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 3.1 GROEPS- EN SEGMENTRESULTATEN
 
GROEPSPRESTATIES

De netto-omzet in 2017 steeg met 1,9% naar € 1.069 miljoen (2016: 1.048 miljoen). Als wordt gecorrigeerd
voor  de verkoop van de onderdelen en accessoires activiteiten in Noord-Amerika in 2016 bedroeg de
omzetgroei autonoom 2,7%. Inclusief correctie voor het effect van valuta-omrekening  kwam de groei uit op
3,7%.

De toegevoegde waarde (netto-omzet minus materiaalkosten en inkomende transportkosten) als percentage
van de omzet kwam uit op 28,3%. De toegevoegde waarde werd met name beïnvloed door  de stijging van
het aandeel e-bikes, lagere marges op reguliere fietsen en hogere kortingen. Daarnaast werd de
toegevoegde waarde gedrukt door nog verschuldigde US-invoerheffingen van gemiddeld € 0,8 miljoen per
jaar over de periode 2013 – 2017, die in totaal resulteren in een eenmalige last van € 4 miljoen.

Bij de transformatie van de Noord-Amerikaanse organisatie kwam aan het licht dat de invoerclassificatie van
hybride fietsen (sportieve fietsen met gemengde eigenschappen van racefietsen en mountainbikes) in de
afgelopen jaren niet eenduidig is toegepast. Door het nieuwe lokale management is daarbij vastgesteld dat
er te weinig US invoerrechten op deze fietsen zijn afgedragen, doordat er niet zorgvuldig genoeg is
omgegaan met de toewijzing van de classificatiecodes. De huidige gehanteerde classificatiecodes zijn juist en
de niet eenduidige toepassing in het verleden heeft geen invloed op de operationele gang van zaken.
Vanwege de zelfcorrectie zijn er geen boetes van toepassing. Wel zal er wettelijke rente over de terug te
betalen bedragen geheven worden die meegenomen is in de eenmalige last.

De operationele kosten stegen met 3,8% naar € 264 miljoen. Als percentage van de omzet kwamen de kosten
uit op 24,7% (2016: 24,3%). De operationele kosten stegen door € 7 miljoen (ingecalculeerde) extra kosten in
verband met de implementatie van de strategie. Deze zijn gerelateerd aan de versteviging van de
groepsorganisatie, IT-projecten en de inhuur van adviesdiensten. Daarnaast is in de tweede helft van 2017
een extra last genomen van € 6 miljoen in verband met de reorganisatie en afbouw van voorraden in Noord-
Amerika.

Het bedrijfsresultaat daalde met 37,1% naar € 38,0 miljoen (2016: € 60,4 miljoen). Deze daling werd voor
€ 13,1 miljoen verklaard door de gang van zaken in Noord-Amerika, als gevolg van de tegenvallende
operationele prestaties en de genoemde eenmalige lasten in verband met de transformatie van de lokale
organisatie. Het resterende deel van de daling van het bedrijfsresultaat wordt verklaard door de lagere
toegevoegde waarde en de extra kosten in verband met de implementatie van de strategie. De EBIT-marge
kwam hierdoor uit op 3,6%.

De financiële lasten lagen met € 8,2 miljoen net onder het niveau van vorig jaar. De in maart afgeronde
verlenging van de groepsfinanciering heeft geleid tot betere condities en lagere rentekosten. Daartegenover
stonden een versnelde afschrijving van de financieringskosten van de vorige herfinancieringen en een lager
resultaat omrekenverschillen van posities in vreemde valuta.

De belastingdruk is in 2017 toegenomen door de non-cash afboeking van bestaande belastingvorderingen in
Noord-Amerika (€ 3,8 miljoen) en Finland (€ 1,9 miljoen) en het niet verder activeren van fiscaal
compensabele verliezen in Noord-Amerika.

Het netto resultaat in 2017 daalde naar € 10,5 miljoen (2016: € 32,3 miljoen). Per aandeel werd een netto
resultaat gerealiseerd van € 0,40 (2016: € 1,24). Exclusief de incidentele lasten in Noord-Amerika (€ 10
miljoen) en de afboeking van belastingvorderingen (€ 5,7 miljoen) bedraagt de winst per aandeel € 1,00.
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PRESTATIES PER SEGMENT

FIETSEN

De netto-omzet van het segment fietsen steeg met 3,5% ten opzichte van 2016. De hogere omzet werd met
name gerealiseerd door de stijgende verkopen van e-bikes en dan met name e-MTB’s van de merken
Haibike, Ghost en Lapierre. De omzet van deze fietsen blijft met name in Europa sterk groeien. De verkopen
van reguliere fietsen liepen terug ten opzichte van vorig jaar, zowel in aantallen als in omzet. Het
omzetaandeel van e-bikes binnen dit segment is door deze ontwikkeling gestegen tot 63% (2016: 55%).

Mede door een sterkere focus op verkopen van duurdere en kwalitatief hoogwaardige (elektrische) fietsen
daalde het aantal verkochte fietsen in 2017 tot 1.278.000 stuks (2016: 1.457.000). Met name in Noord-
Amerika werden minder (reguliere) fietsen verkocht in vergelijking met vorig jaar. Belangrijkste oorzaak
hiervoor was het verlies van afzet en omzet bij grote Multisportketens en de licht lagere omzet via de
traditionele fietsvakhandel als gevolg van de gewijzigde distributiestrategie. Deze daling van afzet en omzet
kon in 2017 nog niet volledig worden opgevangen door de andere, nieuwe verkoopkanalen.

Het segmentresultaat werd met name negatief beïnvloed door de tegenvallende prestaties in Noord-Amerika
en de transformatie van de lokale organisatie. Daarentegen stimuleerde de verdere groei in e-bikes en de
goede ontwikkeling in Duitsland het resultaat. Wanneer van de slechtere resultaten in Noord-Amerika wordt
geabstraheerd, is het segmentresultaat van Fietsen stabiel.

ONDERDELEN & ACCESSOIRES

De netto-omzet onderdelen & accessoires daalde in 2017 als gevolg van het stoppen met de onderdelen &
accessoires activiteiten in Noord-Amerika in 2016. Op autonome basis liet de netto-omzet onderdelen &
accessoires een groei zien van 0,5%. De omzetgroei was met name terug te vinden in Europa. Onder andere
door autonome groei van het eigen merk XLC.

Het segmentresultaat van deze handelsactiviteit nam toe. Het grotere aandeel van het eigen merk XLC (in
Europa) in de omzet droeg door een betere benutting van inkoopvoordelen positief bij aan de stijging van het
segmentresultaat.
 

ONTWIKKELINGEN PER REGIO

In Nederland was sprake van een lagere omzet voor zowel fietsen als onderdelen- en accessoires. Koga liet
als enige Nederlandse merk groei zien. Batavus en Sparta noteerden met name in de eerste helft van 2017
lagere omzetten voor zowel reguliere fietsen als e-bikes. Met de implementatie van de aangescherpte
strategie, een nieuw margegebouw en de invoering van een selectief distributiestelsel zijn belangrijke
stappen gezet om een level playing field te creëren voor alle dealers op basis waarvan de relatie en
samenwerking met de vakhandel kan worden verbeterd.

In Duitsland steeg de omzet door een hogere afzet van elektrische fietsen. Zowel e-MTB verkopen van
Haibike en Ghost als verkopen van traditionele elektrische fietsen van het merk Winora, lagen hoger dan
vorig jaar. De verkoop van reguliere fietsen nam ook in Duitsland af. Naast de hogere verkopen van e-bikes
liet ook de omzet in onderdelen- en accessoires een stijging zien ten opzichte van 2016.

