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Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 
 
 
GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2012 
(x € 1.000) 
 
Vaste activa 
Materiële vaste activa  48.001  45.836 
Immateriële vaste activa  10.530  10.884 
Geassocieerde deelneming  2.961  2.425 
Leningen u/g  251  341 
Uitgestelde belastingvorderingen  871  481 
Personeelsbeloningen pensioenen          0       227 
   62.614  60.194 
 
Vlottende activa     63.568    65.784 
 
Totaal activa   126.182  125.978 
 
 
Eigen vermogen 
Aandelenkapitaal  669  669 
Wettelijke reserves  10.701  11.057 
Reserves  32.407  33.923 
Onverdeelde winst toekomend aan 
 aandeelhouders    9.792  13.480 
Eigen vermogen toekomend aan 
 aandeelhouders   53.569  59.129 
 
Minderheidsbelang        145       154 
 
Eigen vermogen totaal   53.714  59.283 
 
Langlopende verplichtingen 
Personeelsbeloningen pensioenen  6.805  0 
Uitgestelde belastingverplichtingen  2.212  4.198 
Overige verplichtingen  16.637  17.208 
   25.654  21.406 
 
Kortlopende verplichtingen     46.814    45.289 
 
Totaal passiva   126.182  125.978 
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GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN 
(x € 1.000) 
    winst toe-  
    komend aan eigen 
 aandelen- wettelijke  aandeel- vermogen 
 kapitaal reserves reserves houders totaal 
 
Saldo per 1-1-2012 669 10.029 36.359 10.979 58.036 
Stelselwijziging   750  750 
 ___ ______ ______ ______ ______ 
Saldo per 1-1-2012 na stelselwijziging 669 10.029 37.109 10.979 58.786 
 
Dividend    - 8.232 - 8.232 
Bestemming resultaat  1.019 1.728 - 2.747 
Mutatie eigen aandelen   - 345  - 345 
Mutatie pensioenverplichting   - 4.569  - 4.569 
Winst boekjaar    13.480 13.480 
Koersverschillen  9   9 
 ___ ______ ______ ______ ______ 
Saldo per 31-12-2012 669 11.057 33.923 13.480 59.129 
 
Dividend    - 10.106 - 10.106 
Bestemming resultaat  - 354 3.728 - 3.374 
Mutatie eigen aandelen    243  243 
Mutatie pensioenverplichting   - 5.487  - 5.487 
Winst boekjaar    9.792 9.792 
Koersverschillen  - 2   - 2 
 ___ ______ ______ _____ ______ 
Saldo per 31-12-2013 669 10.701 32.407 9.792 53.569 
 
Ultimo 2013 waren 24.527 (2012: 33.420) eigen aandelen ingekocht welke nog geleverd 
worden aan medewerkers ingevolge het medewerkerparticipatieplan. 
 
De wettelijke reserves kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
  2013 2012 
 
Geactiveerde ontwikkelingskosten  10.211 10.714 
Niet vrij uitkeerbare winst deelnemingen  597 448 
Koersverschillen     - 107     - 105 
  10.701 11.057 
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 
 
Grondslagen voor financiële verslaggeving 
 
Algemeen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld 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 historische kostprijs tenzij hierna anders is 
toegelicht. 
 
Stelselwijziging 
Per 1 januari 2013 mag in verband met de invoering van IAS 19A bij het bepalen van de 
nettopensioenverplichting de corridor niet langer worden toegepast. De corridor zorgde 
ervoor dat de verwerking van alle winsten en verliezen op de nettopensioenverplichting niet 
direct in het resultaat behoefde te worden meegenomen. Onder de nieuwe standaard dienen 
al deze winsten en verliezen direct te worden verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten en ten 
gunste of ten laste te worden gebracht van het eigen vermogen. Door deze verplichte 
aanpassing daalde het eigen vermogen ultimo 2013 met € 5,5 miljoen en ultimo 2012 met € 
4,6 miljoen. De invloed op de gerealiseerde resultaten is te verwaarlozen. De vergelijkende 
cijfers zijn vanaf 1 januari 2012 aangepast. 
 
Consolidatie 
In de geconsolideerde overzichten zijn de financiële gegevens van de N.V. Nederlandsche 
Apparatenfabriek “Nedap” en van haar dochtermaatschappijen waarin zij overwegende 
zeggenschap heeft, samengevoegd volgens de integrale methode. Het aandeel van derden 
in het eigen vermogen en het resultaat worden afzonderlijk vermeld. 
 
Niet geconsolideerd is de 49,7% deelneming in Nedap France S.A.S. te Eragny sur Oise, 
Frankrijk. Met deze deelneming vinden normale handelstransacties plaats. Deze transacties 
worden op zakelijk grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die 
van transacties met derden. 
 
Immateriële vaste activa 
Ontwikkelingsuitgaven waarvoor toekomstige economische voordelen kunnen worden 
ingeschat, eenduidig kunnen worden vastgesteld en niet zijn gemaakt voor het onderhouden 
van een bestaand product of het aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden, worden 
geactiveerd. 
Overige immateriële vaste activa worden verantwoord tegen historische kostprijs verminderd 
met cumulatieve afschrijvingen. Afschrijvingen vinden lineair plaats op basis van geschatte 
economische gebruiksduur. 
 
