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PERSBERICHT   

Resultaat Accell Group stijgt met 33%   

Heerenveen, 29 februari 2008 - Accell Group N.V. heeft een sterk jaar achter de rug. In 2007 steeg de 
omzet met 10,3% naar € 476,1 miljoen. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening (exclusief 
getroffen voorziening voor eventuele NMa boete) nam toe met 33% tot € 24,4 miljoen en werd met 
name gedreven door hogere verkopen en een betere productmix. De winst per aandeel uit gewone 
bedrijfsuitoefening steeg met 30% naar € 2,60 (2006: € 2,00).  

René Takens, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “Het jaar 2007 was voor ons een 
succesvol jaar waarin we 33% meer winst hebben gemaakt bij een omzetgroei van 10% waarvan 7% 
autonoom. In 2007 zijn er meer fietsen verkocht mede door het goede weer in de eerste helft van het jaar. 
Accell Group heeft ook geprofiteerd van de groeiende vraag naar elektrische fietsen. Door de extra afzet 
van fietsen en de gunstige productmix is de operationele marge gestegen. Verheugd zijn we ook dat we deze 
week de overname van Ghost in Duitsland konden aankondigen. Dit topmerk in Duitsland zal in 
belangrijke mate bijdragen aan onze verdere groei in de Duitse markt. Voor Accell Group zijn ook voor 
2008 de vooruitzichten goed en wordt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een verdere groei van 
de omzet en nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening verwacht.”  

Winst per aandeel en dividend

 

De winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen 
is in 2007 uitgekomen op € 2,60. Dit is een toename van 30% ten opzichte van de winst per aandeel in 
2006 (€ 2,00).  

Aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van € 1,25 per aandeel (2006:      
€ 0,95) naar keuze te ontvangen in contanten of in aandelen. Het dividend komt overeen met een pay-out 
ratio van 48,1% (2006: 47,4%) van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening en een dividendrendement 
van 5,0%, gebaseerd op de slotkoers van 2007 van € 24,76.  

Belangrijke ontwikkelingen in 2007

 

In 2007 heeft Accell Group haar markt- en merkenstrategie, gericht op het midden- en hogere segment van 
de fiets- en fitnessmarkt, voortgezet. Het afgelopen jaar was opnieuw een goed jaar met een recordomzet en 
-winst. Door het sterk wisselende weerbeeld en de daarmee fluctuerende vraag was 2007 ook een extra 
uitdagend jaar. In het tweede halfjaar zijn de uitleveringen bij een aantal bedrijven vertraagd door te late 
leveringen van onderdelen. Deze situatie is inmiddels vrijwel opgelost.        
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Omzetspecificatie

 

(bedragen x € miljoen)  

Geografisch    Per productgroep 
Nederland 210,1  Fietsen 345,9     

Duitsland 99,2 Onderdelen en accessoires 85,0 
Frankrijk 49,8 Fitness 45,1 
Overige EU landen 69,0 
Overige landen 47,9  
Totaal 476,1 Totaal 476,1             

Fietsen / fietsonderdelen & accessoires 

 

In het segment fietsen / fietsonderdelen & accessoires steeg de omzet met 11,5% naar € 431,5 miljoen 
(2006: € 386,9 miljoen). De stijging werd voornamelijk gedreven door de aanhoudend sterke vraag naar 
elektrische fietsen en een toename van de verkopen in Duitsland en Frankrijk. Daarnaast werd in het eerste 
kwartaal van 2007 Brasseur overgenomen. Dit is een handelsonderneming in fietsen, fietsonderdelen en -
accessoires, dat middels een dealernetwerk het Franstalige deel van de Belgische markt bedient.   

Het aantal verkochte fietsen in 2007 nam toe met 3% naar 943.000 (2006: 917.000) en de gemiddelde 
verkoopprijs van de fietsen steeg naar € 367 (2006: € 339). Het segmentresultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening kwam uit op € 48,6 miljoen (2006: € 36,9 miljoen).  

De Nederlandse fietsmerken Batavus, Koga en Sparta hebben goed geprofiteerd van het uitzonderlijk goede 
fietsweer in de eerste helft van 2007. Hoewel het weer in het najaar tegenviel en Accell Group te maken 
kreeg met te late leveringen van componenten, werd in het tweede halfjaar een autonome groei van de 
segmentomzet gerealiseerd van circa 5% en was het orderboek aan het begin van 2008 op recordhoogte.  