In Overig Europa zorgden hogere verkopen van e-MTB’s voor een omzetstijging. In bijna alle Europese landen,
maar met name in Frankrijk, Oostenrijk en Spanje, groeide de populariteit van e-MTB’s van onze
internationale merken Haibike, Lapierre en Ghost. De verkoop van reguliere fietsen nam in de meeste landen
af. De omzet onderdelen en accessoires lag in vrijwel alle Europese landen hoger dan vorig jaar. Met name in
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Scandinavië en Spanje steeg de omzet.

In Noord-Amerika daalde de omzet. De lagere omzet werd met name veroorzaakt door lagere verkopen in het
Multisport kanaal en het afstoten van de onderdelen en accessoires activiteiten. Positieve ontwikkelingen
waren de hogere omzet in nieuwe verkoopkanalen en groeiende e-bike verkopen van de merken Haibike,
Raleigh en IZIP. In het IBD verkoopkanaal lag de omzet door de verandering van de distributiestrategie in
2017 licht lager dan vorig jaar. Dit werd gerealiseerd door een veranderende verkoopmix. Dealers namen
minder, maar wel duurdere fietsen af.

De omzet in Overige landen was beperkt en nam af als gevolg van de economische situatie in Turkije in met
name de eerste helft van 2017. In de Aziatische landen en in Australië lag de omzet op ongeveer hetzelfde
niveau als in 2016.
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 3.2 PRODUCTEN EN MARKTBEWERKING
Onderscheidende merken en collecties zijn belangrijk in de slag om de consument.  Met
eigentijds design en slimme, verrassende innovaties stimuleren we fietsgebruik en
verrijken we de fietsbeleving.

Maar onze producten verkopen zich niet vanzelf. De moderne consument wil niet alleen een  kwalitatief goed
product, maar ook aankoopgemak.

PRODUCTINNOVATIE EN DESIGN

We innoveren en ontwerpen met de consument als uitgangspunt. Dat doen we niet alleen voor de
topmodellen in onze fietscollecties, maar ook voor onze instap- en middenklasse modellen zodat we  op elk
prijspunt en passend bij het bestedingsbudget van de consument een topkwaliteit fiets kunnen bieden.

Naast beschikbare technologie vormt ook marktonderzoek een belangrijk uitgangspunt voor innovatie. Met
behulp van consumentenpanels en –tests worden klantbehoeften geïdentificeerd. Daar worden inzichten
vanuit de fiets- en sportvakhandel en doelgroep-analyses aan toegevoegd. Zo krijgen we een breed beeld
van hoe consumenten hun fiets gebruiken en onderhouden. Op basis van deze inzichten worden nieuwe
productconcepten ontwikkeld. Vervolgens betrekken we consumenten opnieuw in het proces,  bij het testen
van prototypes in onze eigen experience centers. Deze aanpak komt de succesratio van onze innovaties ten
goede en verkort tegelijkertijd onze time-to-market.

Binnen dit kader is in 2017 gewerkt aan diverse nieuwe ontwikkeltrajecten. We hebben onder meer gewerkt
aan performanceverbetering van e-bikes, verdere integratie van componenten en accessoires in het frame
en nieuwe Internet of Things toepassingen voor fietsgebruik.

DOELGROEPGERICHTE ONTWIKKELING EN PERFORMANCEVERBETERING

E-bikes zijn er in steeds meer vormen. Ze zijn te vinden in de categorie stads- en toerfietsen, maar ook in
mountainbikes en racefietsen, cargo- en vouwfietsen. Ontwikkeling en design worden toegesneden naar
specifieke doelgroep en gebruik. Aandrijving- en actieradiustechnologie wordt elk jaar beter en relatief
goedkoper. Met leveranciers van batterijen en motoren wordt nauw samengewerkt om de beste
doelgroepgerichte oplossingen te bieden. Naast baanbrekende innovaties op het hoogste niveau, al dan niet
in exclusieve samenwerking met leveranciers, zorgen we dat nieuwe technologie beter toegankelijk wordt
voor het middensegment, waar de volumes groter zijn.

GEÏNTEGREERDE COMPONENTEN EN ACCESSOIRES

Vanuit consumenten is veel vraag naar integratie van bekabeling, accu en motor in het frame. Dit biedt
bovendien veel voordelen in termen van design en beperking van schades. Hoewel het vaak om details gaat,
is de zichtbaarheid en de uitstraling van dit soort innovaties groot. Tegelijkertijd stelt dit onze
productontwikkelaars voor uitdagingen in termen van complexiteit, produceerbaarheid en
onderhoudsvriendelijkheid. We ontwikkelen onze fietsen daarom steeds meer vanuit een holistische
designvisie.
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INTERNET OF THINGS

Internet of Things opent een compleet nieuwe markt. In 2017 hebben we de eerste connected fietsen, zoals
de Sparta M8i en de Haibike eConnect, geïntroduceerd. De modellen beschikken over anti-diefstal-detectie,
crash notificatie, geven routeadviezen en leggen routes vast. We staan nog maar aan het begin van deze
ontwikkeling. Er is veel meer mogelijk, onder andere met de inzet van computerdisplays. Onder centrale
aansturing vanuit de groep is in 2017 door een aantal merken gewerkt aan de ontwikkeling van platforms,
apps, toepassingen en centrale dataopslag. We richten ons op toepassingen die de fietsbeleving en het
gemak van de fiets voor de consument vergroten.

URBAN MOBILITY

Samen met commerciële partners, overheden en gemeenten werken we op verschillende  fronten aan
nieuwe mobility-as-a-service-oplossingen. Bijvoorbeeld voor het leasen van fietsen, het huren en delen van
fietsen, maar ook voor het beter ontsluiten van dichtslibbende steden met oog voor een betere
leefomgeving. Daarbij kan worden gedacht aan complete concepten voor het leveren van de benodigde
fietsen en het management van de fietsvloot. Op deze wijze kunnen we nieuwe verdienmodellen
ontwikkelen met doorlopende inkomstenstromen. Het partnership met Beeline Bikes in Noord-Amerika
gebruiken we om het potentieel van mobiele dienstverlening op gebieden als onderhoud en reparatie op
locatie verder te onderzoeken.
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De innovaties die we jaarlijks naar de markt brengen beschermen we zo goed mogelijk door het gebruik van
internationale octrooien en modelbeschermingen. Eind 2017 hadden we 65 octrooien en
modelbeschermingen in onze patentportfolio en daarnaast nog 10 lopende patentaanvragen.

‘SAFETY FIRST’

Al onze producten zijn samengesteld uit hoogwaardige materialen en we zoeken continu naar slimme
toepassingen die de gebruiksveiligheid en verkeersveiligheid verhogen. Elk product voldoet aan de hoogste
internationale veiligheidsnormen, zoals vastgelegd in o.a. ISO (Wereld), ASTM (USA), EN (Europa) en de IEC-
normen voor elektrische componenten. In veel gevallen gaan onze interne veiligheidseisen zelfs nog een
aanzienlijk verder.

MERKENPORTFOLIO EN COLLECTIES

In elke markt waar we actief zijn willen we een winnend portfolio van merken aanbieden. Daarvoor bouwen
we continu aan het onderscheidend vermogen van onze merken. Waar nodig brengen we het aantal merken
terug. In 2017 zijn we in Duitsland en Groot-Brittannië gestopt met het voeren van een aantal zelfstandige
nichemerken waaronder Sinus, Staiger en Active. Deze merken werden exclusief gevoerd voor een specifiek
kanaal of waren te weinig onderscheidend.

