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(in miljoenen euro, tenzij anders vermeld)

 2018 2017 2016 2015 2014
 
Resultaat

Netto-omzet 1.094,3 1.068,5 1.048,2 986,4 882,4

Bedrijfsresultaat (EBIT) 33,0 38,0 60,4 58,5 44,1

Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen 12,3 11,1 10,3 10,1 8,9

Nettofinancieringslasten -7,6 -8,2 -8,3 -9,1 -8,8

Belastingen 15,6 19,7 20,4 16,2 9,3

Nettowinst 20,3 10,5 32,3 32,3 26,5

Vrije kasstroom 1) 15,9 -4,9 61,3 -31,2 38,3
 
Balans

Balanstotaal 6) 761,9 705,3 703,4 731,7 631,8

Materiële vaste activa 66,5 69,4 71,7 69,8 68,1

Werkzaam vermogen (capital employed) 2) 513,7 486,2 494,1 532,3 461,2

Groepsvermogen 322,4 299,3 319,4 305,9 281,1

Nettoschuld 151,8 161,0 147,3 200,0 152,3
 
Gegevens per aandeel (in euro) 3)

Groepsvermogen 12,18 11,33 12,13 11,61 10,68

Vrije kasstroom 0,60 -0,19 2,33 -1,18 1,46

Nettowinst 0,77 0,40 1,23 1,22 1,01

Dividend 4) 0,50 0,49 0,68 0,65 0,54

Slotkoers aandeel 18,84 23,43 21,91 21,07 13,60
 
Verhoudingsgetallen (in %)

EBIT/Werkzaam vermogen 6,4 7,8 12,2 11,0 9,6

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

Nettowinst/omzet 1,9 1,0 3,1 3,3 3,0

Vrije kasstroom/omzet 1,5 -0,5 5,8 -3,2 4,3

Solvabiliteit (o.b.v. groepsvermogen) 5) 42,3 42,4 45,4 41,8 44,5

Nettoschuld/EBITDA 3,4 3,3 2,1 2,9 2,9

Werkkapitaal/omzet 26,4 29,5 29,2 34,2 30,5
 
Overige gegevens

Gemiddeld aantal medewerkers (fte's) 3.327 3.088 3.124 3.371 2.796

Aantal uitstaande aandelen ultimo 26.597.354 26.255.179 25.834.236 25.270.327 24.864.956

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 26.474.308 26.101.222 25.623.405 25.116.249 24.685.681

Marktkapitalisatie 501,1 615,2 566,0 532,4 338,2
 
 1) De vrije kasstroom is gedefinieerd als het saldo van de nettokasstroom 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 2014-2017 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 2017 en voorgaande jaren is 0,98816.
 4) Het dividend per aandeel over boekjaar 2018 betreft het voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 5) Balanstotaal en Solvabiliteit 2016 zijn bepaald na saldering van de bedragen in de 'notional cash pooling arrangements'.

8 OVERIGE INFORMATIE

8.1 MEERJARENOVERZICHT EN FINANCIËLE AGENDA
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FINANCIËLE AGENDA
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8.2 MATERIALITEIT EN 'SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS'
MATERIALITEITSBEPALING
In 2017 heeft Accell Group een verkorte lijst met materiële thema’s door middel van een online onderzoek via
onderzoeksbureau GfK voorgelegd aan een groot aantal interne en externe stakeholders, waaronder circa
4.500 consumenten uit het consumentenpanel van GfK in Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Gevraagd werd per thema aan te geven in hoeverre dit thema volgens de respondent impact had op de groep
die zij vertegenwoordigden, de maatschappij in het algemeen en op Accell Group. Ook konden respondenten
thema’s rangschikken op mate van belangrijkheid en ontbrekende thema’s toevoegen.

De uitkomst van dit online onderzoek zijn begin 2018 tijdens een rondetafelsessie voorgelegd aan
vertegenwoordigers van het hoger management en de Raad van Bestuur om tot een finale ranking te komen.
Op deze wijze hebben we de vier principes van GRI-Standards (betrokkenheid van belanghebbenden,
duurzaamheidscontext, materialiteit, volledigheid) voor het vaststellen van de inhoud van dit jaarverslag in acht
genomen.

In onderstaande tabel worden de (huidige) hoog materiële thema’s omschreven.
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DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
Accell Group onderkent het belang van de door de Verenigde Naties opgestelde duurzame
ontwikkelingsdoelen, de zogenaamde '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 hebben we ons duurzaamheidsbeleid verder aangescherpt, waarin ook onze bijdrage aan de SDG’s is
opgenomen.

