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PERSBERICHT 
 

Nettowinst Accell Group neemt toe met 37% in 2014 
 
Heerenveen, 6 maart 2015 – Accell Group N.V. heeft in 2014 een stijging van de nettowinst 
gerealiseerd van 37% tot € 26,1 miljoen (2013: € 19,0 miljoen). Het bedrijfsresultaat (excl. 
incidentele posten) over 2014 is gestegen met 20% naar € 44,3 miljoen euro (2013: € 36,9 miljoen). 
De omzet steeg met 4% naar € 882,4 miljoen (2013: € 849,0 miljoen). Autonoom steeg de omzet 
met 8% vooral door de hogere verkopen van elektrische fietsen.  
 
René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: "2014 was een prima jaar 
waarin we te maken hadden met gunstige weersomstandigheden en een licht beter economisch 
klimaat. Vooral bij de Nederlandse en Duitse merken waren de prestaties sterk. Terwijl de meeste 
markten een stabiel tot licht stijgend beeld vertoonden, konden we daarentegen mede dankzij de 
populariteit van onze elektrische en sportieve fietsen en de uitbouw van onderdelen & accessoires, de 
omzetten verhogen in vrijwel alle landen waar we actief zijn. Alleen in Noord-Amerika bleven de 
omzet en het resultaat achter bij de verwachtingen. Autonoom steeg de omzet van onze groep met 
8%, wat de belangrijkste drijver was voor de verbetering van het bedrijfsresultaat en de nettowinst, 
met respectievelijk 20% en 37%. 
 
We hebben het afgelopen jaar verder gewerkt aan consolidatie, integratie en een betere benutting 
van efficiëntie en schaalvoordelen. De reorganisaties in Noord-Amerika en Nederland lopen op 
schema en zullen in 2015 worden afgerond. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar meer nadruk 
gelegd op doorontwikkeling van onze activiteiten op het gebied van onderdelen & accessoires met als 
eerste doel om binnen afzienbare tijd tot een Europees dekkend netwerk te komen. De overname van 
Comet in Spanje en de overname van Cycle Service Nordic (CSN) in Denemarken die begin dit jaar is 
afgerond, passen daar uitstekend in. 
 
Veel lange termijn trends wijzen erop dat fietsen in de komende jaren onverminderd populair zal 
blijven voor mobiliteit, recreatief en sportief gebruik. Wij verwachten daarbij met onze hoogwaardige 
producten voorop te blijven lopen en nieuwe innovaties toe te kunnen voegen om het fietsen voor de 
verschillende doeleinden nog aangenamer te maken. Op basis van de gunstige onderliggende trends 
in combinatie met de voor de consumentenbestedingen wat betere macro-economische indicatoren 
gaan wij, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor 2015 uit van een verdere stijging van de 
omzet en het resultaat.”   
 
Omzet per land / regio     Omzet per segment  
(bedragen x € miljoen) 

 
 autonoom     autonoom 

Nederland         237  +15%   Fietsen        658  +10% 

Duitsland         198  +9%   Onderdelen & accessoires         211  +3% 

Noord-Amerika         117  -9%   Fitness*           13  - 

Overig Europa         298  +13%              
Overige landen           32  -11%      
Totaal        882  8%   Totaal 882 8% 

*Fitness is per 1 augustus 2014 verkocht  
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Volgend op de verkoop van de fitness activiteiten medio 2014 en in overeenstemming met IFRS heeft 
Accell Group de primaire segmentering aangepast. Met ingang van de jaarcijfers 2014 zal op jaar- en 
halfjaarbasis worden gerapporteerd naar het segment fietsen en het segment onderdelen & 
accessoires. In 2014 wordt ook nog over het segment Fitness gerapporteerd. De segmentering past 
goed bij de strategische prioriteiten van Accell Group en geeft inzicht in de onderliggende prestaties 
van de onderneming. 
 