Bij een aantal merken zijn we in 2017 gestart met rationalisatie van de collecties. Onder het mom van ‘less is
more’ en ‘good, better, best’ is het aantal sku’s en variaties teruggebracht. Op die manier creëren we een
overzichtelijker aanbod voor consumenten, vergroten het keuzegemak en bieden collecties die niet alleen
beter aansluiten bij de vraag van consumenten, maar ook zorgen voor een snellere doorloop.

 

KOGA F3 6.0

AWARD: IF DESIGN AWARD 2017 EN GOED INDUSTRIEEL ONTWERP 2017

De Koga F3 6.0 is ontwikkeld voor de sportieve fietser die houdt van design en duurzame kwaliteit. Dankzij het technisch
ingenieuze frame en de voorvork met Koga Crown Connect-technologie is het Koga gelukt om alle kabels volledig intern te voeren.
Kenmerkend voor het F3-concept is het frame waarbij ronde vormen afgewisseld worden met scherpe lijnen. Het super smooth-
welded frame geeft de fiets een strakke en cleane look. De combinatie van het lage gewicht, de sportieve geometrie en de
onderdelen van topkwaliteit garanderen fantastische rijeigenschappen en weinig onderhoud.
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CUSTOMER JOURNEY EN OMNICHANNEL

We zijn in 2017 gestart met het specificeren van klantdoelgroepen en hun specifieke eisen en wensen. Op
basis van een systematische aanpak wordt per land het selectie- en aankoopproces (customer journey) van
verschillende typen consumenten in kaart gebracht. Daarbij zien we dat in vrijwel elke customer journey de
vakhandel een essentiële rol speelt.

De ontwikkeling van de eigen direct-to-consumer kanalen van onze merken vordert. De meeste
merkenwebsites zijn nu nog gericht op promotie van collecties en informatievoorziening. Op groepsniveau is
in 2017 een blauwdruk ontwikkeld, op basis waarvan alle merkensites in de toekomst een grotendeels
identieke webshop-architectuur en een uniform CRM-systeem krijgen. De merken kunnen straks
mogelijkheden bieden voor zaken als het boeken van een proefrit bij een lokale dealer of voor de aanschaf
van een fiets met click & collect. Het uniforme platform biedt voor ons als groep grote voordelen voor data-
analyse en het toesnijden van onze producten en diensten naar de consument.
 

 

Naast webshops vormen experience centers een integraal onderdeel van omnichannel. Na De Fietser in Ede
is in 2017 een nieuw, meer compact experience center geopend in Frankrijk.
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In 2017 hebben we in Nederland een nieuw margemodel geïntroduceerd voor al onze distributiepartners. Dit
moet bijdragen aan een meer gelijkwaardig en eerlijk speelveld als het gaat om prijsstelling tussen de
verschillende verkoopkanalen die we in onze omnichannel-strategie gebruiken. Uitgangspunt van het model
is dat partners worden beloond met een marge die meer gerelateerd is aan de toegevoegde waarde die ze
leveren.
 

 
 

MARKETING

De aankoop van een fietsproduct start vaak met een online oriëntatie door de consument. We willen daarom
met onze merken en producten vroeg zichtbaar zijn bij de consument. Dat betekent dat onze marketingmix in
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2017 verder is verschoven naar online en we een groter deel van onze inspanningen direct op de consument
richten.

DATA ANALYTICS & PERFORMANCE-METING

We zijn in 2017 gestart met het harmoniseren van de wijze waarop we centraal de bezoekersstatistieken
van onze merkensites verzamelen. Dit biedt de mogelijkheid om op groepsniveau een dashboard in te
richten, op basis waarvan direct inzicht kan worden verkregen in de online-prestaties van onze merken.

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Voor een consumentgerichte onderneming is een krachtig CRM-systeem essentieel. Vergelijkbaar met
andere projecten ligt de focus van de groepsorganisatie op het selecteren van geschikte leveranciers en het
inrichten van een goed proces. Daarmee stellen we onze werkmaatschappijen in staat om de on- en offline
relatie met de consument te versterken en te verdiepen.

DIGITAL-FIRST MARKETING

Digitale marketing is bij ons primair gericht op het vergroten van de vindbaarheid en het genereren van leads.
Via online search engine optimisation (SEO), search engine marketing (SEM) en gerichte online-campagnes
(SEA) leiden we consumenten naar onze platforms, proberen hen te verleiden met een gericht aanbod en
begeleiden hen in het aankoopproces.
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SPONSORING

Elk jaar stellen we ons als doel om meer dan één miljoen euro beschikbaar te stellen voor lokale, regionale en
internationale initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van mobiliteit, het bevorderen van de
gezondheid en veiligheid van de consument en het wereldwijd promoten van fietsgebruik. In de berekening
van deze doelstelling nemen wij ook 30% van het bedrag mee dat wij jaarlijks besteden aan professionele
sportsponsoring.

Onze internationale sportmerken maken selectief gebruik van sponsoring. Ze vergroten daarmee hun
zichtbaarheid en relevantie onder specifieke doelgroepen en koppelen het merk aan individuele topatleten en
aan teams die op het hoogste niveau meestrijden om de prijzen. Zo was Lapierre in 2017 materiaalsponsor
van het Franse ProTour Team FDJ. Enkele andere merken zijn actief als sponsor van professionele
mountainbike- en downhill-teams.

Fietshelden in brede zin vervullen met hun prestaties niet alleen een ambassadeursrol voor onze merken,
maar promoten ook de wielersport en inspireren jongeren om te gaan sporten en fietsen.
 

 

Voor onze nationale fietsmerken speelt sponsoring een beperkte rol en ligt de nadruk op passende fiets-
gerelateerde lokale initiatieven met een sociaal en maatschappelijk karakter.
 

VOORTREKKERSROL EN MAATSCHAPPELIJKE DIALOOG

Als grote speler in de fietsindustrie voelen we de verantwoordelijkheid om actief mee te denken over
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die dicht bij ons liggen. In 2017 hebben we op diverse
vlakken meegedacht over schone, gezonde en veilige mobiliteitsoplossingen binnen de steden en in het
buitengebied. Ook hebben we een actieve rol gespeeld bij de bevordering van eerlijke handel en concurrentie
in de fietsindustrie.
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Om die actieve dialoog met alle andere betrokken instanties effectief te kunnen voeren is Accell Group
aangesloten bij nationale en internationale organisaties, brancheverenigingen en initiatieven, die specifiek
gericht zijn op het promoten van gezondheid, veiligheid en duurzame mobiliteit. Dit zijn onder andere WFSGI
(World Federation of Sporting Goods Industry), ECF (European Cyclists’ Federation), diverse
landenorganisaties zoals RAI vereniging (NL), Univelo (FR) en ZIV (DE) en de Europese overkoepelende
organisatie CONEBI. Binnen deze organisaties hebben we zitting in besturen en commissies. [1]

[1] Een compleet overzicht van onze lidmaatschappen en bestuursfuncties is te vinden in hoofdstuk 6.5.

STEUN EBMA VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE BINNEN DE EU

De EBMA (Europese associatie van fietsproducenten) maakt zich sterk voor eerlijke concurrentie en behartigt
daarin de belangen van de Europese fietsindustrie en de werkgelegenheid in de sector. In 2017 heeft EBMA
zich gekeerd tegen de ongeremde import in Europa van goedkope Chinese e-bikes, die door zware subsidies
consumentenprijzen hanteren die onder de EU-kostprijs liggen. De EBMA heeft dit jaar een bezwaar
ingediend bij de Europese Commissie en o.a. gevraagd om anti-dumpingregels in te stellen. Deze regels
bestaan al sinds jaar en dag voor traditionele fietsen, maar nog niet voor e-bikes. We steunen EBMA hierin
en dragen zo bij aan bescherming van de € 1 miljard aan gedane investeringen door Europese fiets- en
onderdelenfabrikanten en de ruim 90.000 arbeidsplaatsen in onze industrie.
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 3.3 ORGANISATIE EN MEDEWERKERS
Onze operaties en processen richten we zo efficiënt en verantwoord mogelijk in.
Zakelijke en commerciële belangen worden daarbij constant afgewogen tegen het belang
voor mens en milieu.