Vanuit ons product, de fiets, richten we ons met name op SDG 3 en SDG 11. Binnen productontwikkeling en
marketing krijgen deze thema’s extra aandacht. Maar ook de andere 3 SDG’s  maken onderdeel uit van onze
dagelijkse activiteiten. We lichten onze initiatieven op die gebieden uitvoeriger toe in de paragrafen 3.6
Producten en merken, 3.7 Processen en informatietechnologie en 3.8 Organisatie en medewerkers.
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ISO / TC 149 (Technical Committee of the International Organization for Standardisation)�

CEN TC 333 Cycles (Technical Committee of the European Committee for Standardisation)�

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardisation)�

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

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

Bicycle Theft AVC (Dutch national platform approach bicycle theft)�

Foundation ART (bicycle locks)�

CONEBI (Confederation of the European Bicycle Industries)�

WBIA (World Bicycle Industry Association)�

CIE (Cycling Industries Europe)�

RAI Vereniging (Dutch industry association mobility), sector bicycles�

Bised (Turkish bicycle industry association)�

Union Sport & Cycle (French industry association)�

BPSA (Bicycle Product Suppliers Association)�

UVT (Finland outdoor industry association)�

FAPIC (Danish industry association)�

Cykelbranschen (Swedish bicycle industry organisation)�

MKKSZ (Hungarian industry association)�

Bicycle Association of Great Britain (Industry association)�

WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry): toepassing van de WFSGI Code of Conduct.�

Relevante lokale organisaties op het vlak van (fiets) batterij recycling: financieel commitment.�

Relevante lokale organisaties op het vlak van recycling van elektronische apparatuur: financieel commitment.�

People for Bikes (Verenigde Staten).�

8.3 NETWERKEN EN STAKEHOLDERDIALOOG
Accell Group voert door het jaar heen doorlopend gesprekken met haar stakeholders,
waarbij we er zo goed mogelijk voor zorgen dat de dialoog ook daadwerkelijk navolging
krijgt.

BETROKKENHEID EN ONDERSTEUNING
We zijn aangesloten bij diverse nationale en internationale brancheorganisaties en initiatieven, waarvan een
aantal specifiek gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder geven we per thema een
overzicht van de nationale en internationale branche- en belangenorganisaties waar we in het bestuur zitten of
actief deelnemen in werkgroepen.

Consumentenveiligheid

Diefstal preventie

Fietsindustrie - gezonde & groene mobiliteit

Gezondheid & duurzaamheid
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STAKEHOLDERINITIATIEVEN
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. De belangrijkste communicatie en
initiatieven in relatie tot de stakeholders zijn opgenomen in het onderstaande overzicht. In paragraaf 8.2
'Materialiteit en Sustainable Development Goals' is de materialiteitsmatrix opgenomen waarin we aangeven
welke thema’s voor onze stakeholders prioriteit hebben.
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Gegevens zijn afkomstig van diverse HR-informatiesystemen.
 

8.4 PERSONEELSDATA
Voor onze niet-financiële data, zoals de personeelsdata, rapporteren we in dit jaarverslag
over de periode 1 december 2017 tot en met 30 november 2018.

In 2018 was op peildatum 30 november het aantal medewerkers 2.738 fte. Dit aantal wijkt enigszins af ten
opzichte van het gemiddeld aantal fte’s over 2018 omdat enerzijds met een vaste peildatum gewerkt wordt en
anderzijds niet alle ondernemingen zijn meegenomen (92%) in de dataverzameling op verantwoord
ondernemen over 2018. Van onze medewerkers werkte op de peildatum 39% onder een collectieve
arbeidsovereenkomst.

De dataverzameling is weergegeven in de onderstaande tabellen. Voor de leesbaarheid zijn alle gebruikte
cijfers in de tabellen afgerond. Hierdoor kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan.
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Gegevens zijn afkomstig van diverse HR-informatiesystemen.
* Uitzendkracht: wordt gedefinieerd als een persoon die werkzaam is voor een bedrijf dat diensten verleent aan Accell Group (geen arbeidscontract met Accell
Group).
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Het aantal uren is bepaald op basis van data uit HR-informatiesystemen, de financiële administratie en interviews en is deels ingeschat en geëxtrapoleerd.
 

Gegevens zijn afkomstig van diverse HR- en verzuiminformatiesystemen.
* Relatief: wordt gedefinieerd als de periode van afwezigheid gedeeld door de totale werktijd.
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Gegevens zijn afkomstig van diverse HR- en verzuiminformatiesystemen.