Geassocieerde deelneming 
Deelneming waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden 
uitgeoefend maar waarover Nedap geen zeggenschap heeft, worden gewaardeerd volgens 
de equitymethode. Bij toepassing van de equitymethode worden de waarderingsgrondslagen 
van de geconsolideerde jaarrekening gehanteerd. 
 
Uitgestelde belastingvorderingen 
Uitgestelde belastingvorderingen hebben betrekking op te realiseren verliescompensatie en 
tijdelijke verschillen tussen boekwaarden van activa en verplichtingen en de fiscale 
boekwaarden van die posten. Uitgestelde belastingvorderingen worden berekend per fiscale 
eenheid en wel tegen de belastingtarieven waarvoor ze naar verwachting worden 
gerealiseerd. 
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Uitgestelde belastingverplichtingen 
Uitgestelde belastingverplichtingen ontstaan door tijdelijke verschillen tussen boekwaarden 
van activa en verplichtingen en de fiscale boekwaarden van die posten. Uitgestelde 
belastingverplichtingen worden berekend per fiscale eenheid en wel tegen de 
belastingtarieven waarvoor ze naar verwachting worden gerealiseerd. 
 
 
Toelichting op de geconsolideerde balans 
(x € 1.000 tenzij anders vermeld) 
 
Geassocieerde deelneming 
Dit betreft een 49,7% belang in Nedap France S.A.S. 
   2013 2012 
 
Nettovermogenswaarde per 1 januari   2.425 2.871 
Winst na belasting   723 584 
Ontvangen dividend   - 249 - 1.143 
Overige mutaties   62 113 
   _____ _____ 
Nettovermogenswaarde per 31 december   2.961 2.425 
 
Kengetallen van de geassocieerde deelneming 
op basis van 100%: 
 
Opbrengsten   23.687 22.846 
Kosten   22.233 21.668 
Winst na belastingen   1.454 1.178 
Totaal activa per 31 december   14.325 14.837 
Totaal verplichtingen per 31 december   8.367 9.957 
 
 
Personeelsbeloningen pensioenen 
   2013 2012 
 
Reële waarde van de fondsbeleggingen   79.659 79.793 
Contante waarde van de verplichtingen   86.464 79.566 
   ______ ______ 
Overschot of tekort (-) in het fonds   - 6.805 227 
 
Mutaties in de fondsbeleggingen: 
 
Saldo per 1 januari   79.793 69.837 
Betaalde premies   3.991 3.736 
Betaalde uitkeringen   - 1.300 - 1.125 
Verwacht rendement op fondsbeleggingen   2.626 2.983 
Actuariële resultaten   - 5.451 4.362 
   ______ ______ 
Saldo per 31 december   79.659 79.793 
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   2013 2012 
Pensioenkosten ten laste van het resultaat: 
 
Servicekosten   2.750 2.049 
Rentekosten over de verplichtingen   3.042 3.000 
Verwacht rendement fondsbeleggingen   - 2.626 - 2.983 
   _____ _____ 
   3.166 2.066 
 
Verschillen tussen de geschatte en de actuele ontwikkelingen en veranderingen in de 
uitgangspunten: 
   2013 t/m 2012 
 
Lager of hoger (-) rendement fondsbeleggingen  5.451 - 4.362 
Actuarieel verlies als gevolg van financiële 
 veronderstellingen   1.683 10.545 
Aanpassing op grond van ervaringen   182 - 1.091 
   _____ _____ 
   7.316 5.092 
Uitgestelde belastingen   - 1.829 - 1.273 
   _____ _____ 
   5.487 3.819 
 
Uitgangspunten voor de waardebepaling van de pensioenregeling ultimo 
 
   2013 2012 
 
Disconteringsvoet pensioenverplichtingen   3,60% 3,70% 
Verwacht rendement op pensioenactiva   3,60% 3,70% 
 
Gevoeligheidsinformatie pensioenverplichtingen: 
Een aanpassing van de disconteringsvoet met 0,5% heeft een verwachte invloed van 
ongeveer 10% op de contante waarde van de pensioenverplichtingen. 
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ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2012 
(x € 1.000) 
 
Vaste activa 
Materiële vaste activa  33.726  33.222 
Immateriële vaste activa  10.211  10.714 
Financiële vaste activa  13.494  13.374 
Leningen u/g  251  341 
Personeelsbeloningen pensioenen          0    1.062 
   57.682  58.713 
 
Vlottende activa     50.021    50.118 
 
Totaal activa   107.703  108.831 
 
 
Eigen vermogen 
Aandelenkapitaal  669  669 
Wettelijke reserves  10.701  11.057 
Reserves  32.407  33.923 
Resultaat boekjaar    9.792  13.480 
Eigen vermogen   53.569  59.129 
 
Voorzieningen  8.534  8.617 
 
Langlopende verplichtingen  14.000  14.000 
 
Kortlopende verplichtingen  31.600  27.085 
 
Totaal verplichtingen     54.134    49.702 
 
Totaal passiva   107.703  108.831 
 
 
 
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
 
Grondslagen voor financiële verslaggeving 
 
Ingevolge artikel 362 lid 8 Boek 2 BW wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor 
de enkelvoudige 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 het enkelvoudige 
eigen vermogen. 
 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de International 
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 van de financiële verslaggeving van de geconsolideerde 
jaarrekening. 