Fietsen 
 
In het segment fietsen steeg de omzet in 2014 met 5% naar € 658,1 miljoen (2013: € 626,0 miljoen); 
de autonome omzetstijging in dit segment was 10%. De grootste stijging vond plaats in Nederland 
(+12%). De gemiddelde prijs steeg naar € 377 (2013: €336) door toename van het omzetaandeel van 
elektrische fietsen. De verkoop van elektrische fietsen nam met 23% toe en bedraagt inmiddels 41% 
(2013: 35%) van de totale fietsenomzet van Accell Group. De omzet van sportieve fietsen nam af met  
6% door het stopzetten van leveringen aan de mass market in Amerika. De omzet van traditionele 
fietsen was stabiel. Het aantal verkochte fietsen kwam uit 1.725.000 (2013: 1.835.000). Het 
segmentresultaat steeg met 16% naar € 46,0 miljoen (2013: € 39,8 miljoen)  
 
De fietsenomzet van Accell Group in Nederland steeg in 2014 met 12%. De afzet steeg met 6%. De 
afzet in de markt groeide met ca. 7%. De stijging bij de Accell merken kwam voornamelijk door de 
stijging van de verkoop van elektrische fietsen met 14%, waardoor het marktaandeel van de Accell 
Group merken (Batavus, Sparta, Koga) steeg. Daarnaast speelde de verkoop van bedrijfsfietsen in het 
laatste kwartaal een rol. De regeling om op een fiscaal vriendelijke manier fietsen te kopen die 
bedoeld zijn voor woon-werkverkeer is gewijzigd per 1 januari 2015, waardoor de bedrijfsfiets vanaf 
dit jaar onder de werkkostenregeling valt. Veel mensen kochten nog een fiets onder de oude 
regeling. 
 
In Duitsland werd aan het begin van 2014 Hercules verkocht, waardoor de omzet in 2014 lager 
uitkwam. Autonoom steeg de fietsenomzet met 12%. De afzet steeg met 5%, vooral door de 
toename van de verkoop van elektrische fietsen waarvoor in de Duitse markt veel belangstelling is. 
De markt groeide ca. 4% in aantal. Daarmee presteerde Accell Group in Duitsland beter dan het 
marktgemiddelde. Het aantal verkochte elektrische fietsen in de totale Duitse markt is inmiddels 
volgens schattingen gegroeid naar circa 450.000 fietsen per jaar (2013: circa 410.000). 
 
De fietsenomzet van Accell Group in Noord-Amerika steeg in het voor Accell Group belangrijke 
multisportkanaal. De verkopen bij de traditionele fietsdealers (IBD) bleven achter bij de 
verwachtingen en daalden. De totale omzet fietsen steeg met 4%. De omzet van elektrische fietsen 
nam slechts beperkt toe, omdat de markt voor elektrische fietsen in Noord-Amerika klein blijft. Een 
positieve impuls gaat uit van de toekenning van de Elektrische Fiets van het Jaar Award aan de E-
mountainbike van Haibike op de internationale fietsbeurs in Amerika (Interbike, september 2014). In 
de Verenigde Staten zal de volledige integratie van de Accell merken in 2015 worden afgerond. In 
Canada is de sluiting van de productievestiging afgerond, maar het leegverkopen van de nog 
aanwezige oudere voorraden in het magazijn heeft meer gekost dan was voorzien. Vanaf 2014 legt 
de organisatie in Canada zich toe op verkoop van Raleigh en Lapierre fietsen aan de fietsvakhandel 
(IBD).  
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In de regio Overig Europa zijn de belangrijkste afzetgebieden Frankrijk, Groot-Brittannië, België, 
Scandinavië en Zwitserland. De omzet steeg in deze regio met 11%. In Frankrijk nam de fietsenomzet 
toe, zowel bij Lapierre als door export van de Duitse en Nederlandse bedrijven. In België is Accell 
Group met name actief via de Nederlandse fietsmerken. De omzet in België daalde door een lagere 
fietsenomzet bij Brasseur, dat zich steeds meer concentreert op onderdelen & accessoires. In Groot-
Brittannië nam de fietsenomzet door met name Raleigh met 10% toe. In Zwitserland steeg de omzet, 
met name door meer verkopen van elektrische fietsen onder de Duitse en Franse fietsmerken, zowel 
bij traditionele dealers als in het multisportkanaal. Ook in Oostenrijk hebben de Duitse en Franse 
merken een goede positie, voornamelijk met sportieve fietsen en ook hier steeg de omzet. Door de 
eigen organisaties in Finland, Zweden en Denemarken worden in heel Scandinavië naast de Finse 
merken Tunturi en Nishiki (alleen Finland) ook fietsen verkocht van de Nederlandse, Duitse en Franse 
merken. In alle Scandinavische landen nam de fietsenomzet toe. In Zuid-Europa nam de omzet naar 
Spanje toe. Dit betrof met name sportieve fietsen van Lapierre, Ghost en Haibike. In Italië zijn naast 
Atala (niet geconsolideerd) de Franse en Duitse merken actief. 
 