In 2018 hebben zich twee ongevallen voorgedaan met langdurig letsel tot gevolg. Tijdens foto-opnames is een
medewerker vervelend ten val gekomen en bij de productie is een medewerker ernstig gewond geraakt bij het
bedienen van een pers. Naar aanleiding van het laatstgenoemde incident zijn extra veiligheidsvoorzieningen
aangebracht aan de apparatuur en zijn instructies en training aangepast en geïntensiveerd. Ook bij een beperkt
aantal kleinere productie-ongevallen zijn aanpassingen aan de apparatuur en werkomgeving doorgevoerd en
instructies aangescherpt.  Het merendeel van de ongevallen is het gevolg van onoplettendheid. 

Hoewel het ziekteverzuim ten gevolge van ongevallen relatief laag is (0,1%) toont het aantal ongevallen
wederom aan waarom veiligheid en ongevallenpreventie hoog op de agenda staat. Uiteindelijk is ieder ongeval
er één teveel.
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8.5 SCOPE VAN VERSLAGLEGGING
Dit jaarverslag biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en de prestaties
van Accell Group in 2018 en is gebaseerd op de onderwerpen die hoog materieel voor ons
zijn. Alle gerapporteerde financiële data hebben betrekking op het boekjaar 2018 dat loopt
van 1 januari tot 31 december. Voor de niet-financiële data wordt net als voorgaande jaren
gerapporteerd over de periode 1 december 2017 tot 30 november 2018.

RAPPORTERINGSRAAMWERK EN DATAVERZAMELING
Dit jaarverslag is bedoeld voor al onze stakeholders en in het bijzonder voor onze aandeelhouders en
medewerkers. Met dit geïntegreerde jaarverslag willen we aantonen hoe duurzaam we opereren en hoe dit
onze strategie, governance, prestaties en vooruitzichten versterkt en (maatschappelijke) waarde oplevert voor
de korte, middellange en lange termijn.

De financiële data in dit jaarverslag worden gegenereerd door een gestandaardiseerd en geautomatiseerd
rapportagesysteem. De betrouwbaarheid van deze financiële data wordt gewaarborgd door het interne
risicobeheersingssysteem. De jaarrekening, onderdeel van het jaarverslag, wordt bovendien gecontroleerd
door de externe accountant. De externe accountant stelt daarbij ook vast of de toelichting op de financiële
prestaties in het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening.

De dataverzameling voor verantwoord ondernemen vindt één keer per jaar plaats. De verzamelde data en
rapportering worden niet extern geverifieerd door de accountant. In 2018 is 92% meegenomen in de
dataverzameling voor duurzaamheid. Dit percentage wordt bepaald door de omzet van de ondernemingen
waarvan de data is verzameld te delen door de totale omzet. De kwantitatieve en kwalitatieve informatie op
het gebied van verantwoord ondernemen is verzameld aan de hand van kwalitatieve interviews en
kwantitatieve dataverzoeken. We spreken hiervoor de verantwoordelijken aan binnen onze ondernemingen en
stafafdelingen. De verantwoordelijken binnen onze ondernemingen leveren de gevraagde kwantitatieve data
op en geven sturing aan de duurzame onderwerpen en speerpunten. Het team op groepsniveau dat
verantwoordelijk is voor verantwoord ondernemen controleert de verkregen data door middel van een
aannemelijkheidscontrole.

AFWIJKINGEN VAN DUURZAAMHEIDRAPPORTAGE TEN OPZICHTE VAN 2017
De transitie naar de nieuwe organisatiestructuur, waarbij bedrijfsonderdelen anders gerangschikt zijn, heeft
effect op de betrouwbaarheid en scope van de dataverzameling voor verantwoord ondernemen. Daar waar
nodig voor een goede vergelijking hebben we cijfers over voorgaande jaren aangepast in de tabellen. Hierdoor
kunnen enkele tabellen afwijken ten opzichte van het jaarverslag 2017.
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Integrated Reporting framework. Accell Group past enkele grondbeginselen, 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 jaarverslag van Accell Group is opgesteld op basis van de GRI
Standards 'Core'.
Nederlandse Corporate Governance Code. In paragraaf 4.3 'Naleving code' van dit jaarverslag staat onze�

compliance met de Corporate Governance Code beschreven. We 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
jaarverslag voor grote ondernemingen van openbaar belang aangescherpt. We rapporteren hierover op basis
van het ‘pas toe’ of ‘leg uit’ principe.