AANSTURING DOOR DE GROEP

Op groepsniveau zijn in 2017 de functionele competenties verder versterkt. Het supply chain team is op volle
sterkte gebracht. Inkoop- en planningsprocessen zijn drastisch gewijzigd en worden nu centraal
gecoördineerd en aangestuurd. Daarnaast is meer expertise binnengehaald op gebieden als project
management, IT en e-commerce.

In het kader van de vernieuwde strategie is in 2017 gestart met enkele nieuwe projecten. Onder meer is
begonnen met de implementatie van een groepsbreed IT-platform, Accell@work, en is gestart met de bouw
van een CMS datamanagement-systeem over al onze merken heen om de potentie van omnichannel
optimaal te kunnen benutten. Ook zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de opzet van een centrale
geleide organisatiestructuur voor fietsonderdelen en -accessoires.

In 2017 zijn daarnaast de eerste stappen gezet tot invoering van een groepsbrede functie-
evaluatiemethodiek voor niet-CAO functies. Met het breed uitrollen van een business-simulatie-evenement
worden op creatieve en inspirerende wijze nieuwe manieren van samenwerking en het omgaan met
veranderingsprocessen gestimuleerd.

 

Om beter in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt, zijn bij de lokale bedrijven in Noord-Amerika,
Groot-Brittannië en Duitsland de managementteams (deels) vervangen. Eind 2017 is Ton Anbeek
aangetreden als nieuwe CEO om de transitie van de groep verder vorm te geven en te leiden.
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VERDUURZAMING PROCESSEN

Een meer centrale aansturing geeft ook meer grip op de verduurzaming van de processen binnen Accell
Group. Binnen dit kader kennen we een aantal doorlopende programma’s.

 

EFFICIENCY IN ENERGIEGEBRUIK

Energie gebruiken we primair voor de assemblage, het lakken van de fietsen en voor verlichting en
verwarming van de productiehallen en magazijnen. Daarnaast consumeren we energie voor transport van
mensen en onderdelen en distributie van onze producten. Onze productieprocessen zijn inmiddels zo
ingericht dat machines niet onnodig stroom verbruiken.

In 2016 en 2017 hebben bij onze grotere productiehubs en distributiecentra energieaudits plaatsgevonden.
De energieaudits vormen de basis voor het verlagen en vergroenen van het energieverbruik, of het
aanscherpen van al eerder opgestarte initiatieven.
 

Bij een aantal productielocaties en distributiecentra is in 2017 gewerkt aan een inventarisatie van de
mogelijkheden en de benodigde investeringen voor het inzetten van alternatieve energiebronnen, zoals
zonne-energie en restwarmte uit de ovens in onze lakkerijen.

Naast het gebruik van alternatieve energiebronnen is er aandacht voor de bijdrage die medewerkers zelf
kunnen leveren aan het reduceren van onze energieconsumptie. Dat doen we onder meer door middel van
interne bewustwordingscampagnes en het delen van richtlijnen en instructies.
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Gefilterd afvalwater. Water dat afkomstig is van de lakstraat in de productiefaciliteit in Nederland wordt■

sinds 2016 volledig gefilterd van verfresten. De waterzuiveringsinstallatie zorgt dat al het gebruikte water
schoon aan het milieu wordt teruggegeven. Bij de productiefaciliteit in Turkije is in 2017 een vergelijkbaar
waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen.
Gebruik afvalpersen. Op verschillende productielocaties binnen de groep wordt gebruik gemaakt van■

plastic- en kartonpersen. In Nederland zijn in 2017 op verschillende plaatsen ook kleinere persen geplaatst.
Hiermee wordt het afvalvolume tot 20% van de originele hoeveelheid beperkt, wat leidt tot een grotere
hoeveelheid afval per container en aanzienlijk minder vrachtwagens. De persen zorgen er bovendien voor
dat medewerkers de dozen niet meer zelf uit elkaar hoeven te halen, wat hen veel tijd scheelt.

De effecten van deze programma’s op ons energiegebruik en onze CO2-uitstoot worden jaarlijks gemeten. Dit
doen we conform de GRI G4. In de tabel zijn alle energiebronnen opgenomen die onze organisatie zelf
gebruikt, dus inclusief (ingekochte) elektriciteit, aardgas, en eventuele andere brandstoffen.
 

 

 In 2017 is onze totale energieconsumptie in terajoules licht gestegen. De CO2-uitstoot ten gevolge van
elektriciteitsverbruik en brandstofconsumptie is echter licht gedaald, maar de reductiedoelstelling van onze
jaarlijkse CO2-emissies met 1,5% is met een reductie van 108 ton (0,9%) niet gerealiseerd.

AFVALREDUCTIE

Assembleren en lakken van fietsen zijn processen met relatief weinig afval. Ons programma voor
afvalverwerking en –reductie is er op gericht om afval zoveel mogelijk gescheiden af te voeren en te
bestemmen voor hergebruik en/of recycling.

Data over afvalstromen worden op lokaal niveau door onze bedrijven verzameld. Voor de registratie bij lokale
en nationale overheden worden ze sinds 2017 ondersteund door een Europese partner. Zo zijn we er zeker
van dat we altijd opereren conform de nationale en lokale wet- en regelgeving. We benchmarken de
uitkomsten, zodat de beste methodes worden geïdentificeerd en onze lokale bedrijven van elkaar kunnen
leren.

Voor het reduceren van de hoeveelheid afval zijn eerder verschillende initiatieven ingezet die ook in 2017
doorliepen en impact hebben gehad:

De resultaten hiervan op onze afvalreductie worden in zowel gewicht als CO2-equivalenten jaarlijks
gemonitord.
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Vervanging van fossiele eigen verpakkingen. Ons eigen programma is er op gericht om■

verpakkingsmaterialen uit fossiele bronnen te vervangen door hernieuwbare materialen. Oftewel, we
gebruiken minder plastic en meer verpakkingen op basis van papier en bio-grondstoffen. Naast milieu-
impact spelen ook criteria als gewicht, stapelbaarheid, uniformiteit, uitstraling, regelgeving, kosten en
uiteraard het bieden van optimale bescherming een rol bij het ontwikkelen van de juiste verpakkingen. De
hoeveelheid verpakkingsmateriaal per fiets wordt intern gebenchmarkt, waardoor doorlopend ideeën
ontstaan om het verpakkingsproces te optimaliseren.

 

In 2017 is de totale milieu-impact ten gevolge van afval afgenomen met 252 ton CO2-equivalenten, wat
neerkomt op een afvalreductie van circa 12%, gemeten per fiets. Deze reductie is o.a. het gevolg van
aanpassingen aan onze waterzuiveringsinstallatie bij de productiefaciliteit in Turkije. Daarnaast moet worden
aangetekend dat de milieubelasting in 2016 eenmalig hoger uitviel als gevolg van het afvoeren van een
filterinstallatie en door een aanpassing van de berekening voor het restafval bij onze Nederlandse
productievestiging.
 

VERDUURZAMING VAN VERPAKKINGEN

In de fietsindustrie worden grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal gebruikt ter bescherming van
producten, zowel door ons als door leveranciers.