In Overige landen zijn met name Turkije en het Verre Oosten de belangrijkste afzetgebieden. In 
Turkije is Accell Bisiklet de belangrijkste aanbieder. In de overige Aziatische landen zijn de omzetten 
nog relatief beperkt en lagen in deze landen 2014 op een vergelijkbaar niveau met 2013. De licentie-
inkomsten van de merken Raleigh en Diamondback wereldwijd namen volgens verwachting enigszins 
toe. 
 
Onderdelen & accessoires 
 

De omzet van het segment onderdelen & accessoires steeg met 5% tot € 211,5 miljoen (2013:             
€ 201,5 miljoen), waarbij de omzet van de eigen merken (grotendeels XLC) steeg met 17%. XLC groeit 
hard en wordt via het bestaande dealernetwerk van fiets- en sportwinkels wereldwijd in meer dan 45 
landen verkocht. Accell Group heeft met name sterke posities in onderdelen & accessoires in 
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Scandinavië. De omzetten 
stegen in vrijwel alle Europese landen waar Accell Group actief is. Met de recente overnames van 
Comet en de in het begin van 2015 afgeronde overname van CSN komt de ambitie van een volledig 
Europees dekkend netwerk wederom een stap dichterbij. Het segmentresultaat steeg met 11% naar 
€ 11,3 miljoen (2013: €10,2 miljoen).  
  
In Nederland en Duitsland was sprake van een omzetstijging met respectievelijk 28% en 1%, volledig 
op autonome basis. In Nederland is in de loop van 2014 geïnvesteerd in een nieuw geautomatiseerd 
distributiecentrum voor onderdelen & accessoires. De organisatie wordt daarbij verplaatst van 
Veenendaal naar Apeldoorn, waar ruimte is vrijgekomen door verhuizing van de productie van Sparta 
fietsen naar Heerenveen en de samenvoeging van deze activiteiten met die van Batavus. In 
Noord-Amerika daalde de omzet van onderdelen & accessoires met 40%. De markt daalde licht en 
een groter aantal onderdelenleveranciers distribueert rechtstreeks aan dealers. De integratie van SBS 
en Raleigh in de landenorganisatie Accell North America ging daarbij gepaard met 
uitleveringsproblemen en heeft nog niet de beoogde verbeteringen gebracht. In Overig Europa en in 
Overige landen steeg de omzet met respectievelijk 11% en 94%. Binnen Overig Europa is Comet per 
1 november 2014 meegeconsolideerd. CSN wordt per 1 januari 2015 meegeconsolideerd. 
 
Fitness 
 

De activiteiten van fitness zijn per 1 augustus 2014 verkocht. De omzet tot het verkoopmoment ligt 
op hetzelfde niveau als in het voorgaande jaar. De verkoop van de activiteiten resulteerde per saldo 
in een eenmalige last van ca. € 1 miljoen voor de afkoop van enkele operationele verplichtingen. 
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Groepsomzet en resultaat 
 
De groepsomzet steeg in 2014 met 4% naar € 882,4 miljoen. Op autonome basis nam de omzet toe 
met 8%. Het valuta-omrekeneffect bedroeg € 7,6 miljoen negatief met name door de omrekening 
van de Turkse Lira. 
 
De toegevoegde waarde (netto omzet minus materiaalkosten en inkomende transportkosten) als 
percentage van de omzet kwam uit op 30,4% (2013: 30,6%). De absolute toegevoegde waarde steeg 
met ruim 3% naar € 268,3 miljoen (2013: € 259,5 miljoen). De verkoopmix is in 2014 gunstiger door 
een stijging van de verkoop van elektrische fietsen en de beduidend lagere kortingen in het tweede 
halfjaar in vergelijking met 2013. De garantiekosten liggen hoger dan vorig jaar. 
 