De omzetten bij Winora en Hercules in Duitsland stegen het afgelopen jaar door goede 
marktomstandigheden en het custom-made programma van Winora. De groei van verkopen in onderdelen 
en accessoires door Wiener Bike Parts was zowel in Duitsland als Frankrijk zonder meer goed te noemen. 
De Duitse markt voor fietsen ontwikkelt zich momenteel gunstig.   

In Frankrijk kende Accell Group met haar internationale topmerk Lapierre een goed jaar. De 
productieactiviteiten van Mercier zijn in 2007 geïntegreerd met die van Lapierre. Onder 
verantwoordelijkheid van Lapierre worden in Frankrijk en Hongarije fietsen geproduceerd voor JC Decaux, 
die fietsprojecten ontwikkelt voor verbetering van de mobiliteit in grote Franse steden. Het grote project 
voor openbare fietsen in Parijs (Vélib’) heeft voor veel publiciteit gezorgd en leverde Accell Group een 
additionele omzet van circa € 6 miljoen op.  

De omzet van Seattle Bike Supply (SBS) in de Verenigde Staten is verder gestegen. In 2007 is gestart met 
de distributie van Batavus fietsen via het netwerk van SBS. Eerder werd al gestart met de distributie van 
Lapierre via het dealernetwerk van SBS in Noord-Amerika. Ook de export van het SBS-merk Redline 
(BMX-fietsen) naar Europa vordert gestaag, voornamelijk middels de samenwerking met Batavus, de 
uitbreiding van de sponsoring van nationale teams en internationale rijders en rijdsters en het BMX 
toernooi op de Olympische Spelen dit jaar in Peking.  
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De verkoop van fietsen, fietsonderdelen- en accessoires in de rest van Europa nam het afgelopen jaar 
verder toe. De belangrijkste markten hierbij zijn België, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Scandinavië.  

Accell heeft in 2007 goede vorderingen gemaakt op het gebied van e-commerce. Een nieuw bestelsysteem 
is geïntroduceerd voor fietsen en onderdelen (Accentry). Een dealer kan op eenvoudige wijze fietsen of 
onderdelen vinden en bestellen. Bij deze vorm van ketendigitalisering wordt veel aan efficiency gewonnen. 
Ook bij het specificeren van custom-made fietsen worden geavanceerde systemen gebruikt waarbij 
consument of dealer eenvoudig een fiets kan samenstellen en bestellen. Winora (Sinus/Hai) en Koga zijn 
hier succesvol mee.  

Fitness

 

De omzet in het fitnesssegment is in 2007 vrijwel gelijk gebleven met € 45,0 miljoen (2006: € 45,7 
miljoen). Na een tegenvallend eerste halfjaar door het uitzonderlijke weer was ook het derde kwartaal nog 
zwak. Vanaf het vierde kwartaal verbeterde de omzet door de introductie van nieuwe en innovatieve 
producten. Het segmentresultaat van fitness daalde naar € 0,8 miljoen (2006: € 2,0 miljoen).   

Mede naar aanleiding van de sterke groei in 2006, zijn in 2007 verdere stappen gezet in de 
organisatieontwikkeling van de internationale fitnessdivisie met als doel de organisatie te versterken. In 
2007 is de Duitse verkooporganisatie volledig verplaatst naar Almere en zijn voorbereidingen gestart voor 
het verplaatsen van de verkooporganisaties van Oostenrijk en Zwitserland. Daarnaast is de in 2006 gestarte 
verplaatsing van de productie van fitnessapparatuur in Finland naar de nieuwe productiefaciliteit (een joint 
venture met een lokale partner) in Estland in 2007 afgerond.  

Na de overname in november 2006 zijn de activiteiten van Webena in 2007 volledig in de fitnessdivisie 
geïntegreerd. De Webena producten in het small-fitness segment worden nu in meerdere landen verkocht 
onder de namen Tunturi en Bremshey.   

In 2007 zijn ook de eerste stappen gezet voor een gestructureerde benadering van de professionele markt 
(B2B). Naast professionele gebruikers zoals fysiotherapeuten, zal de aandacht voor fitness buitenshuis en 
op de werkplek de komende jaren verder toenemen. Een speciaal hiervoor opgezet team binnen de 
fitnessdivisie concentreert zich op deze markt.   

