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 6.1 STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE
WINSTBESTEMMING
Artikel 25 (gedeeltelijk)

Lid 4
De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te bepalen,
welk deel van de winst, na uitkering van dividend aan de houders van zowel preferente aandelen B als
preferente aandelen F, zal worden gereserveerd.

Lid 5
Hetgeen daarna van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering van
aandeelhouders ten behoeve van de houders van gewone aandelen. De algemene vergadering van
aandeelhouders kan op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van
commissarissen besluiten dat een uitkering van dividend aan de houders van gewone aandelen geheel of
gedeeltelijk plaatsvindt niet in geld maar in aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
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geeft de in dit jaarverslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en■

samenstelling van het vermogen van Accell Group N.V. per 31 december 2017 en van het resultaat en de
kasstromen over 2017, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW);
geeft de in dit jaarverslag opgenomen enkelvoudige jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en■

samenstelling van het vermogen van Accell Group N.V. per 31 december 2017 en van het resultaat over
2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

 

de geconsolideerde balans per 31 december 2017;■

de volgende geconsolideerde overzichten over 2017: de winst-en-verliesrekening, het overzicht van■

gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het kasstroomoverzicht en het overzicht van veranderingen
in het eigen vermogen; en
de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige■

toelichtingen.

de enkelvoudige balans per 31 december 2017■

de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017; en■

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige■

toelichtingen.
 

 6.2 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
  

Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Accell Group N.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

ONS OORDEEL

Naar ons oordeel:

WAT WE GECONTROLEERD HEBBEN

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Accell Group N.V. (hierna ‘de vennootschap’) te Heerenveen
gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.

De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit:

De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit:
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DE BASIS VOOR ONS OORDEEL

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Accell Group N.V. zoals vereist in de Europese verordening betreffende specifieke
eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang, de Wet
toezicht accountantsorganisaties (Wta),de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
 

CONTROLEAANPAK

Samenvatting
 

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel
bepaald op EUR 1,75 miljoen (2016 EUR 2,6 miljoen). Voor de bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan
van de winst voor belastingen (5,8%) (2016: 5,0 %). Wij beschouwen de winst voor belastingen als de meest
geschikte benchmark, omdat de meeste belanghebbenden voornamelijk gefocust zijn op de winst voor
belastingen. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening
voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij hebben met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen afgesproken dat wij tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 87.000 rapporteren aan hen alsmede kleinere
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
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Reikwijdte van de groepscontrole
Accell Group N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten (groepsonderdelen). De financiële
informatie van deze groep is opgenomen in de jaarrekening van Accell Group N.V.

Op grond van de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, hebben wij
controlewerkzaamheden uitgevoerd op de volledige financiële informatie van de belangrijkste
groepsonderdelen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Turkije en Hongarije. Daarnaast hebben wij
controlewerkzaamheden op specifieke posten uitgevoerd voor groepsonderdelen in de Verenigde Staten
alsmede specifieke controlewerkzaamheden op de voorraad in Spanje, Zweden, Denemarken, België, Finland
en Frankrijk. Verder hebben we op groepsniveau specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd ten aanzien
goodwill, merkrechten, (latente) belastingen en derivaten. Dit resulteert in een dekking van in totaal 86% van
de totale omzet en 89% van het balanstotaal. De resterende 14% van de totale omzet en 11% van het
balanstotaal betreft een aantal rapporterende onderdelen die individueel elk minder dan 5% van de totale
omzet dan wel het balanstotaal vertegenwoordigen. Ten aanzien van deze resterende onderdelen hebben wij
(onder meer) cijferanalyses uitgevoerd ter onderbouwing van onze inschatting dat er geen sprake is van
risico’s op afwijkingen van materieel belang.

Het met de groepscontrole belaste team heeft gedetailleerde instructies gestuurd naar de accountants die
de groepsonderdelen controleren met betrekking tot belangrijke aspecten, onder meer over de risico’s van
afwijkingen van materieel belang, en over de informatie die aan het groepsteam moet worden
gerapporteerd. Het met de groepscontrole belaste team heeft een bezoek gebracht aan Frankrijk, Engeland
en Turkije en heeft het Nederlandse groepsonderdeel gecontroleerd. Voor de meeste groepsonderdelen –
ongeacht of die fysiek werden bezocht – zijn er telefonische besprekingen geweest met de lokale
accountants en, indien dit nodig werd geacht, met het lokale management. Tijdens de bezoeken zijn de
planning van onze controle, onze risicobeoordeling, onze controleaanpak en belangrijke bevindingen en
doelstellingen van de controle besproken en zijn in Frankrijk, Engeland en Turkije dossierreviews uitgevoerd.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij groepsonderdelen, gecombineerd met aanvullende
werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking
tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de jaarrekening.

De audit afdekking zoals opgenomen in de sectie samenvatting kan als volgt nader worden gespecificeerd:
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De kernpunten van onze controle
De kernpunten van onze controle beschrijven de onderdelen die naar ons professionele oordeel het
belangrijkst waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij
met Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige
weergave van alles wat is besproken.

Ten opzichte van voorgaand jaar hebben wij waardering van actieve belastinglatenties niet meer opgenomen
als kernpunt vanwege het afgenomen belang en resteert het kernpunt waardering goodwill en
handelsmerken. Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot dit kernpunt bepaald in het
kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van het individuele kernpunt
moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over dit kernpunt.
 

Goodwill en handelsmerken bedragen respectievelijk EUR 57,0 miljoen en EUR 36,5 miljoen per 31 december
2017. Onder EU-IFRS moet de onderneming voor goodwill en handelsmerken met een onbepaalde
levensduur jaarlijks een toets uitvoeren om vast te stellen of een bijzondere waardevermindering heeft
plaatsgevonden. De werkzaamheden ten aanzien van de door het management uitgevoerde jaarlijkse
toetsing op bijzondere waardevermindering zijn van belang voor onze controle aangezien het
toetsingsproces complex is en oordeelsvorming vereist die enige mate subjectief is.
Bij Accell is goodwill toegerekend aan kasstroomgenererende eenheden (KGE’s) die aansluiten bij de
operationele segmenten (fietsen en fietsonderdelen en -accessoires). De vennootschap maakt gebruik van
veronderstellingen met betrekking tot toekomstige markt- en economische omstandigheden op basis van
een historisch gemiddelde van de laatste 3 jaar. Voor de handelsmerken heeft Accell de toets om vast te
stellen of een bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden per handelsmerk uitgevoerd, waarbij
Accell gebruik heeft gemaakt van de verwachte omzetontwikkeling en de royaltyvergoeding voor het
betreffende merk.