Voor het verduurzamen van verpakkingen worden verschillende initiatieven ingezet die ook in 2018
doorlopen:
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Richtlijnen voor inkomende verpakkingen van leveranciers. Door middel van een verpakkingsrichtlijn■

proberen wij ook leveranciers te bewegen tot het reduceren van hun verpakkingsvolume en het gebruiken
van hernieuwbare materialen. De contacten hiervoor verlopen sinds dit jaar via onze supply chain
organisatie, zodat het onderwerp verpakkingen direct wordt meegenomen in onderhandelingen en
afspraken met leveranciers. De ervaring leert echter dat het voor grote internationale leveranciers lastig is
om maatwerk te leveren, zelfs voor een grote afnemer als Accell Group.

De resultaten van deze initiatieven worden gemonitord door de jaarlijkse meting van door ons gebruikte
verpakkingen, berekend per fiets, gemeten in CO2-equivalenten.
 

 

In 2017 is de totale milieu-impact ten gevolge van verpakkingen met 370 ton CO2-equivalenten afgenomen.
Berekend per fiets is er echter sprake van een toename van 9%. Deze tegenstrijdige cijfers hebben twee
verschillende oorzaken. Door een daling van het aantal geproduceerde fietsen worden de milieulasten over
een kleinere basis verdeeld. Daarnaast worden ook de verpakkingen die door ons worden gebruikt voor
onderdelen en accessoires meegenomen in de berekening en uitgedrukt per fiets. Door de groei van onze
P&A-activiteiten groeit ook het totale verpakkingsvolume, wat een sterk negatieve invloed heeft op de KPI
per fiets.
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De gecombineerde doelstelling om jaarlijks een reductie van 2-4% te realiseren voor afval en verpakkingen,
gemeten per fiets, is met een gecombineerde toename van 6% niet gehaald.

We gaan de wijze van rapporteren heroverwegen, zodat deze een reëler beeld geeft van de daadwerkelijk
behaalde resultaten.
 

END-OF-LIFE TOEPASSINGEN

De producten die we ontwikkelen staan garant voor jarenlang fietsplezier, maar het is onvermijdelijk dat ze
uiteindelijk het einde van hun levensduur bereiken en moeten worden afgeschreven. Het is dan zaak de
consument goed te informeren en de mogelijkheid  te bieden om de fiets op een correcte wijze af te voeren.

Het overgrote deel van de fiets bestaat uit metalen, waaronder hoogwaardig aluminium. Via na-sortering
kunnen deze metalen relatief eenvoudig uit de afvalstroom worden gescheiden. Omdat er voldoende vraag is
naar metalen en secundair aluminium, vinden deze producten hun weg in allerlei nieuwe toepassingen. Ook
fietsenbanden kunnen goed worden gerecycled.

De inzameling van afgedankte e-bike accu’s vormt een ander belangrijk aandachtsgebied. Samen met
stichtingen in Duitsland (GRS), België (Bebat) en Nederland (Stibat - waar Accell Group zitting heeft in het
bestuur) werken we aan het opzetten en verbeteren van systemen voor het inzamelen en verantwoord
verwerken van afgedankte accu’s. De batterijen worden ingezameld via de vakhandel, gedemonteerd en in
onderdelen aangeboden aan grondstoffabrikanten en de basismetaalindustrie. We stimuleren en informeren
onze vakhandel actief om de inzameling mogelijk te maken.

Met het ontstaan van nieuwe gebruikersmodellen en de verschuiving van eigendom naar gebruik, zullen
steeds meer fietsen uiteindelijk ook weer terugkomen bij fabrikanten. We nemen proactief zitting in
werkgroepen, primair via CONEBI, waarin wordt gesproken over indirecte afvalstromen, milieuwetgeving en
(toekomstige) toepassingen die gepaard gaan met het ontstaan van een circulaire economie.
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CULTUUR EN DIVERSITEIT

Accell Group is een multinational met vestigingen in 18 landen en meer dan 40 verschillende nationaliteiten.
Als groep kennen we een open bedrijfscultuur, waarin plaats is voor mensen met een zeer diverse afkomst
en achtergrond, zowel qua geslacht, opleidingsniveau, nationaliteit, leeftijd als geaardheid. We doen er alles
aan om een werkomgeving en sfeer te creëren waarin iedereen zich thuis voelt en die volop ruimte biedt voor
persoonlijke ambitie en ontwikkeling.
 

 

Veel medewerkers delen een passie voor de fiets, of ze die nu ontwerpen, produceren of verkopen. Dit zorgt
van nature voor een grote mate van betrokkenheid. De fiets, het design en de techniek zijn bij ons altijd
onderwerp van gesprek en vormen een belangrijke bindende factor. Niet alleen binnen de onderneming maar
ook daarbuiten. Er zijn tal van voorbeelden van collega’s die gezamenlijk (trainings-)ritjes maken en samen
sportieve prestaties neerzetten.
 

 

Die passie zorgt voor een unieke verbinding die we zien als een kracht. Tegelijkertijd mag dit niet leiden tot
een naar binnen gekeerde blik. Het draait bij ons volledig om de consument en daar zullen we ook onze
samenwerking als team en onze individuele manier van werken op moeten aanpassen. Succes schuilt daarbij
vaak in kleine, maar zeker niet onbelangrijke details.
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GOED WERKGEVERSCHAP

Binnen de groep lopen meerdere programma’s die voortbouwen op onze open bedrijfscultuur, passie voor
het product en het willen zijn van een aantrekkelijk werkgever met veel ruimte voor ondernemerschap,
persoonlijke ontwikkeling en groei.

 

TALENT- EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Sinds een aantal jaar is er binnen de groep meer aandacht voor talentontwikkeling en leiderschap. We willen
niet alleen onze openstaande vacatures zo goed mogelijk invullen, maar ook de leiders van morgen nu al in
huis halen. In 2016 is het interne programma ‘Talent Review’ van start gegaan. Dat helpt ons om
veelbelovende talenten in onze organisatie te identificeren en klaar te stomen voor een leidende rol binnen
de groep, onder meer met passende coaching- en opleidingstrajecten. 

Voor het uitvoeren van onze vernieuwde strategie is het cruciaal dat we beschikken over de juiste
competenties, zoals op het gebied van IT, data engineering en e-commerce. Hiervoor hebben we ons in 2017
op groeps- en lokaal niveau versterkt met nieuw talent.

Onze producten worden bovendien steeds complexer en vragen meer kennis van geavanceerde software,
connectiviteit en elektrotechniek. We gaan daarom meer investeren in kennis. Dat doen we onder andere
door het gemiddeld aantal opleidingsuren per jaar per medewerker voor 2018 te verhogen naar 15 uur.
 

Met 12,1 opleidingsuren gemiddeld per fte is de doelstelling van 10 uur voor 2017 behaald, maar voor 2018
wordt de lat hoger gelegd.
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VERGROTEN MEDEWERKERSTEVREDENHEID

We willen als groep meer gaan sturen op medewerkerstevredenheid. We zijn ervan overtuigd dat een
prettige, stimulerende werkomgeving met persoonlijke aandacht voor de mensen zorgt voor sterke binding
met het bedrijf en een grotere betrokkenheid bij realisatie van onze gezamenlijke ambitie. Daarom bieden we
onze mensen ruimte om op eigen initiatief en vanuit hun passie voor fietsen iets terug te doen voor de
maatschappij.
 

 

In 2016 hebben we voor het eerst een onderzoek naar medewerkerstevredenheid uitgevoerd. Dit was een
pilotproject binnen drie van onze lokale bedrijven, die samen goed zijn voor 12% van het aantal medewerkers
van de groep. Met 80% was de response rate hoog, wat al iets zegt over de mate van betrokkenheid.  
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De pilot was succesvol en op basis daarvan is besloten het onderzoek breed binnen Accell Group uit te gaan
voeren. Hiervoor zijn in 2017 de voorbereidingen getroffen. Het eerste groepsbrede onderzoek zal
plaatsvinden in de eerste helft van 2018 en vervolgens eens in de twee jaar worden herhaald.
 

