk) en Nedap Asia Ltd. Bij deze 
groepsonderdelen zijn controles van de volledige 
financiële informatie uitgevoerd. Additioneel is 
Nedap Inc. in de reikwijdte van de groepscon-
trole betrokken, op specifieke aspecten, om 
voldoende dekking te verkrijgen voor de controle 
van individuele posten van de geconsolideerde 
jaarrekening. 

Wij hebben de lokale accountant van Nedap Inc. 
in de Verenigde Staten door middel van instruc-
ties aangestuurd om specifiek overeengekomen 
controlewerkzaamheden te verrichten met 
betrekking tot de liquide middelen, debiteuren, 
voorraden, overlopende passiva, voorzieningen, 
opbrengsten, fraude risico’s en het eigen vermo-
gen om zodoende voldoende dekking te verkrij-
gen voor de controle van deze individuele posten 
van de geconsolideerde jaarrekening van Nedap 
N.V. Wij hebben met het lokale management 
gesproken. Tevens hebben wij met de lokale 
accountant diverse besprekingen gehad en de 
toereikendheid van diens uitgevoerde werkzaam-
heden in detail geëvalueerd.

In totaal hebben wij met het uitvoeren van 
onze controlewerkzaamheden de volgende 
dekking over onderstaande jaarrekeningposten 
verkregen:
Opbrengsten 91%
Balanstotaal 83%
Resultaat voor belasting 94%

De groepsonderdelen die niet onder de reikwijd-
te van de controle vallen vertegenwoordigen 
geen van alle meer dan 3% van de geconso- 
lideerde opbrengsten, het geconsolideerde  
balanstotaal of het resultaat voor belasting.  
Op de financiële informatie van deze resterende 
groepsonderdelen hebben we op groepsniveau, 
onder meer cijferanalyses uitgevoerd om onze 
inschatting, dat deze onderdelen geen signifi- 
cante risico’s op materiële fouten bevatten,  
te bevestigen.

De controle van het Nederlandse groepsonder-
deel is door het groepsteam uitgevoerd. Voor de 
controle van het groepsonderdeel Nedap Asia 
Ltd. hebben wij gebruik gemaakt van de lokale 
accountant van dat groepsonderdeel in Hong 
Kong. Wij hebben de mate waarin onze betrok-
kenheid noodzakelijk was bepaald om in staat 
te zijn een conclusie te trekken of voldoende en 
geschikte controle-informatie betreffende dit on-

derdeel is verkregen als basis voor ons oordeel 
bij de geconsolideerde jaarrekening als geheel.

Wij hebben de lokale accountant van het  
groepsonderdeel instructies gestuurd waarin  
wij de uitkomsten van onze risicoanalyse hebben 
beschreven en de daarop gebaseerde controle-
aanpak. Wij hebben, als groepsaccountant,  
periodiek overleg gehad met de lokale accoun-
tant van Nedap Asia Ltd., waarbij gesproken is 
over de risico’s, de controleaanpak, de voortgang 
van de controle en, op basis van de ontvangen 
rapportages, de bevindingen en conclusies.  
Wij hebben de controlewerkzaamheden  
geëvalueerd, rekening houdend met de door ons 
verstuurde instructies. Met de directie en de lo-
kale accountant is afsluitend gesproken over de 
financiële resultaten, de gehanteerde (belangrij-
ke) schattingen en de bevindingen  
uit de controle.

De consolidatie van de groep, de toelichtingen  
in de jaarrekening en een aantal complexe  
aspecten, waaronder de controle van  
geactiveerde ontwikkelingskosten, (latente)  
belastingposities en de verwerking van op  
aandelen gebaseerde beloningen zijn door  
het groepsteam gecontroleerd.
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Door bovengenoemde werkzaamheden bij 
(groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvul-
lende werkzaamheden op groepsniveau, zijn wij 
in staat geweest om voldoende en geschikte con-
trole-informatie met betrekking tot de financiële 
informatie van de groep te verkrijgen als basis 
voor ons oordeel over de jaarrekening.

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 volle-
dige weergave van alle risico’s en punten die wij 
tijdens onze controle hebben geïdentificeerd en 
hebben besproken. Wij hebben in deze para-
graaf 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 elemen-
ten van de jaarrekening.

De kernpunten ‘Activering ontwikkelingskosten’ 
en ‘Controle van de opbrengstverantwoording’ 
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 onderne-
ming en onze jaarrekeningcontrole gaven verder 
geen aanleiding tot additionele kernpunten.
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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 2020 bedragen de geactiveerde ontwikkelingskosten € 1,5 miljoen 
(31 december 2019: € 2,1 miljoen). In de winst- en verliesrekening is 
€ 35,0 miljoen (2019: € 30,0 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 transactie-
niveau 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 (zoals WBSO-toekenning) 
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. 
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Kernpunten
Controle van de opbrengstverantwoording
De toelichting op de opbrengsten is opgenomen in toelichting 15
van de jaarrekening.