8.6 RAPPORTERINGSTANDAARDEN EN RICHTLIJNEN
In dit jaarverslag zijn de volgende standaarden, grondslagen en richtlijnen in zijn geheel of gedeeltelijk
toegepast.
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Indicator Beschrijving Verwijzing
101 Verslagleggingsgrondslagen Grondslagen zijn doorgevoerd door de hele

rapportage

Organisatieprofiel

102-1 Naam van de organisatie Accell Group

102-2 Activititeiten, merken, producten en diensten Profiel, Bedrijfsactiviteiten, 3.6 Merken en
Producten

102-3 Locatie van het hoofdkantoor 8.10 Colofon

102-4 Locatie van de vestigingen 8.8 Adresgegevens

102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm 6.6 Toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening

102-6 Afzetmarkten Profiel, Bedrijfsactiviteiten

102-7 Omvang van de organisatie At a glance

102-8 Samenstelling medewerkersbestand 3.8 Organisatie en medewerkers, 8.4
Personeelsdata

102-9 Beschrijving van de waardeketen 2.4 Update strategie 2018-2022
(waardecreatiemodel)

102-10 Significante veranderingen wat betreft de
organisatie en de waardeketen

8.5 Scope van de verslaglegging

102-11 Toelichting over de toepassing van het
voorzorgsprincipe

3.6 Merken en producten

102-12 Extern ontwikkelde handvesten die de
organisatie onderschrijft of ondersteunt

8.3 Netwerken en stakeholderdialoog

102-13 Lidmaatschap van verenigingen en
internationale belangenorganisaties

8.3 Netwerken en stakeholderdialoog

Strategie

102-14 Verklaring van de hoogste besluitvormer van
de organisatie

Bericht van de bestuursvoorzitter

102-15 Belangrijkste impacts, risico's en kansen 3.3 Risicobeheersing en interne controle

Ethiek en integriteit

102-16 Waarden, principes, standaarden en normen
voor gedrag

4.1 Algemeen, 4.3 Naleving code

Governance

102-18 Governance structuur 4.1 Algemeen

102-21 Raadpleging van belanghebbenden over
economische, ecologische en sociale
onderwerpen

8.3 Netwerken en stakeholderdialoog

102-22 Samenstelling van het hoogste
bestuursorgaan en haar commissies

1.2 Raad van Bestuur

102-23 Voorzitter van het hoogste bestuursorgaan 1.2 Raad van Bestuur

102-24 Benoeming en het selectie van het hoogste
bestuursorgaan

4.1 Algemeen

102-25 Belangenconflicten 4 Corporate Governance

102-26 Rol van het hoogste bestuursorgaan bij het
vaststellen van doel, waarden en strategie

Hoofstuk 2 Strategie 'Lead Global. Win
local', 4.1 Algemeen

 

GRI INHOUDSOPGAVE
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Indicator Beschrijving Verwijzing

Governance

102-27 Collectieve kennis van hoogste
bestuursorgaan

1.2 Raad van Bestuur

102-28 Evaluatie van prestatie van het hoogste
bestuursorgaan

4.1 Algemeen

102-29 Identificeren en managen van
economische-, milieu- en sociale impact

Hoofstuk 2 Strategie 'Lead Global. Win local', 4
Corporate Governance, 8.3 Netwerken en
stakeholderdialoog

102-30 Doeltreffendheid van de
risicobeheerprocessen

3.3 Risicobeheersing en interne controle

102-31 Beoordelen van economische, milieu- en
sociale onderwerpen

3 Verslag van de Raad van Bestuur

102-32 De rol van het hoogste bestuursorgaan bij
rapportage over duurzaamheid

3 Verslag van de Raad van Bestuur

102-33 Communicatie over kritieke zaken 4 Corporate Governance

102-35 Remuneratiebeleid https://www.accell-group.com/nl
/corporate-governance/remuneratie
/remuneratie.htm

102-36 Proces voor het bepalen van de remuneratie 5.3 Selectie/remuneratiecommissie,
https://www.accell-group.com/nl
/corporate-governance/remuneratie
/remuneratie.htm

102-37 Stakeholderbetrokkenheid bij remuneratie https://www.accell-group.com/nl
/corporate-governance/remuneratie
/remuneratie.htm

102-38 Interne beloningsverhouding https://www.accell-group.com/nl
/corporate-governance/remuneratie
/remuneratie.htm

Stakeholder engagement

102-40 Lijst van relevante groepen stakeholders 8.3 Netwerken en stakeholderdialoog