In het kader van onze controle hebben we de veronderstellingen, de gewogen gemiddelde
vermogenskostenvoet (WACC) en het door de vennootschap gehanteerde waarderingsmodel geanalyseerd
en getoetst. Dit hebben wij gedaan door veronderstellingen te vergelijken met historische gegevens en
externe gegevens, zoals verwachte inflatiepercentages, groeipercentages voor specifieke markten en
royaltypercentages, en door het analyseren van gevoeligheden in het waarderingsmodel van de
vennootschap.
In ons team was een waarderingsspecialist betrokken ter ondersteuning van onze controlewerkzaamheden.
Wij hebben ons specifiek gericht op de gevoeligheid in de beschikbare ruimte (verschil tussen realiseerbare
waarde en boekwaarde) van de groepen van KGE’s en de handelmerken. Hierbij is getoetst of redelijkerwijs
mogelijke veranderingen in de veronderstellingen ertoe zouden kunnen leiden dat de boekwaarde de
realiseerbare waarde overtreft. Tevens hebben wij de toereikendheid van toelichtingen in noot 9 en 10 van
de jaarrekening getoetst aan de EU-IFRS-vereisten.
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het Bestuursverslag bestaande uit de hoofdstukken:■

Overzicht;■

Kijk op de toekomst;■

Progressie en prestaties;■

Toezicht en risicobeheersing;■

de Overige informatie;■

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;■

alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.■

Op basis van de door ons uitgevoerde procedures vinden wij de door de vennootschap gehanteerde
veronderstellingen binnen een acceptabele bandbreedte en hebben wij vastgesteld dat de toelichtingen
voldoen aan de EU-IFRS-vereisten.

 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
Bestuursverslag en de Overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
 

VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE DOOR WET- OF REGELGEVING GESTELDE VEREISTEN

Benoeming
Wij zijn door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2016 benoemd als accountant van
Accell Group N.V. voor de controle van het boekjaar 2016 en zijn sinds dat boekjaar tot nu toe de externe
accountant.

Geen verboden diensten
Wij hebben geen verboden diensten als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Europese verordening betreffende
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties van Openbaar
Belang geleverd.
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen voor de jaarrekening
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening
in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is De Raad van Bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die De Raad van Bestuur noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet De Raad van Bestuur afwegen of Accell Group N.V. in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsels moet De
Raad van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij De Raad van
Bestuur het voornemen heeft om Accell Group N.V. te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. De Raad van Bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing
en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.

Een verdere beschrijving van onze verantwoordelijkheden ten aanzien van de controle van de jaarrekening is
opgenomen in de bijlage bij deze controleverklaring. Deze beschrijving vormt onderdeel van onze
controleverklaring.

Amstelveen, 9 maart 2018
KPMG Accountants N.V.

T. van der Heijden RA

 

Bijlage: Beschrijving van onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
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het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat■

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel■

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het■

evalueren van de redelijkheid van schattingen door De Raad van Bestuur en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door De Raad van Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar■

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Accell Group N.V. haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen■

toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en■

gebeurtenissen.

BIJLAGE

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.

Wij communiceren met De Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. In dit kader geven wij ook een verklaring aan
het auditcomité op grond van artikel 11 van de Europese verordening betreffende specifieke eisen voor de
wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties van Openbaar Belang. De in die aanvullende
verklaring verstrekte informatie is consistent met ons oordeel in deze controleverklaring.

Wij bevestigen aan De Raad van Commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties en andere zaken die
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redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende
maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met De Raad
van Commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, tenzij
dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet
vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.
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(in miljoenen euro, tenzij anders vermeld)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 
Netto-omzet 1.068,5 1.048,2 986,4 882,4 849,0 772,5 628,5 577,2

Personeelskosten 125,8 121,8 122,9 107,4 106,6 101,6 80,6 76,6

Bedrijfsresultaat (EBIT) 38,0 60,4 58,5 44,1 33,9 32,7 34,8 46,4

Financiële baten en lasten -8,2 -8,3 -9,1 -8,8 -11,7 -6,9 -7,8 -4,2

Belastingen 19,7 20,4 16,2 9,3 3,7 2,6 3,1 5,8

Nettowinst 10,5 32,3 32,3 26,5 19,0 23,3 40,3 36,4

Afschrijvingen 11,1 10,3 10,1 8,9 8,7 8,2 7,4 7,5

Vrije kasstroom 1) -4,9 61,3 -31,2 38,3 -30,9 -19,9 16,9 -1,1

Investeringen materiële vaste activa 8,8 11,6 10,8 10,6 6,8 22,8 11,2 6,2

Balanstotaal 6) 705,3 703,4 731,7 631,8 582,1 589,7 434,0 383,9

Materiële vaste activa 69,4 71,7 69,8 68,1 65,1 71,2 64,1 59,6

Werkzaam vermogen (capital employed) 2) 486,2 494,1 532,3 461,2 449,6 407,5 349,2 301,2

Groepsvermogen 299,3 319,4 305,9 281,1 240,0 239,8 214,6 180,4

Netto schuld 161,0 147,3 200,0 152,3 183,5 143,8 115,7 100,5

Voorzieningen 31,0 33,6 33,2 34,0 32,7 28,9 22,5 23,3
 
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE's) 3.088 3.124 3.371 2.796 2.926 2.776 2.234 1.877

Aantal uitstaande aandelen ultimo 26.255.179 25.834.236 25.270.327 24.864.956 24.402.849 23.863.432 21.094.760 20.609.012

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande
aandelen 26.101.222 25.623.405 25.116.249 24.685.681 24.195.467 22.897.471 20.905.497 20.385.290

Marktkapitalisatie 615,2 566,0 532,4 338,2 327,0 317,6 297,4 389,5
 

Gegevens per aandeel (in euro) 3)

Groepsvermogen 11,47 12,27 11,75 10,81 9,24 9,55 9,04 7,64

Vrije kasstroom -0,19 2,35 -1,19 1,47 -1,19 -0,79 0,71 -0,05

Nettowinst 0,40 1,24 1,24 1,02 0,73 0,93 1,70 1,54

Dividend 4) 0,5 0,71 0,69 0,58 0,51 0,68 0,81 0,74

Slotkoers aandeel 23,43 21,91 21,07 13,60 13,40 13,31 14,10 18,90
 

Verhoudingsgetallen (in %)