De opbrengsten van Nedap N.V. bestaan 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 
opbrengsten verantwoord mogen 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 het governance en interne beheersingssysteem. 
Interne controles op transactieniveau worden niet altijd formeel of zichtbaar 
vastgelegd.

De diversiteit aan marktgroepen, contractvormen en de 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 opbrengsten. Onze controle is met 
name gegevensgericht van aard.

Onze controlewerkzaamheden en observaties
We hebben de juistheid van de opbrengstenstromen getoetst door middel 
van eigen detailwaarnemingen door (op basis van deelwaarnemingen) 
de in het grootboek verantwoorde opbrengsten te toetsen aan de 
prestatieverplichtingen en transactieprijzen in de onderliggende 
verkoopovereenkomsten, leveringsdocumenten, verkoopfacturen 
en geldontvangsten.

Ten aanzien van de volledigheid van de opbrengsten verkregen uit de 
levering van producten hebben wij de verwachte verbanden tussen verkoop, 
inkoop, productie en voorraadmutaties getoetst middels data-analyses en 
deelwaarnemingen op onderliggende inkoop- en verkooptransacties. 
Tevens hebben wij de voorraadinventarisaties bijgewoond als sluitstuk 
van deze verbandscontrole.

De volledigheid van de opbrengsten uit diensten hebben we, afhankelijk 
van de aard, gecontroleerd vanuit de standenregisters, waaronder de 
onderhoudscontractenregisters en registers van gegenereerde licenties. 
De volledigheid van deze standenregisters is getoetst middels aansluiting 
met de basisregistraties inzake de werkelijk verleende diensten en afgesloten 
contracten. Volledigheid van deze basisregistraties is getoetst middels 
het evalueren van de functiescheiding tussen de registrerende en 
controlerende functies.

Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd bij de 
uitgevoerde werkzaamheden.
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Verklaring over de in het jaarver-
slag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring 
daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:
•  Over Nedap.
•  Ontwikkelingen 2020.
•  Marktgroepen.
•  Governance.
•  Verslag raad van commissarissen.

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

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

Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en heb-
ben 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 en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het op-
stellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en het 
bezoldigingsverslag in overeenstemming met 
artikelen 2:135b en 2:145 lid 2 BW.

Verklaring betreffende overige  
door wet- en regelgeving gestelde 
vereisten 
Onze benoeming
Wij zijn herbenoemd als externe accountant van 
Nedap N.V. voor een periode van drie jaar tot en 
met het verslagjaar 2021 door de raad van com-
missarissen volgend een besluit van de algeme-
ne vergadering op 4 april 2019 dat jaarlijks wordt 
herbevestigd door de aandeelhouders. Wij zijn 
nu voor een onafgebroken periode van vijf jaar 
accountant van de vennootschap.

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

Geleverde diensten
Wij hebben geen niet-controlediensten, in 
aanvulling tot de controle van de jaarrekening, 
geleverd aan de vennootschap en haar dochter- 
maatschappijen, 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 verslagge-
vingsstelsels moet de directie de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronder-
stelling, tenzij de directie het voornemen heeft 
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om de vennootschap te liquideren of de bedrijfs-
activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. De directie moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de ven-
nootschap haar bedrijfsactiviteiten kan voort- 
zetten, toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plan-
nen 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 jaar-
rekening 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 abso-
lute 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 redelij-
kerwijs kan worden verwacht dat deze, afzon-
derlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 
de economische beslissingen die gebruikers op 
basis van deze jaarrekening nemen. De materi-
aliteit 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, 18 februari 2021
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door 
drs. R.P.R. Jagbandhan RA
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Bijlage bij onze controleverklaring 
over de jaarrekening 2020 van 
Nedap N.V.
Wij hebben deze accountantscontrole professio-
neel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in 
overeenstemming met de Nederlandse con-
trolestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:
•  Het identificeren en inschatten van de risico’s 

dat de jaarrekening afwijkingen van mate-
rieel 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 afwij-
king van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrif-
te, 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 be-
heersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecte-
ren 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 ge-
bruikte grondslagen voor financiële verslagge-
ving en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door de directie en de toelichtin-
gen die daarover in de jaarrekening staan.

•  Het vaststellen dat de door de directie gehan-
teerde continuïteitsveronderstelling aan-
vaardbaar is. Ook op basis van de verkregen 
controle-informatie vaststellen of er gebeur-
tenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in con-
tinuïteit 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 conclu-
sies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze contro-
leverklaring. 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 op-
genomen 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 aanstu-
ring 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 waar-
borgen dat we voldoende controlewerkzaamhe-
den 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 bedrijfs-
processen 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 infor-
matie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissa-
rissen onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante 
bevindingen die uit onze controle naar voren 
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zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. In dit 
kader geven wij ook een verklaring aan de raad 
van commissarissen op grond van artikel 11 van 
de Europese verordening betreffende specifieke 
eisen voor de wettelijke controles van financiële 
overzichten van organisaties van openbaar be-
lang. 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 onaf-
hankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de 
daarmee verband houdende maatregelen om 
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 controle- 
verklaring, 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.
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