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Accell Group verwacht autonome omzetgroei 

 
Heerenveen, 14 november 2012 - Op basis van de ontwikkelingen in het derde kwartaal verwacht 

Accell Group in het tweede halfjaar een hogere omzet, zowel autonoom als door acquisities, door 

groei in alle productgroepen en in alle voor Accell Group belangrijke landen. Ook over heel 2012 

verwacht Accell Group een hogere omzet ten opzichte van 2011. Het netto operationele resultaat zal 

lager uitkomen dan in 2011. 

 
René Takens, CEO van Accell Group: “Het zomerweer was in de meeste landen waar Accell Group 
fietsen en fietsonderdelen verkoopt, beter dan in het vorige jaar. Hierdoor kon in vrijwel alle landen de 
groei van het eerste halfjaar doorzetten. Ook in Nederland is er nu sprake van een lichte groei.  De 

verkopen van fietsonderdelen & accessoires zijn gestegen, zowel autonoom als door acquisities. De omzet 
van het kleinere fitnesssegment is stabiel en het resultaat is verbeterd door kostenbesparingen. 
De integratie van het in april overgenomen Raleigh en Diamondback is in volle gang. De synergie-
effecten zijn vooralsnog beperkt terwijl er wel (integratie)kosten en financieringslasten zijn.  
Door gedeeltelijke doorberekening van kostenstijgingen en de acquisitie-effecten zal het netto 
operationele resultaat van Accell Group, ondanks de hogere omzetten in het tweede halfjaar niet hoger 
zijn dan in 2011, waardoor de daling van het resultaat in het eerste halfjaar niet zal worden 

gecompenseerd in het tweede halfjaar. Op langere termijn verwachten we een positieve ontwikkeling van 
de resultaten.” 
 
De verkopen van elektrische fietsen en innovatieve, sportieve fietsen blijven zich goed ontwikkelen. De 
verkopen van traditionele fietsen staan onder druk. Door het betere zomerweer zijn er aan het 
seizoeneinde in september minder voorraden die met hogere kortingen verkocht moeten worden. 
Daarentegen hebben een aantal Accell bedrijven te maken met kostprijsverhogende effecten die slechts 
gedeeltelijk kunnen worden doorberekend in de nieuwe collecties gegeven de huidige economische 

omstandigheden. De operationele kosten liggen relatief op een vergelijkbaar niveau als in 2011. 
 
De in september 2012 gepresenteerde nieuwe fietscollecties voor 2013 zijn door de dealers overwegend 
goed ontvangen. Accell Group heeft diverse innovaties geïntroduceerd op het gebied van elektrische 
fietsen en sportieve fietsen die goed aanslaan in de markt. Zoals het in juni gepresenteerde e:i shock 
systeem voor mountainbikes, het automatische versnellingssysteem op de elektrische fietsen van Winora 
en de F3 serie van Koga. 

 
Met inachtneming van de normale effecten die verband houden met het verloop van de seizoensmatige 
verkopen, zijn er in de afgelopen maanden geen significante wijzigingen opgetreden in de financiële 
positie van Accell Group. Voor de financiering van de seizoenskredietbehoefte zijn factoring 
overeenkomsten afgesloten voor een deel van de handelsvorderingen.  
Het seizoensmatige karakter van de activiteiten leidt er doorgaans toe dat de winst in het tweede halfjaar 
sterk lager is dan in het eerste halfjaar. Bovendien is het aantal bijzondere posten zowel in 2011 als in 

2012 (kosten van de acquisities) aanzienlijk.  
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De middellange tot lange termijn vooruitzichten blijven positief. Er is een structureel goede vraag naar 
fietsen voor mobiliteit, gezondheid en actieve sport. Dit zal vooral de omzet van elektrische fietsen en 
sportieve fietsen in het hogere segment blijven stimuleren. Op economisch gebied  is de situatie in met 
name Europa momenteel zeer onzeker, waardoor schattingen lastiger te maken zijn. 
Op basis van de geschetste ontwikkelingen en de huidige marktvooruitzichten verwacht Accell Group 
voor heel 2012 een hogere omzet en een daling van de nettowinst ten opzichte van 2011. Het netto 
operationele resultaat (nettowinst exclusief bijzondere posten) zal in het tweede halfjaar naar verwachting 
onder het niveau van vorig jaar (H2 2011: € 4,4 miljoen) liggen door onder andere gedeeltelijke 

doorberekening van kostenstijgingen en een beperkte bijdrage en financieringslasten in relatie tot de 
acquisities.Op langere termijn verwacht Accell Group een continuering van de groei van de omzet en het 
netto operationeel resultaat. 
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Profiel Accell Group  

Accell Group richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor fietsen, 
fietsonderdelen & accessoires en fitnessapparatuur. De groep is in Europa marktleider in fietsen. 
Kwaliteit, innovatie en herkenbare toegevoegde waarde zijn sleutelbegrippen in de marktbenadering. Het 
verantwoord produceren van duurzame producten en daarmee actief inspelen op maatschappelijke en 
demografische ontwikkelingen op het gebied van milieu en gezondheid is een integraal onderdeel van de 
strategie. 
Naar de consument wordt dit vertaald met een breed en sterk merkenportfolio, een samenstelling van 

internationale topmerken en nationaal bekende merken, veelal met een lange traditie. De bekendste 
merken van Accell Group zijn Atala, Batavus, Diamondback, Ghost, Haibike, Hercules, Koga, Lapierre, 
Loekie, Raleigh, Redline, Sparta, Tunturi, Winora en XLC. Accell Group opereert dicht op de markt: de 
verkoop vindt, mede in verband met de hoge toegevoegde waarde en de vele innovaties, voornamelijk 
plaats via gespecialiseerde vakhandel.  
Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Turkije en 
Canada. De omzet bedroeg in 2011 € 628,5 miljoen en de nettowinst € 40,3 miljoen. Van die omzet werd 
circa 34% gerealiseerd in Nederland, 28% in Duitsland en 9% in Frankrijk. Andere Europese landen, 

waaronder België, Denemarken, Finland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Zweden, Zwitserland en de UK 
namen 20% voor hun rekening. De overige 9% werd gerealiseerd in landen buiten Europa, waaronder de 
Verenigde Staten, Canada en Turkije.  
De aandelen Accell Group worden verhandeld op de officiële markt van NYSE Euronext te Amsterdam 
en zijn opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX). 
 
 

 

 

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  

  
 