ROCE 7,8 12,2 11,0 9,6 7,5 8,0 10,0 15,4

ROE 3,5 10,1 10,6 9,4 7,9 9,7 18,8 20,2

Bedrijfsresultaat/omzet 3,6 5,8 5,9 5,0 4,0 4,2 5,5 8,0

Nettowinst/omzet 1,0 3,1 3,3 3,0 2,2 3,0 6,4 6,3

Vrije kasstroom/omzet -0,5 5,8 -3,2 4,3 -3,6 -2,6 2,7 7,6

Balanstotaal/omzet 6) 66,0 67,1 74,2 71,6 68,6 76,3 69,1 66,5

Solvabiliteit (o.b.v. groepsvermogen) 6) 42,4 45,4 41,8 44,5 41,2 40,7 49,5 47,0

Netto schuld/EBITDA 5) 3,3 2,1 2,8 2,8 4,0 3,3 1,9 1,9

Uitkeringspercentage 124,3 57,1 56,0 56,8 70,0 74,1 47,8 47,9

Dividendrendement (incl. verwatering 3)) 2,1 3,2 3,3 4,3 3,8 5,1 5,7 3,9
 1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de netto kasstroom uit operationele- en investeringsactiviteiten.

 2) Werkzaam vermogen is balanstotaal minus liquide middelen en kortlopende, niet rentedragende verplichtingen (inclusief het kortlopende deel van de voorzieningen).

 3) De gegevens per aandeel zijn berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Voor de jaren 2010-2016 zijn de gegevens per aandeel gecorrigeerd voor de verwatering door
uitgifte van stockdividend ten laste van de agioreserve conform International Financial Reporting Standards (IAS33). De in het verslagjaar gehanteerde correctiefactor voor 2016 en voorgaande jaren is
0,98476.

 4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2017 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

 5) EBITDA is gebaseerd op het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor incidentele posten

 6) Balanstotaal en Solvabiliteit 2016 zijn bepaald na saldering van de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements'.

 6.3 MEERJARENOVERZICHT

 



Accell Group Jaarverslag 2017 Overige informatie 193

 6.4 MATERIALITEIT EN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS
MATERIALITEITSBEPALING

Enkele jaren geleden heeft Accell Group een lijst samengesteld van relevante thema’s aan de hand van een
dialoog die zij met haar stakeholders heeft gevoerd en thema’s die in de maatschappij en de (fiets)markt
spelen. In 2016 is de lijst licht aangepast en in een matrix gezet.

Eind 2017 heeft Accell Group deze thema’s door middel van een online onderzoek via onderzoeksbureau GFK
voorgelegd aan circa 150 externe stakeholders (business partners, vakhandelnetwerk, (lokale) overheden,
brancheverenigingen en belangengroepen, toeleveranciers en analisten/aandeelhouders) en aan 100 interne
stakeholders. Aanvullend hebben circa 4.500 consumenten uit het consumentenpanel van GFK in Frankrijk,
Duitsland en Nederland een vragenlijst ontvangen.

In het online onderzoek zijn de materiële thema’s uit de materialiteitsmatrix van 2016 (inclusief uitleg) aan de
respondenten voorgelegd. Gevraagd werd per thema aan te geven in hoeverre dit thema volgens de
respondent impact had op de groep die hij of zij vertegenwoordigt, de maatschappij in het algemeen en op
Accell Group. Ook konden respondenten thema’s rangschikken op de mate van belangrijkheid en
ontbrekende thema’s toevoegen.

Doel van het onderzoek is om in beeld te krijgen welke zaken in de ogen van zowel in- als externe
stakeholders écht belangrijk (materieel) zijn voor Accell Group en waar eventuele risico’s gelopen worden of
kansen ontstaan. Deze punten zullen input vormen bij het aanscherpen van het (MVO)beleid en de
actiepunten.

De uitkomst van het online onderzoek wordt begin 2018 tijdens een ronde-tafel-sessie op directieniveau
besproken om tot een finale ranking te komen. In onderstaande tabel worden de (huidige) hoog materiële
thema’s omschreven.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Ook Accell Group onderkent het belang van de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable
Development Goals (SDG’s). Als eerste stap hebben we vastgesteld aan welke doelen we met onze
organisatie bij kunnen dragen en in hoeverre we dit nu al doen. In 2018 wordt de MVO-strategie verder
aangescherpt, waarin ook onze bijdrage aan de SDG’s zal worden opgenomen.

 

• Fietsen dragen op natuurlijke
wijze bij aan een goede
gezondheid en welzijn. Accell
Group promoot duurzaam woon-
werkverkeer onder eigen
medewerkers en stimuleert
daarmee een gezonde leefstijl.
• Onze producten leiden niet
alleen tot meer fysieke
activiteiten, maar kunnen ook
bijdragen aan het verminderen
van de CO2-uitstoot van
mobiliteit. Accell Group bevordert
de verkeersveiligheid en het
terugdringen van verontreiniging.
• We moedigen onze leveranciers
aan om onze sociale en
milieunormen na te leven.

 

• Accell Group stimuleert de
persoonlijke ontwikkeling van
medewerkers door jaarlijks
voldoende opleidingsuren aan te
bieden. De norm is gemiddeld 15
opleidingsuren per jaar vanaf
2018.
• Accell Group sponsort World
Bicycle Relief in haar doel om
educatie te bieden aan jongeren
in landen in ontwikkeling.

 

• De arbeidsintensieve productie
en het feit dat de meeste van
onze leveranciers gevestigd zijn in
landen in ontwikkeling hebben
een positief effect op de
economische groei en
werkgelegenheid. Met RSI-audits
zorgen we dat deze
werkzaamheden in
overeenstemming zijn met onze
normen.
• Accell Group steunt organisaties
in hun streven naar een eerlijk,
open speelveld en stimuleert
economische groei die op faire
manier tot stand komt.
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• De aard van onze producten
draagt bij aan de verduurzaming
van steden en een gezondere
samenleving. Veilige, schone
steden zijn van groot belang voor
de gebruikers van ons product.
• Accell Group levert een bijdrage
aan het verduurzamen van
mobiliteit en verkeersveiligheid.
Niet alleen met onze
fietsproductie, maar ook door het
sponsoren van lokale, regionale
en internationale initiatieven.

 

• Verantwoord fietsgebruik
vraagt om een veilig en duurzaam
product. Accell Group
ondersteunt de ontwikkeling van
de strengste veiligheidsnormen
en zorgt dat haar producten
daaraan voldoen.
• Accell Group streeft naar het
reduceren van de hoeveelheid
afval, verpakkingsmaterialen en
het energieverbruik en werkt aan
een toeleveringsketen die voldoet
aan duurzame en
maatschappelijke eisen.

