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Accell Group past waardering Engelse pensioenregeling aan, 

positieve impact op eigen vermogen  
 

Heerenveen, 16 oktober 2015 – Accell Group N.V. (“Accell Group”) deelt mee dat zij de waardering 

van de Engelse pensioenregeling in haar balans aanpast. Dit is een uitvloeisel van een aanbeveling 

van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) ten aanzien van de toepassing van de 

verslaggevingsstandaarden rondom pensioenen. Het positieve effect op het eigen vermogen 

bedraagt € 5,2 miljoen per 31 december 2014. De aanpassing heeft een positief effect op de 

nettowinst in 2014 van € 0,4 miljoen en heeft geen effect op de bedrijfsvoering en de kasstromen 

van de onderneming. In dit persbericht wordt toegelicht op welke punten de financiële informatie 

2014 in de jaarrekening 2015 zal worden aangepast. 

 

Hielke Sybesma, CFO van Accell Group: “De waarderingsregels rondom (toegezegde) 

pensioenregelingen zijn ingewikkeld en wij zijn al een tijd in gesprek met de AFM over de waardering 

van onze Engelse pensioenregeling. De AFM is van mening dat het waarderingsoverschot van onze 

Engelse pensioenregeling volledig geactiveerd dient te worden, omdat Accell Group hier recht op 

heeft bij de beëindiging van de verplichtingen onder deze regeling. Wij hadden hierbij  voorzichtigheid 

betracht vanwege het langdurige karakter van de regeling en de inherente onzekerheden bij de 

berekening van het waarderingsoverschot. Wij volgen de aanbeveling en zullen de jaarrekening 2015 

op dit punt aanpassen. De aanpassing heeft een positief effect op het eigen vermogen van ruim  

€ 5 miljoen op een totaal eigen vermogen van € 276 miljoen per 31 december 2014.”  

 

Achtergrond 

In de jaarrekeningen 2013 en 2014 heeft Accell Group een mate van voorzichtigheid (“degree of 

caution”) betracht bij de waardering van de Engelse pensioenregeling. Het saldo van beleggingen en 

verplichtingen van de Engelse pensioenregeling bedraagt € 19,8 miljoen per 31 december 2014 en 

zodra de regeling afloopt komt dit voordeel Accell Group toe. Gezien het langdurige karakter en de 

onzekerheden bij de waardering van dergelijke regelingen, heeft Accell Group het geactiveerde 

economische voordeel echter begrensd op het totaal van de door de onderneming gedane jaarlijkse 

stortingen in het pensioenfonds. Deze stortingen bedragen cumulatief € 2,5 miljoen per 31 december 

2014. Er is derhalve een actiefplafond van € 17,3 miljoen toegepast per 31 december 2014.  

In noot 18 van de jaarrekening 2014 heeft Accell Group een uitgebreide toelichting opgenomen over 

de Engelse pensioenregeling, waarbij ook op het waarderingsoverschot wordt gewezen.  

 

Redenen voor de aanpassingen 

De AFM heeft aan Accell Group medegedeeld dat de jaarrekening 2014 volgens haar niet voldoet aan 

de verslaggevingsstandaarden IFRIC 14.9 en IFRIC 14.13. Het maximale economische voordeel, zoals 

berekend conform IAS 19 en IFRIC 14, moet volgens haar in de balans tot uiting worden gebracht en 

het volstaat niet om middels een toelichting op de jaarrekening te wijzen op het 

waarderingsoverschot. Bij de waardering van de pensioenvordering is het actiefplafond in de 

jaarrekening 2014 volgens de AFM niet overeenkomstig het bepaalde in IAS 19.8 en IAS 19.64 

vastgesteld.  
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Door middel van dit persbericht geeft Accell Group aan dat zij de waardering van de 

pensioenvordering inzake de Engelse pensioenregeling zal aanpassen in de jaarrekening 2015, 

inclusief een aanpassing van de financiële informatie over 2014.  

 

Impact op de financiële informatie 2014 

Accell Group heeft de impact van de aanpassing op de jaarrekening 2014 beoordeeld. Op grond van 

IAS 8 (foutenherstel) en IFRS 3.50 moet de correctie van de waardering van de Engelse 

pensioenregeling vanaf de Raleigh acquisitiebalans 2012 doorgevoerd worden; de aanpassing heeft 

derhalve een verlaging van de goodwill tot gevolg. Daarnaast leidt deze aanpassing, op grond van IAS 

19.123 en IAS 19.124, tot een pensioenrente bate in de winst- en verliesrekening in 2014. Op de 

aanpassing op deze wijze rust ook een latente belastingverplichting. De aanpassing op grond van IAS 

8 en IFRS 3.50 geeft hierdoor een andere uitkomst dan de toelichting op pagina 194 van de 

jaarrekening 2014, waar niet van foutenherstel is uitgegaan.   

 

Indien bovengenoemde aanpassingen in de jaarrekening 2014 zouden zijn verwerkt, zou dit leiden 

tot de volgende overzichten (opmerking: alleen elementen die ten opzichte van de jaarrekening 2014 

worden aangepast, zijn in deze overzichten opgenomen): 

 

Geconsolideerde balans per 31 december 2014 

 

In € miljoen Gerapporteerd                     Aanpassing

 

Aangepast 

    

Pensioenvordering 2,5 17,3 19,8 

Goodwill 63,7 -8,1 55,6 

Totaal activa 622,6 9,2 631,8 

  

Eigen vermogen 275,9 5,2 281,1 

Uitgestelde belastingverplichtingen 8,8 4,0 12,8 

Totaal passiva 622,6 9,2 631,8 

 

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening in 2014 

 

In € miljoen Gerapporteerd                     Aanpassing

 

Aangepast 

    

Overige bedrijfskosten 106,7 -0,5 106,2 

Belastingen 3,7 0,1 3,8 

Nettowinst 19,0 0,4 19,4 

 

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten in 2014 

 

In € miljoen Gerapporteerd                     Aanpassing

 

Aangepast 

    

Herberekening pensioenverplichtingen -1,4 6,5 5,1 

Mutatie belastinglatenties 0,4 -1,3 -0,9 

Omrekeningsverschillen buitenlandse 

activiteiten  6,6 -0,5 6,1 

Totaal gerealiseerde en  

niet gerealiseerde resultaten 43,0 4,7 47,7 
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/ / / / / / / 

 

Over Accell Group  

Accell Group richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen 

en fietsonderdelen en -accessoires. De onderneming heeft marktleidende posities in Nederland, 

België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 

Europa is Accell Group marktleider in fietsen, gemeten in omzet. De bekendste merken van Accell 

Group zijn Batavus (NL), Sparta (NL), Koga (NL), Loekie (NL), Ghost (DE), Haibike (DE), Winora (DE), 

Raleigh en Diamondback (UK, US, CA), Lapierre (FR), Tunturi (FI), Atala (IT), Redline (US) en XLC 

(internationaal).  

 

Wereldwijd werken er circa 2.800 mensen in achttien landen voor Accell Group en haar 

dochterondernemingen. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, 

Hongarije, Turkije en China. De producten van Accell Group vinden hun weg naar meer dan zeventig 

landen. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Heerenveen. De aandelen Accell 

Group worden verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en zijn opgenomen in de 

Amsterdam Smallcap-index (AScX). In 2014 realiseerde Accell Group een winstgevende omzet 

van € 882 miljoen 

 

Voor nadere informatie: 

Accell Group N.V. 

René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO)   tel: (+31) (0)513-638701 

Hielke Sybesma, lid Raad van Bestuur (CFO)   tel: (+31) (0)513-638702 

Website: www.accell-group.com  
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