Beroep NMa 

 

Op 18 juli 2007 heeft de bestuursrechter uitspraak gedaan in het beroep dat Accell Group had ingesteld 
tegen de door de NMa opgelegde boete wegens vermeende mededingingsrechtelijke overtredingen. De 
rechter heeft de boete verder verlaagd van € 11,5 miljoen naar € 4,6 miljoen. Een eventuele boete zal geen 
invloed op de resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening hebben. Derhalve zijn de kentallen gebaseerd op de 
operationele resultaten, excl. een eventuele boete.  

Omdat het een rechterlijke uitspraak betreft, heeft Accell Group bij de halfjaarcijfers en conform de 
verslaggevingregels hiervoor een voorziening genomen. Onderstreept wordt dat daarmee geen sprake 
is van schulderkenning, maar van het toepassen van de verslaggevingregels op de uitspraak van de 
bestuursrechter op 18 juli 2007.  

Accell Group blijft van mening dat zij geen overtreding van de Mededingingswet heeft begaan, en is 
dientengevolge in de tweede helft van 2007 in beroep gegaan bij het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven (“CBb”). Het is momenteel niet de verwachting dat het CBb in dit beroep in 2008 tot een 
uitspraak zal komen.   



  

4

 
Belangrijke financiële ontwikkelingen 2007

 
In totaal steeg de omzet in 2007 met 10,3% naar € 476,1 miljoen. De omzetstijging was voor 7,1% 
autonoom. Het overige deel van de omzetgroei (3,2%) wordt verklaard door de acquisitie van Brasseur 
(België) in het tweede kwartaal van 2007 en consolidatie-effecten van het in 2006 overgenomen SBS 
(USA) en Webena (Nederland).  

De toegevoegde waarde steeg naar 37,7% (2006: 36,9%). Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de 
verbeterde productmix en de stijging van de gemiddelde prijs. De absolute toegevoegde waarde steeg met 
12,8% naar € 179,5 miljoen (2006: € 159,1 miljoen).  

De operationele kosten daalden als percentage van de omzet naar 29,4% (2006: 29,9%). Deze daling was 
met name het gevolg van relatief lagere personeelskosten De marketingkosten bedroegen in 2007 net als in 
2006 tussen de 3% en 4% van de omzet. Het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg met 
31,4% naar € 39,6 miljoen (2006: € 30,1 miljoen), wat zich vertaalt in een operationele marge van 8,3% 
(2006: 7,0%).   

Het balanstotaal is in 2007 door toename van de bedrijfsactiviteiten en de acquisitie van Brasseur gestegen 
tot € 277,6 miljoen (2006: € 245,6 miljoen). De voorraden en debiteuren stegen als gevolg van de 
omzetgroei en consolidatie van Brasseur. Het werkkapitaal (voorraden en debiteuren minus crediteuren) 
nam toe met € 25,9 miljoen (2006: € 34,6, miljoen); het effect van de acquisitie van Brasseur hierin was € 3 
miljoen.  

In 2007 liet de operationele kasstroom voor werkkapitaal een sterke stijging zien naar € 30,6 miljoen 
(2006: € 24,0 miljoen). De kasstroom uit operationele activiteiten nam toe naar € 5,9 miljoen (2006: € -/- 
5,8 miljoen).  

Het werkzame vermogen nam door de stijging van het werkkapitaal en de acquisitie van Brasseur toe tot    
€ 223,8 miljoen (2006: € 190,8 miljoen). Door de stijging van het bedrijfsresultaat nam het rendement op 
werkzaam vermogen echter toe tot 17,7% (2006: 15,7%). Door de toegenomen kapitaalbehoefte en een 
hogere rentevoet stegen de financieringslasten met 43% naar € 5,6 miljoen (2006: € 3,9 miljoen).  

In verband met de NMa boete heeft Accell Group in 2007 een voorziening opgenomen van € 4,6 miljoen 
conform de van toepassing zijnde IFRS-regels.  