 

• Door lid te zijn van verschillende
initiatieven en comités, helpt
Accell Group bij het bevorderen
van open handel, het verhogen
van de export van landen in
ontwikkeling en het verbeteren
van internationale steun voor
capaciteitsopbouw in die landen.
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ISO/TC 149 (Technical Committee of the International Organization for Standardization). Tevens deelname■

in de werkgroep:
ISO/TC 149/SC1 WG15 (Electric Power Assisted Cycles)■

CEN TC 333 Cycles (Technical Committee of the European Committee for Standardization). Tevens■

deelname in werkgroepen:
CEN/TC 333/WG 5 (Electric Power Assisted Cycles)■

CEN/TC 333/WG 8 (Composite material used in bicycles)■

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). Tevens deelname in werkgroepen:■

CLC/TC21X/WG5 (safety requirements lithium batteries for LEV)■

IEC/ISO TC69/JPT 61851-3LEV (joint Project team of  IEC and ISO)■

NEC 21-35  (Dutch Electrotechnical Committee / Cells and Batteries).■

NEN (Dutch Standards Institution) commission NC 330 043 Bicycles■

TSE (Turkish Standards Institution) / MTC - Mirror Technical Committees ■

Steering committee Platform Bicycle Theft■

Technical committee foundation ART (bicycle locks)■

Bestuur CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industries)■

Bestuur RAI Vereniging (Dutch industry association mobility, sector bicycles)■

Bestuur Univelo (French industry association)■

Bestuur LEVA (Light Electric Vehicle Association)■

Bestuur BPSA (Bicycle Product Suppliers Association)■

Bestuur BISED (Turkish industry association)■

Bestuur UVT (Finland outdoor industry association)■

Bestuur FAPIC (Danish industry association)■

Bestuur MKKSZ (Hungarian industry association)■

 6.5 NETWERKEN EN STAKEHOLDERDIALOOG
We zijn voortdurend in gesprek met onze stakeholders en zorgen dat de dialoog
navolging krijgt.

ROL IN DE MAATSCHAPPIJ

Met het oog op de rol die we voor onszelf zien in de maatschappij, zijn we aangesloten bij diverse nationale
en internationale brancheorganisaties en initiatieven. Deze initiatieven zijn divers en onder meer gericht op
het stimuleren van het gebruik van innovatieve en groene mobiliteitsoplossingen voor de korte en
middellange afstand zoals (elektrische) fietsen, het terugdringen van de congestie en verbetering van de
verkeersveiligheid en leefbaarheid van stedelijke gebieden en aandacht voor een gezondere levensstijl en
meer bewegen.

Een volledig overzicht van de commissies, brancheorganisaties en belangenorganisaties waar we in het
bestuur zitten danwel actief deelnemen in werkgroepen, vindt u in het onderstaande overzicht.
 

BESTUUR EN WERKGROEP DEELNAME

Consumentenveiligheid

Diefstal preventie

Fietsindustrie - gezonde & groene mobiliteit
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Werkgroep Tour de Force■

Hoofdbestuur WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry)■

Bestuur World Sports Forum■

Adviesraad World Cycling Forum■

Bicycle committee■

CSR committee■

Bestuur Stichting EPAC (battery recycling)■

Bestuur People for Bikes (USA)■

Bestuur Cycling Industry Club■

Gezondheid & duurzaamheid

 

 

DIAVELO CARQON

AWARD: TAIPEI CYCLE D&I AWARDS 2017

De carQon is ontwikkeld op basis van een nieuwe, holistische ontwerpaanpak voor een high-end bakfiets. Door een gepatenteerd
kantelmechanisme onder het frame is de carQon uiterst makkelijk te hanteren bij het nemen van bochten. Het is als het rijden op
een normale fiets, waarbij de fietser maximaal van het lichaam gebruik kan maken om mee te sturen. De carQon is uitgerust met
een Brose-motor met hoge ‘torque’ (rotatiekracht) voor maximale prestaties. De batterij is de nieuwste versie van de
gepatenteerde in-frame accu van Protanium.
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STAKEHOLDERINITIATIEVEN

In het onderstaande overzicht wordt voor de belangrijkste stakeholdergroepen aangegeven hoe vaak en op
welke wijze de reguliere contacten verlopen en wat de belangrijkste onderwerpen waren. Wie de
belangrijkste stakeholders zijn hebben we vastgesteld door al onze stakeholders in een matrix te zetten en
zo te prioriteren. Deze matrix is geaccordeerd door de Raad van Bestuur.

ONZE STAKEHOLDERS EN HOE WE MET HEN COMMUNICEREN:
 

Communicatie met consumenten - fietsers
De doelgroep consumenten bereiken we via een mix van online en offline distributiekanalen en via de fiets-
en sportvakhandel. Onze merken zijn actief op internet en in social media voor zowel marketing- als
informatieve doeleinden. We houden onder meer voeling met de doelgroep op basis van consumentenpanels
over onderwerpen als design, functionaliteit, service en aankoopgemak.
 

Communicatie met vakhandelnetwerk
Accell Group ondernemingen hebben vrijwel dagelijks contact met de fiets- en sportspecialisten uit het
netwerk via de bezoeken van hun salesmedewerkers. We ondersteunen de vakhandel op steeds meer
gebieden en verzorgen regelmatig workshops over onze nieuwste producten en technologische
toepassingen. We zien en spreken vakspecialisten op de grote (internationale) beurzen. Daarnaast
organiseren we jaarlijks evenementen voor de vakhandel onder meer over de veranderingen in de
fietsindustrie, met name in distributie, en gaan met hen in discussie in dealerpanels.
 

Communicatie met (lokale) overheden - toezichthouders
Accell Group zoekt actief de dialoog met diverse overheden en gemeenten, zowel via de brancheverenigingen
als op eigen initiatief. We bespreken diverse thema’s als daar direct of indirect aanleiding toe is, waaronder
innovatieve mobiliteitsoplossingen voor betere ontsluiting van steden. Contacten met toezichthouders
vinden primair plaats wanneer daar aanleiding toe is.
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Communicatie met nationale en internationale brancheorganisaties
Accell Group en haar ondernemingen hebben zitting in diverse besturen van brancheverenigingen. Daarnaast
trekken we regelmatig op met belangengroepen en hebben we onderling contacten bij fietsevents en -
beurzen. Binnen de brancheverenigingen wordt onder meer samen opgetrokken bij maatschappelijke (fiets-
gerelateerde) mobiliteitsvraagstukken en regulering zoals in het kader van wet- en regelgeving inzake fiets-
en verkeersveiligheid.
 