De operationele kosten zijn in relatie tot de omzet gedaald met 1%-punt. Mede door de reorganisatie 
in Nederland en Noord-Amerika zijn de personeelskosten gedaald naar 12,2% van de omzet (2013: 
12,6%). De overige bedrijfskosten zijn gedaald naar 12,2% van de omzet (2013: 12,6%), met name 
door lagere verkoopkosten. De totale operationele kosten bedroegen in 2014 € 224,0 miljoen, zijnde 
25,4% van de omzet (2013: 26,2%). 
 
Het bedrijfsresultaat (exclusief incidentele baten en lasten) is in 2014 gestegen naar € 44,3 miljoen 
(2013: € 36,9 miljoen). Het resultaat uit minderheidsdeelnemingen bedroeg in 2014 € 0,4 miljoen 
(2013: € 0,5 miljoen).  
 
De financiële baten en lasten zijn per saldo uitgekomen op € 8,8 miljoen negatief (2013: € 11,7 
miljoen negatief). De lagere financiële lasten ten opzichte van 2013 worden veroorzaakt door een 
lager kredietgebruik als gevolg van een lager werkkapitaal. Daarnaast is in 2014 geen gebruik meer 
gemaakt van factoring.  
 
De belastingdruk steeg naar 26,0% (2013: 16,4%). De gunstige effecten op het tarief door de 
juridische herstructurering van de Duitse activiteiten in 2009 zijn inmiddels uitgenut, waardoor het 
effectieve tarief in Duitsland stijgt. De belastingdruk werd negatief beïnvloed door het niet langer 
opnemen van de geactiveerde belastingvorderingen bij de integratie van Currie Tech in Accell North 
America en het niet activeren van belastingvorderingen als gevolg van de reorganisatie verliezen in 
Canada. 
 
De incidentele baten en lasten in 2014 kwamen per saldo uit op € 0,7 miljoen negatief. Naast de 
boekwinst op de desinvestering van Hercules (€ 2,3 miljoen) waren er kosten voor extra 
reorganisatielasten in Nederland en Noord Amerika (€ 1,6 miljoen), eenmalige kosten verkoop 
Tunturi Fitness (€ 1,0  miljoen) en de acquisitiekosten van Comet (€ 0,3 miljoen). 
 
De nettowinst over het boekjaar 2014 bedroeg € 26,1 miljoen (2013: € 19,0 miljoen).  
 
Financiële positie 
 
Het balanstotaal kwam per ultimo 2014 uit op € 622,6 miljoen (2013: € 579,6 miljoen). Het totale 
werkkapitaal bedroeg € 269,2 miljoen (2013: € 284,1 miljoen); in relatie tot de omzet bedroeg het 
werkkapitaal 30,5% (2013: 33,5%). Binnen het werkkapitaal daalden de voorraden met name door 
een daling van de voorraad fietsen. Ultimo 2014 is het aantal fietsen op voorraad significant lager 
dan ultimo 2013 door het optimaliseren van de logistieke planning. De gemiddelde kostprijs van 
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fietsen stijgt door een groter aandeel elektrische fietsen. De totale voorraadwaarde bedroeg eind 
2014 € 244,5 miljoen (2013: € 251,2 miljoen).  
 
Door een hogere omzet in het vierde kwartaal kwam de debiteurenpositie per ultimo 2014 uit op         
€ 133,3 miljoen (2013: € 104,7 miljoen), waarbij er eind 2013 nog € 10,7 miljoen aan debiteuren in 
factoring stond. Het totaal aan handelscrediteuren eind 2014 bedroeg € 108,5 miljoen (2013: € 71,8 
miljoen). Het hogere crediteurensaldo is het gevolg van het hanteren van langere betalingstermijnen 
richting leveranciers en een hogere voorraad goederen onderweg per eind 2014. 
  
Het werkzaam vermogen (Capital Employed) is gestegen naar € 452,1 miljoen (2013: € 446,6  
miljoen). Het rendement op het werkzaam vermogen per ultimo boekjaar kwam uit op 9,8% (2013: 
8,3%), gebaseerd op het voor incidentele posten gecorrigeerde bedrijfsresultaat.  
 
Het eigen vermogen per eind 2014 bedroeg € 275,9 miljoen (2013: € 240,0 miljoen). Naast de 
gerealiseerde winst werd het eigen vermogen beïnvloed door de betaling van een contant dividend 
van € 7,2 miljoen (2013: € 10,8 miljoen). Daarnaast is in het eigen vermogen het effect van de 
omrekening van buitenlandse activiteiten (€ + 6,5 miljoen) en de effecten van waardeveranderingen 
van financiële instrumenten (€ + 11,4 miljoen) meegenomen. 
 