Ontwikkelingen na balansdatum

 

Op 27 februari 2008 heeft Accell Group bekendgemaakt dat overeenstemming is bereikt over de overname 
van Ghost Mountainbikes GmbH (“Ghost”). Ghost is een internationaal topmerk van hoogwaardige 
mountainbikes en racefietsen. De onderneming is gevestigd in Waldsassen (Duitsland) en had in 2007 
een omzet van circa € 25 miljoen. Ghost bedient de thuismarkt via een uitgebreid dealernetwerk. 
Daarnaast exporteert Ghost fietsen naar meerdere landen in Europa. De overname zal naar verwachting 
direct bijdragen aan de winst per aandeel van Accell Group. Financiering vindt plaats door uitbreiding van 
bankfaciliteiten. 
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Vooruitzichten

 

De producten van Accell staan sterk in de belangstelling van consumenten. Fietsen kunnen een bijdrage 
leveren aan het oplossen van de mobiliteitsproblemen in steden en dragen bij aan de gezondheid bij 
recreatief gebruik. De toename van het aanbod van elektrische fietsen maakt het voor meer mensen 
mogelijk weer te gaan fietsen. Ook de fitnessapparaten voor thuisgebruik dragen bij aan verbetering of 
herstel van de conditie. Accell is hierbij actief in het midden en hogere segment van de markt waar kopers 
geïnteresseerd zijn in gemak, veiligheid en design.  

Accell Group zal met haar sterke merken blijven inspelen op de aanhoudende vraag naar die producten met 
een hoge toegevoegde waarde. Ondersteuning van deze merken, intensieve samenwerking met de 
gespecialiseerde vakhandel en gerichte marketing op verkooppunten en richting consumenten blijven 
daarbij ook in 2008 belangrijke uitgangspunten.  

Daarnaast zal Accell Group zich in 2008 blijven richten op de realisatie van verdere synergievoordelen 
door middel van optimalisatie van productie- en logistieke processen en verdere versterking van onderlinge 
samenwerking tussen de Accell-bedrijven op het gebied van ontwikkeling en marketing.  

Toename van schaalgrootte blijft ook in 2008 belangrijk om voordelen te behalen bij inkoop, productie, 
ontwikkeling en marketing. Naast autonome groei zal Accell Group gericht zoeken naar passende 
overnames. In dat kader is eerder deze week de overname van Ghost Mountainbikes in Duitsland 
bekendgemaakt.   

Verwachting 
Op basis van de huidige marktvooruitzichten, verwacht Accell Group, onvoorziene omstandigheden 
daargelaten, een verdere stijging van de omzet en de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening in 2008.     

/ / / / / / /   

Profiel Accell Group N.V.

 

Accell Group is een internationale groep van ondernemingen die actief is in het ontwerp, de ontwikkeling, 
productie, marketing en verkoop van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige fietsen, fietsonderdelen en -
accessoires en fitnessapparatuur. De merken van Accell Group hebben voor consumenten een herkenbare 
toegevoegde waarde, waarbij de lange traditie in hun respectievelijke markten vaak een belangrijke rol 
speelt. Met bekende namen als Batavus, Bremshey, Ghost, Hai, Hercules, Koga-Miyata, Lapierre, Loekie, 
Mercier, Redline, Sparta, Staiger, Tunturi, Winora en XLC hebben de ondernemingen sterke posities in de 
midden- en hogere segmenten van de markt. De verkoop aan consumenten vindt voornamelijk plaats via de 
gespecialiseerde vakhandel.   

Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, België, Duitsland, Finland, Frankrijk en Hongarije. 
De kernmarkten zijn Nederland (44% van de omzet), Duitsland (21%) en Frankrijk (11%). Andere EU 
landen, waaronder België, Denemarken, Finland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk nemen 
14% voor hun rekening. De overige 10% van de omzet komt uit landen buiten de EU, waaronder 
Zwitserland, de Verenigde Staten en Canada.   

Accell Group is in Europa marktleider op de fietsenmarkt en bevindt zich in de top van de markt voor 
‘home use’ fitnessapparatuur. De omzet bedraagt in 2007 € 476,1 miljoen en de nettowinst uit gewone 
bedrijfsuitoefening € 24,4 miljoen. De aandelen Accell Group worden verhandeld op Euronext Amsterdam.    
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Voor nadere informatie:

 
Accell Group N.V. 
René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur, tel: (+31) 0513-638701 
Hielke Sybesma, lid Raad van Bestuur (CFO), tel: +(31) 0513-638702 
Website: www.accell-group.com

   

Persconferentie 

 

Vandaag, 29 februari 2008 – Okura Hotel Amsterdam (Otter/Esperance zaal), ontvangst 9.30 uur; start 
10.00 uur  

Analistenbijeenkomst

 

Vandaag, 29 februari 2008 – Okura Hotel Amsterdam (Otter/Esperance zaal), ontvangst 12.00 uur; start 
12.30 uur  