Communicatie met toeleveranciers 
Accell Group onderhoudt frequent contact met haar leveranciers. Met onze grootste en meest kritieke
leveranciers organiseren wij speciale workshops waarin we inzichten delen en zoeken naar manieren om nog
intensiever met elkaar samen te werken. Ook (inter)nationale beurzen zijn een goede manier om contacten
op te doen en te onderhouden.
 

Communicatie met Accell Group ondernemingen
Naast het dagelijks regulier contact over de bedrijfsprestaties vinden er over belangrijke thema’s, zoals
innovatie, verantwoord ondernemen, human resources, supply chain en distributie twee tot drie keer per jaar
speciale overleggen plaats binnen de groep. Aan die overleggen nemen afhankelijk van het thema
vertegenwoordigers van onze ondernemingen uit verschillende disciplines deel waaronder algemeen
management, R&D, marketing, aftermarket, productie, inkoop, human resources en control (financiën). Een
voorbeeld van een dergelijke overlegstructuur is het ACSI netwerk (Accell Corporate Sustainability Netwerk)
waarin van elk bedrijf de manager die verantwoordelijk is voor duurzaamheid zitting heeft. Het ACSI netwerk
wordt ondersteund vanuit de holding en aangestuurd door de Chief Operations Officer.
 

Communicatie met medewerkers 
Regulier overleg wordt ondersteund met interne nieuwsbrieven over diverse thema’s vanuit de groep en
binnen de ondernemingen zelf. Zo wordt twee keer per jaar een speciale nieuwsbrief over verantwoord
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ondernemen verspreid. Onze nieuwsberichten, nieuwsbrieven en het jaarverslag zijn voor medewerkers de
belangrijkste informatiebronnen om de ontwikkelingen binnen de groep te volgen. Daarnaast zijn er door het
jaar heen op groepsniveau en lokaal diverse bijeenkomsten met de ondernemingsraden en de vakbonden.
Eens in de twee jaar organiseren wij een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.
 

Communicatie met aandeelhouders - analisten
Accell Group heeft op groepsniveau door het jaar heen diverse contacten met deze doelgroep. Zo houden we
onder anders sessies voor analisten en beleggers en is er de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. We
nemen deel aan (inter)nationale conferenties en roadshows. Daarnaast publiceren we elk jaar een
jaarverslag, (half)jaarcijfers, trading updates en andere berichten over belangrijke ontwikkelingen binnen de
groep. Ook onderhouden we onze contacten met de media, organiseren we persbijeenkomsten en houden
we periodieke interviews om onze berichtgeving te duiden. Belangrijke onderwerpen waren de
concurrentiepositie, strategie en de bedrijfsprestaties.
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 6.6 PERSONEELSDATA
In 2017 is het aantal medewerkers gedaald naar 2.656 fte (peildatum 30 november). In
de tabellen is weergegeven hoe het aantal medewerkers is opgesplitst naar regio,
geslacht, leeftijd en soort contract. Ten behoeve van de leesbaarheid zijn alle gebruikte
cijfers afgerond. Hierdoor kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan. 
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* Uitzendkracht: een persoon die werkzaam is voor een bedrijf dat diensten verleent aan Accell Group (geen arbeidscontract met Accell Group).
 

 
In 2017 had Accell Group een percentage van 3,73 % afwezige uren als gevolg van ziekteverzuim en 0,13 %
als gevolg van bedrijfsongevallen. In de tabel is weergegeven hoe het ziekteverzuim en ongevallen is
opgesplitst naar regio en geslacht.
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* Relatief: uitgedrukt als de periode van afwezigheid gedeeld door de totale werktijd.
 

 
In 2017 is het gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker gestegen naar 12,1 uur per fte. In de
grafieken is weergegeven hoe het aantal opleidingsuren is onderverdeeld naar regio, geslacht en type
medewerker.
 

 

 



Accell Group Jaarverslag 2017 Overige informatie 206

 

 

PININFARINA E-VOLUZIONE

AWARD: IF DESIGN AWARD 2017

Een elektrische fiets die een evolutie doormaakt: in ontwerp, technologie, prestaties en comfort. De e-Voluzione is de eerste e-bike
die voortkomt uit de samenwerking tussen Pininfarina, bekend als ontwerper van sportieve auto’s, en Diavelo, onderdeel van
Accell Group. Pininfarina wil aan milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen werken en vond in Diavelo een partner die beschikt over
de nieuwste technologie uit de fietsindustrie. De e-Voluzione is daarmee op verschillende vlakken innovatief.
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 6.7 SCOPE VAN VERSLAGLEGGING
Dit verslag biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en de prestaties van
Accell Group in 2017 en is gebaseerd op de onderwerpen die hoog materieel voor ons
zijn. Alle gerapporteerde financiële data hebben betrekking op het boekjaar 2017 dat
loopt van 1 januari tot 31 december. Voor de niet-financiële data wordt gerapporteerd
over de periode 1 december 2016 tot 30 november 2017.

RAPPORTERINGSRAAMWERK EN DATAVERZAMELING

Met dit integrated report laten we zien hoe onze inspanningen op zowel financiële als niet-financiële vlakken
elkaar versterken, hoe wij door focus op zowel profit als people & planet zorgen voor lange termijn
waardecreatie. De financiële data in dit verslag wordt gegenereerd door een gestandaardiseerd en
geautomatiseerd rapportagesysteem. De betrouwbaarheid van deze financiële data wordt gewaarborgd door
het interne risicobeheersingssysteem. De jaarrekening, onderdeel van het verslag, wordt bovendien
gecontroleerd door de externe accountant. De externe accountant stelt daarbij ook vast of de toelichting op
de financiële prestaties in het verslag verenigbaar zijn met de jaarrekening.

De dataverzameling voor verantwoord ondernemen vindt een keer per jaar plaats. De verzamelde data en
rapportering worden niet extern geverifieerd door de accountant. In 2017 is 98% meegenomen in de
dataverzameling voor duurzaamheid. Dit percentage wordt bepaald door het aantal medewerkers van de
bedrijven waarvan de data is verzameld te delen door het totaal aantal medewerkers. De kwantitatieve en
kwalitatieve informatie op het gebied van verantwoord ondernemen is verzameld aan de hand van
kwalitatieve interviews en kwantitatieve dataverzoeken aan verantwoordelijken binnen onze
ondernemingen. Op groepsniveau worden data gecontroleerd door middel van een
aannemelijkheidscontrole. Toetsing en controle van de inhoud van het verslag vindt daarnaast plaats in de
bedrijfsonderdelen en door de diverse stafafdelingen.
 