De solvabiliteit per ultimo 2014 steeg naar 44,3% (2013: 41,4%). De netto schuld (totaal aan 
leningen, bankkrediet en kasposities) nam af naar € 152,3 miljoen per ultimo 2014 (2013: € 183,6 
miljoen). 
 
De netto kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 38,2 miljoen positief (2013: € 23,2 
miljoen negatief). De operationele kasstroom voor werkkapitaal en voorzieningen was 23% hoger op 
€ 52,8 miljoen (2013: € 42,9 miljoen). De kasstroom op werkkapitaal was € 3,4 miljoen positief (2013: 
€ 53,7 miljoen negatief) door enerzijds een hogere debiteurenpositie en anderzijds een hogere 
crediteurenpositie en lagere voorraden. De vrije kasstroom bedroeg € 38,3 miljoen positief (2013: 
€ 30,9 miljoen negatief). 
 
Winst per aandeel en dividend 
 
De winst per aandeel op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen (per ultimo 
24.685.681 aandelen) is in 2014 met 34% gestegen tot € 1,06 (2013: € 0,79). Door uitgifte van 
454.596 aandelen uit hoofde van het stockdividend over het boekjaar 2013 is de correctiefactor voor 
de winst per aandeel van voorgaande jaren 0,9817.  
 
Over het boekjaar 2014 zal aan de aandeelhouders worden voorgesteld een dividend uit te keren van 
€ 0,61 per aandeel (2013: € 0,55) naar keuze te ontvangen in contanten of in aandelen. De pay-out 
ratio komt hiermee uit op 58%. Op basis van de slotkoers van 2014 (€ 13,60) bedraagt het 
dividendrendement 4,5 %. 
 
Vooruitzichten 
 
De producten van Accell Group staan sterk in de belangstelling van consumenten waarbij de fiets 
met name onder jongeren steeds meer wordt gezien als een lifestyle product. Fietsen is leuk, 
makkelijk en gezond. Daarnaast is het gebruik van de fiets relatief goedkoop. Veel nationale en 
regionale overheden binnen en buiten Europa stimuleren vanuit milieubewustzijn, mobiliteit en 
gezondheid het gebruik van de fiets als alternatief vervoersmiddel. Accell Group is ervan overtuigd 
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dat er in de komende jaren meer gefietst zal worden. Dit zal een positief effect hebben op de vraag 
naar fietsen, onderdelen & accessoires.  
 
De merken van Accell Group zijn in staat om elk seizoen weer een collectie producten te presenteren 
met veel innovaties op het gebied van techniek en design. Continu marktonderzoek zorgt ervoor dat 
de juiste producten door de groep worden ontwikkeld. Door verdere productontwikkeling, het 
daarmee creëren van nieuwe (alternatieve) gebruiksmogelijkheden en het betreden van nieuwe 
markten zal de verkoop van elektrische fietsen blijven groeien. De merken van Accell Group zijn naast 
marktleider op het gebied van elektrische fietsen eveneens een belangrijke speler in de markt voor 
kwalitatief hoogwaardige sportieve fietsen. De komende jaren zullen deze posities verder worden 
uitgebouwd, waarbij de huidige positionering in het midden en hogere segment een sterke 
uitgangpositie biedt. In het verlengde daarvan zal uitbouw van de complementaire activiteiten op het 
gebied van onderdelen & accessoires de propositie van Accell Group verder verstevigen. Daarbij gaat 
het onder meer om de verdere vormgeving van een dekkend Europees netwerk en groei van met 
name het eigen internationale XLC merk. Deze structurele markttrends en onderscheidende factoren 
vormen samen een stevig fundament onder het verdienmodel en de winstcapaciteit van Accell Group 
in de komende jaren. 
 