Belangrijke data in 2007 

 

- Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 24 april 2008 
- Ex-dividend notering: 28 april 2008 
- Betaalbaarstelling dividend: 16 mei 2008 
- Bekendmaking halfjaarcijfers 2008: 23 juli 2008  

Bijlagen

 

- Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening per 31-12-2007 en gegevens per aandeel 
- Verkorte geconsolideerde balans per 31-12-2007 
- Verkort kasstroomoverzicht per 31-12-2007 
- Verkorte segment informatie per 31-12-2007 
- Toelichtingen   

http://www.accell-group.com
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VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING  
(bedragen in € x 1.000)    

2007 2006

       

Netto-omzet  

 

476.073 431.730

    

Kosten grond en hulpstoffen 

 

(296.531) (272.592)

 

Personeelskosten 

 

(67.473) (66.093)

 

Afschrijvingen 

 

(5.782) (4.894)

 

Overige bedrijfskosten 

 

(66.721) (58.029)

   

(436.507) (401.608)

    

Bedrijfsresultaat 

 

39.566 30.122

    

Resultaat deelnemingen 

 

72 41

 

Financiële baten en lasten 

 

(5.593) (3.912)

    

Resultaat voor belastingen 

 

34.045 26.251

    

Belastingen 

 

(9.621) (7.864)

    

Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 

 

24.424 18.387

    

Voorziening NMa-boete  (4.610) 0

    

Nettowinst  19.814 18.387

  

Winst uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel 1)    

(bedragen in €)        

Winst uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel 

 

2,60 

 

2,00 

 

Aantal uitstaande aandelen ultimo 

 

9.492.950 

 

9.251.838 

 

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 

 

9.406.740 

 

9.176.329 

      

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

 

31 december 2007 31 december 2006
ACTIVA

  

Vaste activa

 

Materiële vaste activa

 

54.882 48.748 

 Immateriële vaste activa

 

13.254 12.411 

Financiële vaste activa

 

9.847 9.995 

 

Vlottende activa

 

Voorraden

 

119.247 106.550

Vorderingen

 

80.401 67.864 

 

TOTAAL

 

277.631 245.568 

   

PASSIVA

  

Groepsvermogen

 

107.081 91.918

Voorzieningen

 

16.947 11.599

Langlopende schulden

 

49.898 39.047

Bankkredieten

 

49.897 48.205

Overige kortlopende schulden

 

53.808 54.799

 

TOTAAL

 

277.631 245.568 
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VERKORT KASSTROOMOVERZICHT 
(bedragen in € * 1.000)  

   

2007 

 

2006 

        

Kasstroom uit operationele activiteiten 

               

Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 

 

24.424 

  

18.387 

 

Voorziening NMa-boete 

 

(4.610)

   

0

  

Afschrijvingen 

 

5.782 

  

 4.894 

  

Op aandelen gebaseerde betalingen 

 

140 

  

136 

  

Mutaties voorzieningen 

 

4.858 

  

589 

  

Operationele kasstroom voor werkkapitaal 

  

30.594 

  

24.006 

         

Mutaties werkkapitaal 

 

(24.724)

   

(29.819) 

  

Netto kasstroom inzake operationele activiteiten 

  

5.870 

  

(5.813)

                 

Kasstroom inzake investeringsactiviteiten 

               

Mutaties in materiële vaste activa 

 

(9.874)

   

(10.212) 

  

Mutaties in immateriële vaste activa 

 

253

   

0

   

Mutaties in financiële vaste activa 

 

153 

  

(3.932) 

  

Verwerving van dochterondernemingen 

 

(4.575)

   

(12.932) 

  

Netto kasstroom inzake investeringsactiviteiten 

  

(14.043)

   

(27.076)

                 

Kasstroom inzake financieringsactiviteiten 

       

Mutaties bankleningen en bankkredieten 

 

12.733 

  

35.197 

  

Dividenduitkeringen 

 

(3.744) 

  

(1.975) 

  

Overige mutaties 

 

(726) 

  

(307) 

  

Netto kasstroom inzake financieringsactiviteiten 

  

8.263

   

32.915

         

Mutatie liquide middelen 

  

90 

  

26 
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VERKORTE SEGMENT INFORMATIE 
(bedragen in € * 1.000)      