AFWIJKINGEN VAN DUURZAAMHEIDRAPPORTAGE TEN OPZICHTE VAN 2016
Tijdens het verzamelen van de data over 2017 bleek dat met betrekking tot het energieverbruik, de CO2-
uitstoot en afval over 2016 een aantal opgaven ontbraken. Deze informatie is aangepast in de database, de
gecorrigeerde data over 2016 zijn weergegeven in dit verslag. Hierdoor kunnen enkele tabellen afwijken ten
opzichte van het jaarverslag 2016. Er is hiertoe besloten om een juiste weergave te kunnen geven van de
ontwikkelingen over de jaren heen.
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Integrated Reporting framework. Accell Group past enkele fundamentals, richtlijnen en content-elementen■

van het Integrated Reporting framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC) toe in de
wijze van rapporteren.
International Financial Reporting Standards. De financiële verslaglegging van Accell Group is gebaseerd op■

de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze standaarden worden binnen alle Accell Group
ondernemingen en op groepsniveau nageleefd.
Global Reporting Initiative. De internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaggeving■

is het Global Reporting Initiative (GRI). Het verslag van Accell Group is opgesteld op basis van de GRI G4
'Core'. 
Nederlandse Corporate Governance Code. In hoofdstuk 4.3 Governance & compliance van dit verslag staat■

de naleving van de Corporate Governance Code beschreven. Wij rapporteren op basis van het ‘pas toe’ of
‘leg uit’ principe en hebben onze rapportage dit jaar aangepast om te voldoen aan de herziene code.
EU-richtlijn voor bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit. Vanaf■

verslagjaar 2017 zijn de wettelijke vereisten voor transparantie over niet-financiële informatie in het
bestuursverslag voor grote ondernemingen van openbaar belang aangescherpt.

 6.8 RAPPORTERINGSTANDAARDEN EN RICHTLIJNEN
In dit verslag zijn de volgende standaarden, grondslagen en richtlijnen in zijn geheel of
gedeeltelijk toegepast.
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GRI Indicator Beschrijving Verwijzing

STRATEGIE EN ANALYSE

G4-1 Verklaring van de hoogste besluitvormer van de organisatie over de relevantie
van duurzaamheid voor de organisatie en de duurzaamheidsstrategie

Bericht van de Bestuursvoorzitter

ORGANISATIEPROFIEL

G4-3 Naam van de organisatie Accell Group

G4-4 Voornaamste merken, producten en diensten 1.1 Profiel

G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie 6.10 Adresgegevens

G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is At a glance

G4-7 Eigendomsstrutuur en rechtsvorm 5.6 Toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening

G4-8 Afzetmarkten (inclusief geografische verdeling, sectoren en soorten klanten) At a glance

G4-9 Omvang van de organisatie At a glance

G4-10 Samenstelling medewerkersbestand 6.6 Personeelsdata

G4-11 Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt 63%

G4-12 Beschrijving van de waardeketen 3.4 toeleveringsketen

G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft de omvang,
structuur of eigendom van de organisatie en waardeketen

6.7 Scope van de verslaglegging

G4-14 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe mbt milieu impact
door de organisatie

3.2 Producten en marktbewerking

G4-15 Extern ontwikkelde economische, milieu- en sociale handvesten, principes en
andere initiatieven die de organisatie onderschrijft of ondersteunt

6.5 Netwerken en stakeholderdialoog

G4-16 Lidmaatschap van verenigingen en (inter)nationale belangenorganisaties 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog

MATERIËLE ASPECTEN EN AFBAKENING

G4-17 Opsomming van alle entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van de organisatie, aangevuld met toelichting op entiteiten die niet
opgenomen zijn in het verslag

5.6 Toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening

G4-18 Proces voor het vaststellen van de inhoud van het verslag en de reikwijdte en
toelichting hoe de rapportageprincipes voor het bepalen van de inhoud van het
verslag zijn geïmplementeerd

6.4 Materialiteitsmatrix

G4-19 Alle materiele aspecten die vastgesteld zijn tijdens het bepalen van de inhoud
van het verslag

6.4 Materialiteitsmatrix

G4-20 De reikwijdte binnen de organisatie van ieder materieel aspect 6.4 Materialiteitsmatrix

G4-21 De reikwijdte buiten de organisatie van ieder materieel aspect 6.4 Materialiteitsmatrix

G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen of informatie uit
eerdere verslagen en de reden van herformuleringen

6.7 Scope van verslaglegging

G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van eerdere rapportageperiodes met
betrekking tot de scope en reikwijdte van aspecten

6.7 Scope van verslaglegging

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 Lijst van relevante groepen stakeholders voor de organisatie 6.5 Netwerken en stakeholderdialoog

G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders die betrokken worden bij
de organisatie

6.5 Netwerken en stakeholderdialoog

G4-26 Aanpak voor stakeholder engagement, waaronder de frequentie per type en
groep stakeholders en een indicatie van of er stakeholders zijn betrokken in het
kader van de voorbereiding van het verslag

6.5 Netwerken en stakeholderdialoog

G4-27 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door
de betrokkenheid van stakeholders en hoe de organisatie hierop heeft
gereageerd, onder andere in de rapportages. De groepen stakeholders die ieder
van deze belangrijke onderwerpen en vraagstukken naar voren hebben
gebracht

6.5 Netwerken en stakeholderdialoog

GRI TABEL
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GRI Indicator Beschrijving Verwijzing

RAPPORTAGE PROFIEL

G4-28 Rapportageperiode voor de verschafte informatie (kalenderjaar) 2017

G4-29 Datum van het meest recente verslag 2016

G4-30 Rapportagecyclus (bijvoorbeeld jaarlijks, twee keer per jaar) Jaarlijks

G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan www.accell-group.com

G4-32 ’In accordance’-optie die de organisatie heeft gekozen: Core - Inhoudsopgave
GRI voor Core - Eventueel externe assurance

Core

G4-33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe
assurance voor het verslag

5 Jaarrekening

GOVERNANCE

G4-34 Governancestructuur van de organisatie, inclusief commissies van het hoogste
bestuurslichaam; commissies die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming
over economische, milieu- en sociale effecten

1.6 Raad van Bestuur

ETHIEK EN INTEGRITEIT

G4-56 Waarden, principes, standaarden en normen voor gedrag zoals gedragscodes
en ethische codes

4.3 Governance & compliance

ECONOMIE

Economische prestaties

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit
per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp
en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel
onderwerp

2.3 Strategie

G4-EC1 Directe economische waarde die zijn gegenereerd en gedistribueerd 2.3 Strategie