VERBETEREN GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheid en gezondheid van medewerkers zijn voor ons een prioriteit. Kans op ongelukken is er met name in
onze productiehallen en magazijnen. Op de werkvloer wordt daarom veel aandacht besteed aan
ongevalpreventie en duidelijke instructies voor het veilig werken met machines en gereedschappen en het
verrichten van tilwerkzaamheden.
 

 

Al onze bedrijven en vestigingen voldoen aan de nationale regels met betrekking tot gezondheid en
veiligheid. Binnen ieder bedrijf is een verantwoordelijke aangesteld, die naast compliance aandacht geeft aan
het verder verbeteren van gezondheids- en veiligheidsaspecten. Daarbij gaat het om zaken als een
ergonomische werkhouding, voorkoming van RSI-klachten en het omgaan met werkdruk.

Binnen de fietsindustrie willen we vooroplopen als het gaat om een duurzame en verantwoorde inrichting
van onze productie. We hanteren daarvoor onder andere moderne en de meest medewerkervriendelijke
assemblage- en laktechnieken.

Naast een gezonde en veilige werkomgeving stimuleren we ook in bredere zin bewustwording van
medewerkers en aandacht voor een gezonde levensstijl.
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DUURZAAM NAAR WERK

We stimuleren eigen medewerkers om op een duurzame en gezonde manier naar het werk te reizen. Onze
doelstelling is dat meer dan 50% van onze medewerkers collectief en/of met een duurzaam vervoersmiddel
naar het werk komt. In 2017 gebruikte 59% een duurzame vorm van vervoer voor dagelijks woon-
werkverkeer. In 2016 was dit nog 57%.
 

* De categorie Overige duurzaam bevat de volgende vervoersopties: carpoolen, elektrisch vervoersmiddel, te voet en thuiswerken.

In 2017 is het verzuim als gevolg van ziekte gedaald naar 3,73%. Het verzuim als gevolg van ongevallen is in
2017 gestegen naar 0,13%, waarbij gemeld kan worden dat het enkel om lichte incidenten handelt. Ondanks
dat er geen zware ongevallen hebben plaatsgevonden en het percentage relatief laag is, blijven veiligheid en
ongevallenpreventie belangrijke aandachtspunten. Uiteindelijk is ieder ongeval is er één teveel.
 

 

INSPRAAK EN MEDEZEGGENSCHAP

Binnen de groep zorgen we voor een goede borging van inspraak van medewerkers. We willen een zo open
en transparante mogelijke dialoog kunnen voeren met de medezeggenschapsorganen. In Nederland,
Duitsland en Frankrijk is medezeggenschap voor het grootste deel georganiseerd middels een eigen
ondernemingsraad.
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In 2017 is gewerkt aan de oprichting van een medezeggenschapsraad voor onze medewerkers op
groepsniveau, een proces dat in 2018 zal worden geformaliseerd. Ook met de vakbonden hebben we
gedurende het jaar op verschillende niveaus binnen de groep contact gehad. Van onze medewerkers werkt
64% onder een collectieve arbeidsovereenkomst.
 
 

 

KOGA E-XITE N8

AWARD: RED DOT AWARD

De Koga E-Xite N8 combineert hoge prestaties met sportiviteit en een elegante uitstraling. Het bijzonder glad-gelaste aluminium
frame integreert remkabels, derailleurversnellingen, verlichtingskabels en elektrische componenten, waardoor ze beschermd zijn
tegen weersinvloeden. De hoogwaardige Koga Feathershock verende voorvork en krachtige Bosch-motor, geplaatst in het midden
van de fiets, zorgen voor een optimale gewichtsverdeling. De jury prijst de E-Xite N8 vanwege ‘de combinatie van technische
prestaties en productie van topkwaliteit’, die resulteren in een sportieve en veilige e-bike.
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Meer flexibiliteit om in te spelen op vraag en voorkeuren van consumenten door het seizoen heen■

Betere en snellere service aan consumenten en dealers■

Meer gelijkmatige voorraadopbouw door het seizoen heen en lagere voorraden bij dealers■

Minder 'nee' verkopen■

Sterkere onderhandelingspositie als groep richting leveranciers■

Betere afspraken en inkoopvoorwaarden■

Structurele kostenbesparingen■

Meer samenwerking met leveranciers op het gebied van innovatie■

Meer grip op ketenverantwoordelijkheid en duurzaamheidsaspecten■

Vermindering kapitaalbeslag voorraden door het jaar heen■

Verbetering kapitaalefficiëntie en cash conversie■

 3.4 TOELEVERINGSKETEN
Omnichannel en de toenemende complexiteit van de fiets vragen om een andere
inrichting van onze toeleveringsketen. Om dit te realiseren is een paar jaar geleden
gestart met de ontwikkeling van een compleet nieuw raamwerk voor supply chain
management en de bouw van een supply chain team op groepsniveau. In 2017 zijn de
laatste posities binnen supply chain ingevuld en is het team, dat nu bestaat uit circa 20
professionals op het gebied van procurement en planning, volledig operationeel.

Een meer centraal gestuurde supply chain leidt op meerdere fronten tot grote voordelen.
 

1. REDUCTIE VAN LEVERTIJDEN EN VERGROTEN LEVERBETROUWBAARHEID

2. BENUTTING VAN SCHAAL- EN INKOOPVOORDELEN

3. VERLAGING VAN WERKKAPITAAL
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IMPLEMENTATIE NIEUW SUPPLY CHAIN RAAMWERK

Het nieuwe supply chain raamwerk is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de merken en hun teams op
inkoop, marketing en productontwikkeling en is van invloed op de gehele waardeketen.
 

 

PLANNING

In 2017 is begonnen met het invoeren van een 'Sales & Operations Planning' (S&OP) proces. Het doel hiervan
is om de verkoopvoorspellingen beter te kunnen afstemmen met de voorraden en beschikbare
productiecapaciteit. In aansluiting met de invoering van het S&OP proces zijn we tevens gestart met het
houden van workshops met een aantal leveranciers om planning-informatie uit te wisselen. Deze workshops
hebben ertoe geleid dat we een beter inzicht hebben gekregen in de gehele supply chain, de afhankelijkheden
en de knelpunten. De intensieve samenwerking en kennisdeling hebben in een aantal gevallen al geleid tot
een betere leverbetrouwbaarheid en verkorting van levertijden. Leveranciers reageren positief op de
workshops en de grotere transparantie die we bieden, waarmee we het voortouw nemen in de sector.

PROCUREMENT

Onze procurement is in 2017 volledig ingericht op basis van category management. Per categorie zijn zowel
de interne behoefte van de verschillende Accell merken als de externe markt in kaart gebracht. Op basis
hiervan zijn per categorie de mogelijkheden in kaart gebracht om efficiënter en tegen lagere kosten als groep
in te kopen. Op meerdere gebieden lopen inmiddels implementatietrajecten, waarbij de samenwerking met
de Accell merken een belangrijke voorwaarde voor succes is.

Om de dataverzameling sneller, meer uniform en nauwkeuriger te maken, zijn we in 2017 gestart met de
standaardisatie van onze master data rond zowel leveranciers als componenten.  Dit is een belangrijke
voorwaarde om het inzicht in de gebruikte componenten te vergroten en op basis van deze inzichten de
inkoopafspraken te verbeteren.
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Complexere fiets vormt extra uitdaging voor supply chain management
In de komende jaren zal de steeds maar weer complexer wordende fiets een extra uitdaging voor het supply
chain management vormen. Integratie van vaak ook duurdere componenten (zoals batterijen, motoren en
displays) en connectiviteit zullen leiden tot geavanceerdere frames, het gebruik van meer digitale technologie
en elektronica in de fiets. Dit gegeven biedt een extra uitdaging voor optimalisatie van de supply chain.
 