2007   2006
Fietsen & Fietsen &

fietsonderdelen Fitness Eliminaties Geconsolideerd fietsonderdelen Fitness Eliminaties Geconsolideerd

Netto-omzet derden 431.407 44.666 0 476.073 386.946 44.784 0 431.730
Netto-omzet IC 71 327 -398 0 0 870 -870 0

Totaal netto-omzet 431.478 44.993 -398 476.073 386.946 45.654 -870 431.730

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening per segment 1)
48.618 806 49.424 36.922 1.972 38.894
11,3% 1,8% 9,5% 4,3%

Niet gealloceerde segmentkosten -877 -745
Niet gealloceerde corporate kosten -8.981 -8.027

Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 1)
39.566 30.122

Resultaat deelnemingen 72 41
Financiële baten 425 152
Financiële lasten -6.018 -4.064
Resultaat voor belasting 34.045 26.251
Belastingen -9.621 -7.864

Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 1)
24.424 18.387

1) Bedrijfsresultaat en nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening betreffen het bedrijfsresultaat en de nettowinst zonder voorziening NMa-boete. 

 



  

11

 
TOELICHTINGEN  

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

  

De jaarrekening over het boekjaar 2007 van Accell Group N.V. bevat een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving. De hierin uiteengezette grondslagen zijn 
overeenkomstig de door de International Accounting Standards Board (IASB) vastgestelde en door de 
Europese Commissie goedgekeurde standaarden die van toepassing zijn op 31 december 2007. 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 2007. De 
toepassing van de nieuwe en gewijzigde standaarden heeft in het jaar 2007 niet geresulteerd in 
wijzigingen in de verslaggevingstandaarden van Accell Group N.V. Accell Group N.V. heeft besloten 
om nieuwe of gewijzigde standaarden met een effectieve werking na 31 december 2007 niet vervroegd 
toe te passen.  

Presentatiewijzigingen 
In de jaarrekening 2007 zijn een aantal presentatiewijzigingen doorgevoerd, welke geen effect hebben 
op het vermogen en het resultaat. In overeenstemming met IAS 8 zijn de vergelijkende cijfers over 
2006 aangepast. De presentatiewijzigingen betreffen uitgestelde belastingvorderingen, kortlopende 
belastingvorderingen en –schulden en voorzieningen. Onder IFRS mogen uitgestelde 
belastingvorderingen niet meer worden gesplitst naar langlopende en kortlopende vorderingen 
(IAS1.70). Voorzieningen moeten worden toegerekend aan langlopende respectievelijk kortlopende 
verplichtingen (IAS1.52). Alleen kortlopende belastingvorderingen en –schulden, die onder dezelfde 
belastingautoriteit vallen, worden met elkaar gesaldeerd (IAS12.71).  

De presentatiewijzigingen hebben effect op de volgende jaarrekeningposten en bijhorende 
verhoudingsgetallen:     

Oud 2006  Nieuw 2006 

  

€ x 1.000  € x 1.000 

Uitgestelde belastingvorderingen   5.724  6.713 
Belastingvorderingen   989  2.969 
Langlopende voorzieningen   3.483  2.279 
Kortlopende voorzieningen   0  2.439 
Belastingschulden  1.508  4.477 
Balanstotaal   242.599   245.568 
Balanstotaal/ omzet   56,2%  56.9% 

Solvabiliteit (obv. groepsvermogen)   37,9%  37,4% 

Solvabiliteit (obv. garantievermogen)   38,9%   38,4% 
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Status accountantscontrole

 

De in dit persbericht gepresenteerde verkorte financiële overzichten zijn gebaseerd op de opgemaakte 
jaarrekening per 31 december 2007 die nog niet krachtens wettelijke voorschriften is 
openbaargemaakt. Ingevolge artikel 2:395 BW melden wij dat onze accountant Deloitte Accountants 
B.V. bij de opgemaakte jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring zal verstrekken. Voor 
het inzicht dat is vereist voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de 
resultaten van Accell Group N.V. en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van de controle van 
Deloitte Accountants B.V. dient dit persbericht te worden gelezen in samenhang met de jaarrekening 
waaraan dit is ontleend.  

Accell Group N.V. zal het jaarverslag 2007 uiterlijk 31 maart 2008 publiceren. De jaarrekening 2007 
wordt op 24 april 2008 ter vaststelling aangeboden aan de algemene vergadering van aandeelhouders.   

* * * 
* * 

*  