MILIEU

Materialen

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit
per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp
en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel
onderwerp

3.3 Organisatie en medewerkers

G4-EN1 Gebruikte materialen naar gewicht en volume 3.3 Organisatie en medewerkers

Energie

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit
per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp
en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel
onderwerp

3.3 Organisatie en medewerkers

G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie 3.3 Organisatie en medewerkers

Emissies

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit
per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp
en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel
onderwerp

3.3 Organisatie en medewerkers

G4-EN15 Directe broeikasgasuitstoot (scope 1) 3.3 Organisatie en medewerkers

G4-EN16 Energie indirecte broeikasgasuitstoot (scope 2) 3.3 Organisatie en medewerkers

Afval

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit
per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp
en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel
onderwerp

3.3 Organisatie en medewerkers

G4-EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode 3.3 Organisatie en medewerkers

http://www.accell-group.com/
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GRI Indicator Beschrijving Verwijzing

Milieu assessment toeleveranciers

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit
per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp
en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel
onderwerp

3.4 Toeleveringsketen

G4-EN33 Significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu in de
waardeketen en de genomen maatregelen

3.4 Toeleveringsketen

SOCIAAL

Gezondheid en Veiligheid

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit
per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp
en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel
onderwerp

3.3 Organisatie en medewerkers

G4-LA6 Soorten letsel en de verhouding tussen letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en
verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per
geslacht

3.3 Organisatie en medewerkers

Training en opleiding

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit
per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp
en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel
onderwerp

3.3 Organisatie en medewerkers

G4-LA9 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen,
onderverdeeld naar geslacht en werknemerscategorie

3.3 Organisatie en medewerkers

Arbeidspraktijken assessment toeleveranciers

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit
per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp
en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel
onderwerp

3.4 Toeleveringsketen

G4-LA15 Significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor arbeidspraktijken in
de waardeketen en de genomen maatregelen

3.4 Toeleveringsketen

MENSENRECHTEN

Mensenrechten assessment toeleveranciers

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH: a. Toelichting op de materialiteit
per onderwerp b. Omgang van het management met het materiële onderwerp
en de impact ervan c. Valuatie van de managementaanpak per materieel
onderwerp

3.4 toeleveringsketen

G4-HR11 Significante feitelijke en mogelijke negatieve gevolgen voor mensenrechten in
de waardeketen en de genomen maatregelen

3.4 toeleveringsketen

OVERIGE MATERIËLE ASPECTEN

Groene en gezonde mobiliteit

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH 3.3 Organisatie en medewerkers

Accell indicator Bedrag aan sponsoring 3.3 Organisatie en medewerkers

Accell indicator % Duurzaam woon-werkverkeer 3.3 Organisatie en medewerkers

Veiligheid consument

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH 3.2 Producten en marktbewerking

Arbeidsvreugde en Sociaal beleid

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH 3.3 Organisatie en medewerkers

Chemische stoffen

DMA DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH 3.4 Toeleveringsketen

Accell indicator Aantal REACH onderzoeken en % Afwijkingen 3.4 Toeleveringsketen
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Impact (GRI-indicator) Materieel onderwerp Verwijzing

Milieu

Energieverbruik (G4-EN3) Energieverbruik 3.3 Organisatie en medewerkers

Reductie van CO2-emissie (G4-EN 15 en 16) Energieverbruik 3.3 Organisatie en medewerkers

Materiaal gebruik (G4-EN1 en 23)) Duurzame productie 3.3 Organisatie en medewerkers

Duurzaam naar het werk (eigen indicator) Gezonde en groene mobiliteit 3.3 Organisatie en medewerkers

Milieu-impact van leveranciers (G4-EN33) Supply chain 3.4 Toeleveringsketen

Sociaal en personeel

Diversiteitsbeleid (RvB en RvC) Governance 4.2 Bericht van de Raad van
Commissarissen en 4.3 Governance &
compliance

Arbeidsomstandigheden (G4-LA15) Supply chain 3.3 Organisatie en medewerkers en
3.4 Toeleveringsketen

Gezondheid en veiligheid (G4-LA6) Gezondheid en veiligheid 3.3 Organisatie en medewerkers

Arbeidsvreugde en welzijn (G4-LA9) Arbeidsvreugde en welzijn 3.3 Organisatie en medewerkers

Eerbiediging van mensenrechten (G4-HR11)

Eerbiediging van mensenrechten (G4-HR11) Supply chain 3.4 Toeleveringsketen

Bestrijding van corruptie

Bestrijding van corruptie Governance 4.3 Governance & compliance

Bestrijding van omkoping

Bestrijding van omkoping Governance 4.3 Governance & compliance

SAMENVATTENDE TABEL EU-RICHTLIJN VOOR
BEKENDMAKING NIET-FINANCIËLE INFORMATIE EN
DIVERSITEIT
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 6.9 MERKEN

ONZE FIETSMERKEN
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ONS FIETSONDERDELEN EN -ACCESSOIRES MERK
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ONZE FIETSONDERDELEN EN -ACCESSOIRES BEDRIJFSMERKEN
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OVERIG

Verder worden de fietsmerken Diamond (BE), Viper (BE), Whistle (Italië en Turkije) en Greens (DE)
en het onderdelen- en accessoiresmerk RSP (UK) gevoerd.
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 6.10 ADRESGEGEVENS

6004 South 190th Street - Suite 101 - Kent, WA 98032
T +1 253 395 1100

Rue des Steppes 13 - B-4000 Luik
T +32 4 228 7260
E info.brasseur@skynet.be

Brasseur S.A. | België | • brasseur-bicycles.com

Oldenburger Straße 4 – DE-48429 Rheine
T +49 5971 8601-0
E info@batavus-baeumker.com

Batavus Bäumker GmbH | Duitsland  | • batavus-baeumker.com

(Elevator 12F) 11F., No.287, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan Dist. – Taipei City 105
T +886 2 2740 2214

ATC Limited | Taiwan

Industriestraße 21 - CH-6055 Alpnach Dorf
T + 41 41 670 2190
E info@accell-suisse.com

Accell Suisse AG | Zwitserland | • accell-suisse.ch

Accell North America, Inc. | Verenigde Staten

Accell Group N.V. | Nederland | • accell-group.com

Industrieweg 4 – 8444 AR Heerenveen
T +31 513 638 999
E info@accell.nl

Accell Nederland B.V. | Nederland | • accellnederland.nl

Parkoló tér 1 – H-5091 Tószeg
T +36 56 586 481
E info@accell-hunland.hu

Accell Hunland Kft. | Hongarije | • accell-hunland.hu

Organize Sanayi Bölgesi 3. Kisim – Ahmet Tütüncüoglu Caddesi No. 1 – 45030 Manisa
T +90 236 213 0045
E info@accellbisiklet.com.tr