 
 

 

Door de bundeling van inkoopvolumes hebben we gemerkt dat we ook voor leveranciers direct veel beter
zichtbaar worden als belangrijke afnemer.

 
ONSHORING

Het grootste deel van onze componenten werd in 2017 traditioneel ingekocht in Azië. Om
leverbetrouwbaarheid te vergroten en levertijden verder te verkorten zoeken we naar mogelijkheden om
productie- en voorraadbeheer van onze toeleveranciers dichter bij onze belangrijkste afzetmarkten in Europa
en Noord-Amerika te laten plaatsvinden.

In 2017 hebben we met verschillende leveranciers over dit onderwerp verkennende gesprekken gevoerd.
Concreet heeft dit geleid tot een aantal projecten met een van onze leveranciers die heeft geïnvesteerd in de
bouw van een nieuwe en volledig geautomatiseerde productiefaciliteit voor aluminium frames in Portugal.
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Dit is overigens niet het enige initiatief dat wij met belangstelling volgen. Ook met een aantal andere partijen
voeren we gesprekken over productie en voorraadbeheer in Europa.
 

KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Door onze schaalgrootte zijn we in de positie om partijen in de toeleveringsketen te stimuleren tot het
naleven van mensenrechten, goede arbeidspraktijken en milieubescherming. In gesprekken met leveranciers
over afspraken en inkoopcondities die we nu op groepsniveau voeren, nemen we ook onze voorwaarden en
richtlijnen ten aanzien van ketenverantwoordelijkheid mee.

We hebben onze eigen gedragscode en vragen al onze leveranciers deze code te ondertekenen. Van de
belangrijkste internationale leveranciers heeft inmiddels 90% aan dit verzoek voldaan. Bepaalde onderdelen
van verantwoord ondernemen zien we als pre-competitief en waar mogelijk zoeken we de samenwerking
met branchegenoten en de brancheorganisaties op. Dat doen we bijvoorbeeld op het gebied van naleving van
afspraken door middel van audits.

LEVERANCIERSAUDITS

Audits bij leveranciers doen we onder de vlag van de WFSGI (World Federation of the Sporting Goods
Industry). Deze aanpak staat bekend als het ‘Responsible Sport Initiative’ (RSI). Op basis van een
risicoanalyse en in overleg met procurement wordt elk jaar bepaald welke toeleveranciers zullen worden
geaudit. We willen als groep minimaal 15 audits per jaar uitvoeren.

De audits worden gedaan door een externe geaccrediteerde organisatie. In 2017 hebben we ons eigen team
versterkt met iemand die zorg draagt voor het toezicht op de voortgang van de audits en het monitoren en
doorvoeren van verbeteringen.

In 2017 hebben we 17 audits laten uitvoeren bij toeleveranciers en daarmee onze doelstelling gehaald. De
belangrijkste bevindingen zijn vergelijkbaar met eerdere audits en hebben veelal betrekking op gebouwen
(zoals vluchtwegen, brandpreventie en opslag van chemische stoffen) en op de omgang met personeels- en
loonadministratie en handhaving van correcte werktijden. Samen met de toeleverancier wordt op basis van
een Corrective Actions Plan gewerkt aan verbeteringen. Bij een aantal leveranciers zijn deze inmiddels
succesvol geïmplementeerd.

AUDITS OP CHEMISCHE STOFFEN

Audits op chemische stoffen van onze leveranciers vinden doorlopend plaats. Deze stoffen worden enerzijds
gebruikt bij het lakken van onderdelen zoals het frame en de voorvork, anderzijds komen deze voor in
kunststof fietsonderdelen zoals zadels en handvatten. Waar mogelijk wordt gewerkt met 100%
watergedragen lakken en vervangende middelen die geen schadelijke stoffen bevatten.

We voldoen aan REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) en
streven ernaar alleen te werken met geregistreerde middelen, onder de juiste omstandigheden en met de
juiste beschermingsmiddelen. We beschikken over een eigen testlaboratorium in Hongarije om te
controleren of de componenten en onderdelen voldoen aan de wetgeving. Daarnaast vragen we onze
toeleveranciers een REACH verklaring te ondertekenen. In 2017 zijn in ons REACH laboratorium in totaal 116
producten en componenten onder de loep genomen, waarbij in totaal 540 analyses zijn uitgevoerd. Deze
nieuwe en bestaande producten zijn op basis van een risico-inschatting geselecteerd. In 25% van de gevallen
werden veelal kleine afwijkingen geconstateerd, die na overleg met de betreffende leverancier meestal snel
konden worden opgelost.
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 3.5 FINANCIËLE SLAGKRACHT EN KAPITAALEFFICIENTIE
 
Het netto werkkapitaal kwam uit op € 315 miljoen, een stijging van 2,9% ten opzichte van 2016.
De voorraadpositie steeg met 3,7% en kwam uit op € 334 miljoen. De debiteurenpositie kwam uit op € 127
miljoen, ten opzichte van € 138 miljoen in 2016. De crediteurenpositie van € 146 miljoen lag onder het
niveau van vorig jaar. 

Hoewel het werkkapitaal licht steeg ten opzichte van vorig jaar, zijn de ontwikkelingen binnen het
werkkapitaal positief. Zo is het aantal fietsen op voorraad met 8% (24.000 stuks) gedaald ten opzichte van
vorig jaar. Dat de voorraadwaarde toch hoger uitkomt heeft te maken met de gemiddelde kostprijs per fiets
die 11% hoger lag dan vorig jaar. Deze hogere kostprijs wordt veroorzaakt door een groter aandeel e-bikes op
voorraad per ultimo december om in het eerste kwartaal van 2018 aan de hogere vraag naar deze fietsen te
kunnen voldoen. Hiermee samenhangend ligt ook de voorraadwaarde van de componenten hoger, doordat er
meer e-bike componenten en componenten voor duurdere fietsen op voorraad liggen. Verder lag het
debiteurensaldo, ondanks een hogere omzet in het vierde kwartaal, lager dan vorig jaar. Hoewel er minder
werd ingekocht lag het crediteurensaldo per ultimo 2017 iets onder het niveau van vorig jaar door de
overeengekomen langere betaaltermijnen met leveranciers.

De totale netto schuld, bestaande uit rentedragende leningen, bankkredieten en liquide middelen per ultimo
2017 is met € 161 miljoen hoger dan voorgaand jaar (2016: € 147 miljoen), door met name de ontwikkeling
van het werkkapitaal. De EBITDA exclusief incidentele lasten daalde met 22,5% tot € 59,1 miljoen. Als gevolg
hiervan lag de netto schuld / EBITDA (excl. incidentele lasten) op 2,7; een verslechtering ten opzichte van vorig
jaar.

Het eigen vermogen bedroeg € 299 miljoen, resulterend in een solvabiliteit van 42,4% (2016: 45,4%). De
mutatie van het eigen vermogen van € 20,1 miljoen kan met name worden onderverdeeld in het periode
resultaat (+€ 10,5 miljoen), dividendbetalingen (-/- € 6,7 miljoen), waardering financiële instrumenten (-/-€
10,3 miljoen) en valuta omrekeningsverschillen (-/-€ 13,5 miljoen).
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 3.6 MANAGEMENT AGENDA EN VOORUITZICHTEN
Fietsen zal in de komende jaren populair blijven voor mobiliteit, recreatief en sportief
gebruik. Accell Group verwacht daarbij voorop te blijven lopen met haar hoogwaardige
producten en nieuwe innovaties te kunnen toevoegen om het fietsen voor de
verschillende doeleinden nog aantrekkelijker te maken.