Verdere schaalvergrotingen en benutting van synergie- en efficiëntievoordelen op gebieden als 
inkoop, productie, ontwikkeling en marketing versterkt de concurrentiekracht en de winstpotentie. 
Accell Group zal ook in 2015 actief zoeken naar mogelijke schaalvergroting, zowel autonoom als via 
overnames die passen binnen het profiel en de (merk)portfolio van de groep, complementair zijn en 
op korte termijn waarde aan de groep toevoegen in termen van rendement en synergie. 
Tegelijkertijd zal de groep in 2015 de samenwerking tussen de landenorganisaties en de merken 
verder optimaliseren.   
 
Op basis van de gunstige onderliggende trends in combinatie met de voor de 
consumentenbestedingen wat betere macro-economische indicatoren wordt, onvoorziene 
omstandigheden voorbehouden, voor 2015 uitgegaan van een verdere stijging van de omzet en het 
resultaat.   
 
    / / / / / / / 
 
Over Accell Group  
Accell Group richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen 
en onderdelen & -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.  
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Persconferentie 
Vandaag, 6 maart 2015 – Okura Hotel, Amsterdam, ontvangst: 9.30 uur; aanvang 10.00 uur 
 
Analistenbijeenkomst 
Vandaag, 6 maart 2015 – Okura Hotel, Amsterdam, ontvangst: 11.00 uur; aanvang 11.30 uur 
 
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  
 
Financiële agenda 2015 

 Publicatie jaarverslag 2014    12 maart 2015 

 Publicatie trading update    23 april 2015 

 Algemene Vergadering van Aandeelhouders    23 april 2015 

 Notering ex-dividend     27 april 2015 

 Vaststelling ruilverhouding stockdividend  28 april 2015 

 Betaalbaarstelling dividend      20  mei 2015 

 Publicatie halfjaarcijfers 2015      24  juli 2015 

 Publicatie trading update          17 november 2015 
 
Bijlagen 

 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening per 31-12-2014 en gegevens per aandeel 

 Verkorte geconsolideerde balans per 31-12-2014 

 Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31-12-2014 

 Verkort geconsolideerd overzicht vermogensmutaties per 31-12-2014 

 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten per 31-12-2014 

 Toelichtingen 
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING  

(bedragen in € * 1.000) 

 

   2014 2013 

    

     

Netto-omzet   882.404 848.971  

     

Kosten grond- en hulpstoffen  (614.105) (589.431)  

Personeelskosten  (107.413) (106.615)  

Afschrijvingen  (8.903) (8.692)  

Overige bedrijfskosten  (107.701) (107.296)  

  (838.122) (812.034)  

     

Reorganisatiekosten  (1.616) (3.004)  

Verkoop van bedrijfsactiviteiten en acquisitiekosten  951 0  

     

Bedrijfsresultaat  43.617 33.933  

     

Resultaat deelnemingen  387 489  

Financiële baten en lasten  (8.759) (11.680)  

     

Resultaat voor belastingen  35.245 22.742  

     

Belastingen  (9.162) (3.722)  

     

Nettowinst  26.083 19.020  

     
 

Winst per aandeel ¹)    
(bedragen in €)    

    

Gerapporteerde winst per aandeel  1,06 0,79 
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen  24.685.681 24.195.467 
Aantal uitstaande aandelen ultimo  24.864.956 24.402.849 
    
    

 
¹) De winst per aandeel is berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen.  
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS  
(bedragen in € * 1.000) 

 

 31 december 2014 31 december 2013  

    

ACTIVA    

    

Vaste activa    

Materiële vaste activa 68.071 66.754  

Immateriële vaste activa 106.611 93.718  

Financiële vaste activa 17.105 19.838  

    

Vlottende activa    

Voorraden 244.457 251.169  

Vorderingen 172.872 132.198  

Liquide middelen 13.529 15.907  

    
TOTAAL 622.645 579.584  

    

PASSIVA    

    
Eigen vermogen 275.911 239.983  

Voorzieningen 1) 30.090 30.264  

Langlopende schulden 70.865 103.313  

Kredietinstellingen 94.971 96.234  

Overige kortlopende schulden 150.808 109.790  

    
TOTAAL 622.645 579.584  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  

Het kortlopende deel van de voorzieningen bedraagt in bovenstaande balansen respectievelijk € 6.245 en € 7.285 
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VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
(bedragen in € * 1.000) 

 

   2014   2013   

       