Accell Bisiklet Sanayi ve Ticaret A.S. | Turkije | • accellbisiklet.com.tr

 

Industrieweg 4 – 8444 AR Heerenveen
T +31 513 638 703 
E info@accell-group.com 

Postbus 435 – 8440 AK Heerenveen

http://www.accell-group.com
http://www.accellbisiklet.com.tr
http://www.accell-hunland.hu
http://www.accellnederland.nl
http://www.accell-suisse.ch
http://batavus-baeumker.com
http://www.brasseur-bicycles.com
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Comet Distribuciones Comerciales S.L. | Spanje | • comet.es

Raleigh Canada Ltd | Canada | • raleigh-canada.ca

E info@tunturi.com

Varusmestarintie 26 - FI-20360 Turku
T +358 (0)10 27 33 200

Tunturi-Hellberg Oy Ltd | Finland | • tunturi.fi

Industriestraße 21 – CH-6055 Alpnach Dorf
T +41 41 620 7455

Swissbike Vertriebs GmbH | Zwitserland

2685 Park Center Drive Suite C - Simi Valley, CA 93065
T +1 800 377 4532
E info@raleighelectricorders.com

Raleigh Electric | Verenigde Staten  | • raleighelectric.com

2124 London Lane – Oakville, Ontario L6H 5V8
T +1 905 829 5555
E info@raleigh-canada.ca

136 Church Street – Eastwood, Nottingham NG16 3HT
T +44 1773 532 600
E info@raleigh.co.uk

Polígono Erratzu 440 - ES-20130 Urnieta (Gipuzkoa)
T +34 943 331 393
E comet@comet.es

Raleigh UK Ltd | Verenigd Koninkrijk | • raleigh.co.uk

An der Tongrube 3 – DE-95652 Waldsassen
T +49 9632 9255-0
E info@ghost-bikes.de

Ghost-Bikes GmbH | Duitsland | • ghost-bikes.com

Datavej 12 – DK-5220 Odense SØ
T +45 65 99 24 11
E info@cycleservicenordic.com

Cycles Service Nordic ApS | Denemarken | • cycleservicenordic.com

Avenue de l’Industrie - FR-42160 Saint Cyprien
T + 33 967406543

Cycles France Loire S.A.S. | Frankrijk

Rue Edmond Voisenet - FR-21000 Dijon Cédex
T +33 380 525 186
E contact@cycles-lapierre.fr

Cycles Lapierre S.A.S. | Frankrijk | • cycles-lapierre.fr

http://www.comet.es
http://www.cycles-lapierre.fr
http://www.cycleservicenordic.com
http://www.ghost-bikes.com
http://www.raleigh.co.uk
http://www.raleigh-canada.ca
http://raleighelectric.com
http://www.tunturi.fi
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Vartex AB | Zweden | • vartex.se
Batterivägen 14 - SE-432 32 Varberg
T +46 340 64 60 00
E respons@vartex.se

E. Wiener Bike Parts GmbH | Duitsland | • bike-parts.de
Max-Planck-Straße 8 – DE-97526 Sennfeld
T +49 9721 6501-0
E info@bike-parts.de

Winora-Staiger GmbH | Duitsland | • winora-group.de
Max-Planck-Straße 6 – DE-97526 Sennfeld
T +49 9721 6594-0
E info@winora-group.de
 

http://www.vartex.se
http://www.bike-parts.de
http://www.winora-group.de
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 6.11 COLOFON
 
TEKST

Accell Group - Heerenveen
CFF Communications - Amsterdam
Mattmo Creative - Amsterdam
Good Company - Rotterdam

VORMGEVING

Boerma Reclame - Gouda
Mattmo Creative - Amsterdam

DRUKWERK & DISTRIBUTIE

Printweb Media B.V. - Nieuwegein

 

Nadere informatie?
Accell Group
Tel: +31 (0) 513 638 703
E-mail: info@accell-group.com
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 6.12 VERKLARENDE WOORDENLIJST

E-COMMERCE

Strategie waarin de consument centraal staat en via diverse (online en offline) verkoopkanalen - die elkaar
ook deels overlappen - een totaalervaring wordt geboden.

OMNICHANNEL

Marketingstrategie waarin gebruik wordt gemaakt van een portfolio met meerdere merken.

MULTI-BRAND (STRATEGIE)

 Mix van het belang van stakeholders en het belang van de organisatie bij bepaalde onderwerpen.

MATERIALITEITSMATRIX

Alledaagse voorwerpen krijgen internetverbinding en kunnen gegevens uitwisselen.

INTERNET OF THINGS (IOT)

De wijze waarop de onderneming wordt bestuurd en er toezicht wordt gehouden op dat bestuur.

GOVERNANCE

Verzamelnaam voor het kopen en verkopen via internet.

Directe online verkopen door fabrikanten aan online shoppers.

 
AUDIT

DIRECT-TO-CONSUMER KANAAL  (D2C)

De weg die de klant aflegt in het aankoopproces.

CUSTOMER JOURNEY

Verbeterplan om te kunnen voldoen aan gestelde criteria.

CORRECTIVE ACTION PLAN

Fietsen die verbonden ofwel ‘connected’ zijn met het internet, waardoor allerlei nieuwe toepassingen
ontstaan.

CONNECTED – CONNECTIVITEIT

Naleving van wet- en regelgeving en gedragsregels binnen de organisatie.

COMPLIANCE

Online artikelen bestellen en in een winkel of op een andere locatie ophalen.

CLICK & COLLECT

Een gestructureerd, planmatig onderzoek om zaken en systemen te controleren en/of de resultaten te
beoordelen.
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PRIVATE LABEL MERK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verzameling partijen die met elkaar een proces uitvoeren en hiermee waarde creëren voor de economie of
de maatschappij.

Door een bedrijf geproduceerde producten of diensten worden door een of meer andere bedrijven, onder
eigen merknaam, in de markt gezet.

WAARDEKETEN

Het scheppen van waarde voor de economie (inclusief de eigen organisatie), de maatschappij en het milieu.

WAARDECREATIE

Toeleveringsketen.

SUPPLY CHAIN

Personen of organisaties die een belang hebben in een organisatie, zoals medewerkers, klanten,
aandeelhouders, leveranciers, overheden en media.

STAKEHOLDERS

Stock Keeping Unit, een code om een product te identificeren.

SKU

 


	Lege pagina