In het licht van de aangescherpte strategie Lead Global. Win Local. wordt 2018 een belangrijk transitiejaar
dat voor een groot deel in het teken staat van complexiteitreductie en centrale aansturing op gebieden als
(e)commerce, innovatie, supply chain, human resources en IT. Dit zal versneld zorgen voor een efficiëntere
inrichting van operationele processen en een betere benutting van schaal en synergiepotentie alsook meer
executiekracht in de diverse regio’s. Daarnaast zal actief worden gezocht naar verdere schaalvergroting via
overnames die passen binnen de strategie. 

In 2018 wordt een verbetering voorzien van de resultaten in Noord-Amerika door de omnichannel strategie
en de sterk groeiende e-bike markt. In Europa wordt uitgegaan van een verdere omzetgroei door hogere e-
bike verkopen en high-end reguliere fietsen. Op basis hiervan wordt voor 2018 een stijging van de
groepsomzet en een hoger onderliggend operationeel resultaat verwacht, onvoorziene omstandigheden
voorbehouden.
 

ONTWIKKELINGEN NA BALANSDATUM 

BESTUURSWIJZIGINGEN

Hielke Sybesma (CFO) heeft na 23 jaar besloten de onderneming per 1 mei 2018 te verlaten en zal per 25
april 2018 terugtreden uit de Raad van Bestuur. Het zoekproces naar een opvolger van Hielke Sybesma is
inmiddels gestart.

Jeroen Snijders Blok (COO) treedt op eigen verzoek per 25 april 2018 terug uit de Raad van Bestuur met
behoud van zijn huidige werkzaamheden en rapporteert direct aan de CEO. De verantwoordelijkheid voor de
productielocaties is recentelijk overgedragen aan Jeroen Both (CSCO).

Per 1 maart 2018 is Jeroen Hubert benoemd als Chief Commercial Officer (CCO). Jeroen rapporteert aan de
CEO en is verantwoordelijk voor marketing, innovatie, (e)commerce en retail / experience centers. Hij heeft
eerder ruime ervaring opgedaan in voornoemde gebieden bij Pepsico, Friesland Campina, Wehkamp en Ikea.
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VAN NICHOLAS SKEIRON

AWARD: EUROBIKE GOLD WINNER AWARD 2017

De Skeiron beschikt over state-of-the-art technische functionaliteiten waarmee het model op de voorgrond treedt op het gebied
van titanium racefietstechnologie. Het uitgangspunt bij dit model is innovatie door integratie. Het frame biedt een optimale
stijfheid op de vier grootste stresspunten door o.a. een press-fit trapas, geovaliseerde onderbuis, taps toelopend balhoofd en
bovenbuis en een hydroformed liggende achtervork.

 

 

SPARTA M8TI E-BIKE

AWARD: GOED INDUSTRIEEL ONTWERP 2017

De M8Ti elektrische fiets van Sparta is een multi-purpose bike, die geschikt is voor zowel woon-werkverkeer als toertochten. De
in het midden van de fiets geplaatste ION-motor met geïntegreerde accu draagt bij aan de stabiliteit en het rijcomfort. Hetzelfde
geldt voor de verende voorvork en de verende zadelpen. Sparta’s elektronische ION-systeem registreert de rijervaringen en past
deze direct toe om de aandrijving te optimaliseren.
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STAKEHOLDERINTERVIEW WIELERPLOEG GROUPAMA- FDJ

‘WERKEN AAN EEN UNIEK
PARTNERSHIP IN HET PROFESSIONEEL
WIELRENNEN’
Al meer dan 15 jaar is Lapierre officieel materiaalsponsor van de Groupama-FDJ
wielerploeg. Een samenwerking die Lapierre etappeoverwinningen bracht in de Tour de
France, de Vuelta a España en de Giro d’Italia. Marc Madiot, tweevoudig winnaar van
Paris-Roubaix en manager van de wielerploeg, over het geheim achter een van de meest
langdurige partnerships in de professionele wielrennerij.

 

HOE IS DE SAMENWERKING TUSSEN GROUPAMA-FDJ EN LAPIERRE ONTSTAAN?

“In 2002 zochten we een bedrijf dat meer te bieden had dan materiaal of financiering. We wilden in zee met
een fietsmerk dat met ons wilde bouwen aan een langdurige relatie. Met Lapierre was er niet alleen een
gemeenschappelijk verleden en een goede match tussen onze merken, er was ook een sterke persoonlijke
band. Ik ken Gilles Lapierre al heel lang. We delen de passie voor de fiets en ik denk dat we vooral ook
dezelfde visie hebben op sponsoring. Ons partnership gaat nu al zijn zeventiende jaar in.”

WAT MAAKT JULLIE SAMENWERKING ZO BIJZONDER?

“Het hoge niveau waarop we samenwerken aan research & development, daar onderscheiden we ons echt
mee. Onze eigen technici werken vanuit Besanon, een stadje niet ver van Lapierre’s thuisbasis in Dijon. Zo
kunnen we heel gemakkelijk ideeën uitwisselen en in elke fase van het ontwikkelingsproces open met elkaar
communiceren. Bij alles wat we doen hebben we een scherp doel voor ogen: onze renners helpen
wedstrijden te winnen.”
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WAAROM IS GOED MATERIAAL ZO BELANGRIJK?

“Voor een wielrenner is de fiets meer dan een verlengstuk; je bent er bijna mee vergroeid. Dat vraagt om een
perfecte pasvorm: een optelsom van heel veel onderdelen die samen een naadloos geheel vormen. Alles
moet kloppen. Maar er komt meer bij kijken dan een wetenschappelijke benadering. Psychische factoren
spelen ook een belangrijke rol. Pas als je voor 100% vertrouwt op de kwaliteit van het materiaal, kun je al je
energie in de race stoppen. Dat is de mentale kwestie.”

 

Thibaut Pinot, één van de renners van de Groupama-FDJ wielerploeg.
 

HOE VERLOOPT HET INNOVATIEPROCES?

“Voor Lapierre is het Groupama-FDJ-sponsorship het belangrijkste platform voor hun innovatie. We werken
nauw met elkaar samen op het gebied van productontwikkeling en testprogramma’s. Voortdurend zoeken
we de grenzen op om performanceverbeteringen te realiseren. Een goed voorbeeld daarvan is de nieuwe
Shock Absorption Technology (SAT) op de Endurance modellen, die renners beschermt tegen schokken op
oneffen ondergrond. De techniek werd speciaal ontwikkeld voor het rijden op kasseien in beroemde
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klassiekers als Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Nog een voorbeeld: de aerodynamische
eigenschappen van de Aircode en Aerostorm modellen. Deze innovaties worden nu ook toegepast op
modellen uit de commerciële productlijnen.”

WAT KUNNEN WE IN 2018 VAN GROUPAMA-FDJ EN LAPIERRE VERWACHTEN?

“Dankzij de nieuwe sponsorovereenkomst tussen Lapierre en Groupama kunnen we ons budget én onze
ambities naar een nog hoger niveau tillen. We willen dit jaar etappes winnen in de Tour de France en de Giro
d’Italia. Ook in de voorjaarsklassiekers willen we successen behalen. Ik heb goede hoop op een zege in
Parijs-Roubaix. Dergelijke overwinningen zijn belangrijk voor de renners, het team en de sponsors. Maar wij
kijken vooral naar het succes op de langere termijn. Dat is wat wij samen met Lapierre voor ogen hebben:
continu vooruitgang boeken en iets unieks tot stand brengen.”
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