Kasstroom inzake operationele activiteiten       

 Bedrijfsresultaat  43.617   33.933  

 Afschrijvingen  8.915   8.695  

 Op aandelen gebaseerde betalingen  266   267  

 
Operationele kasstroom voor werkkapitaal en 
voorzieningen  

52.798 
  

42.895 
 

 Mutaties werkkapitaal en voorzieningen  3.365   (53.669)  

 Operationele kasstroom   56.163   (10.774)  

 Betaalde rente, bank- en factoringkosten  (9.183)   (9.931)  

 Betaalde vennootschapsbelasting  (8.754)   (2.542)  

 Netto kasstroom uit operationele activiteiten  38.226   (23.247)  

        

Kasstroom inzake investeringsactiviteiten       

 Ontvangen rente  270   634  

 Mutaties in vaste activa   (9.623)   (6.900)  

 Verkoop bedrijfsactiviteiten  23.397   0  

 Bedrijfscombinaties   (13.970)   (1.392)  

 Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  74   (7.658)  

        

Vrije kasstroom 1)  38.300   (30.905)  

        

Kasstroom inzake financieringsactiviteiten       

 Mutaties bankleningen en bankkredieten  (34.226)   51.858  

 Dividenduitkeringen  (7.238)   (10.836)  

 Aandelen- en optieregelingen  (53)   (352)  

 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  (41.517)   40.670  

        

        

Netto kasstroom  (3.217)   9.765  

 Liquide middelen per 1 januari  15.907   6.552  

 Effect valutaomrekening liquide middelen  839   (410)  

 Liquide middelen per 31 december  13.529   15.907  
 

 

1) 
De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto kasstroom inzake operationele- en investeringsactiviteiten. 
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VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VERMOGENSMUTATIES 
(bedragen in € * 1.000) 
 

  2014   2013  

       

       

Stand per 31 december vorig boekjaar  239.983   239.785  

       

Dividend  (7.238)   (10.836)  

Op aandelen gebaseerde beloningen  266   267  

Overige mutaties  16.817   (8.253)  

Nettowinst lopend boekjaar  26.083   19.020  

       

Stand per 31 december huidig boekjaar  275.911   239.983  

       

       
 
 
 
 
VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE EN NIET GEREALISEERDE 
RESULTATEN 
(bedragen in € * 1.000) 
 

  2014   2013  

       

       

Gerealiseerde nettowinst  26.083   19.020  

       

Reële waardeaanpassing financiële instrumenten  14.997   (707)  

Herberekening pensioenverplichtingen  (1.406)   1.177  

Omrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten  6.550   (8.425)  

Mutatie belastinglatenties  (3.265)   56  

       
Totaal van gerealiseerde en niet gerealiseerde 
resultaten  42.959   11.121  
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TOELICHTINGEN 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
De jaarrekening over het boekjaar 2014 van Accell Group N.V. bevat een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving. De hierin uiteengezette grondslagen zijn in 
overeenstemming met de door de International Accounting Standards Board (IASB) vastgestelde en 
door de Europese Commissie goedgekeurde standaarden die van toepassing zijn op 31 december 
2014. De grondslagen zijn consistent toegepast voor alle gepresenteerde perioden in dit persbericht. 
 
Toepassing van nieuwe en gewijzigde IFRS 
Accell Group N.V. heeft alle in het verslagjaar van toepassing zijnde nieuwe en gewijzigde 
standaarden en interpretaties toegepast, welke door de IASB zijn vastgesteld en door de Europese 
Commissie zijn goedgekeurd en welke van kracht zijn voor perioden beginnend op 1 januari 2014. 
Deze standaarden hebben geen materiële invloed op de geconsolideerde jaarrekening. 
 
Accell Group N.V. heeft besloten om nieuwe of gewijzigde standaarden met een effectieve werking 
na 31 december 2014 niet vervroegd toe te passen. 
 
Overig 
Op de in dit persbericht gepresenteerde verkorte financiële overzichten heeft geen 
accountantscontrole plaatsgevonden. Voor het inzicht dat is vereist voor een verantwoorde 
oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Accell Group N.V. dient dit 
persbericht te worden gelezen in samenhang met de jaarrekening waaraan dit is ontleend.  
 
Accell Group N.V. zal het jaarverslag 2014 uiterlijk op 12 maart 2015 publiceren. De jaarrekening 
2014 zal op 23 april 2015 ter vaststelling worden aangeboden aan de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. 
 

* * * 
 