102-41 Percentage medewerkers dat onder een
collectieve arbeidsovereenkomst valt

8.4 Personeelsdata

102-42 Identificatie en selectie van stakeholders 8.3 Netwerken en stakeholderdialoog

102-43 Aanpak van stakeholder engagement 8.3 Netwerken en stakeholderdialoog

102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken
die naar voren zijn gekomen

8.3 Netwerken en stakeholderdialoog

102-45 Opsomming van alle entiteiten die zijn
opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van de organisatie

6.6 Toelichting op de geconsolideerde
jaarrekening

102-46 Proces voor het vaststellen van de inhoud en
de reikwijdte van het verslag

8.2 Materialiteit en Sustainable Development
Goals

102-47 Lijst van materiele onderwerpen 8.2 Materialiteit en Sustainable Development
Goals

102-48 Herformulering van informatie uit eerdere
verslagen

8.5 Scope van verslaglegging

102-49 Significante verandering ten opzichte van
eerdere rapportageperiodes

8.5 Scope van verslaglegging

 

https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
https://www.accell-group.com/nl/corporate-governance/remuneratie/remuneratie.htm
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Indicator Beschrijving Verwijzing

Stakeholder engagement

102-50 Rapportageperiode 8.5 Scope van verslaglegging

102-51 Datum van het meest recente verslag Maart 2018

102-52 Rapportagecyclus Jaarlijks

102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag 8.10 Colofon

102-54 'In accordance'-optie die de organisatie heeft
gekozen

Core

102-55 GRI inhoudsopgave 8.6 Rapportagestandaarden en richtlijnen

102-56 Beleid met betrekking tot assurance 4.1 Algemeen

Managementbenadering

103-1 toelichting op de materiele onderwerpen en
de begrenzing ervan

8.2 Materialiteit en Sustainable
Development Goals

103-2 De managementbenadering en bijbehorende
onderdelen

3.6 Merken en Producten, 3.7 Processen en
Informatietechnologie, 3.8 Organisatie en
medewerkers

103-3 Evaluatie van de mangementaanpak 3.6 Merken en Producten, 3.7 Processen en
Informatietechnologie, 3.8 Organisatie en
medewerkers

Materialen

301-1 Gebruikte materialen in gewicht en volume 3.7 Processen en Informatietechnologie

Energie

302-1 Energieverbruik 3.7 Processen en Informatietechnologie

Emmissies

305-1 Directe broeikasgasuitstoot (Scope 1) 3.7 Processen en Informatietechnologie

305-2 Energie indirecte broeikasgasuitstoot (Scope
2)

3.7 Processen en Informatietechnologie

Grondstoffen en afval

306-2 Afval naar type en verwijderingsmethode 3.7 Processen en Informatietechnologie

Veiligheid

403-2 Soorten letsel en de verhouding tussen
letsel-, beroepsziekten-, uitvaldagen- en
verzuimcijfers en het aantal
werkgerelateerde sterfgevallen

3.8 Organisatie en medewerkers, 8.4
Personeelsdata

Training en opleiding

404-1 Gemiddeld aantal uur opleiding per
werknemer per jaar

3.8 Organisatie en medewerkers, 9.4
Personeelsdata
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Impact (GRI-indicator) Materieel onderwerp verwijzing

Milieu

Energieverbruik (302-1) Energieverbruik 3.7 Processen en
Informatietechnologie

Reductie van CO2 emissie (305-1,
305-2)

Energieverbruik 3.7 Processen en
Informatietechnologie

Materiaal gebruik (301-1) en
afvalverwerking (306-2)

Duurzame productie 3.7 Processen en
Informatietechnologie

Duurzaam transport (% duurzaam
woon/werkverkeer)

Gezonde, veilige en groene mobiliteit 3.8 Organisatie en medewerkers

Sociaal en personeel

Diversiteitsbeleid (RvB en RvT) Governance 4 Corporate Governance

Arbeidsomstandigheden (aantal audits) Supply chain 3.7 Processen en
Informatietechnologie

Gezondheid en veiligheid (403-2) Gezondheid en veiligheid 3.8 Organisatie en medewerkers

Arbeidsvreugde en welzijn (404-1) Arbeidsvreugde en welzijn 3.8 Organisatie en medewerkers

Eerbiediging van mensenrechten (audits en verbeterplannen)

 Supply chain 3.7 Processen en
Informatietechnologie

Bestrijding van corruptie

 Winstgevendheid 4 Corporate Governance

Bestrijding van omkoping

 Winstgevendheid 4 Corporate Governance

 

SAMENVATTENDE TABEL EU-RICHTLIJN VOOR
BEKENDMAKING NIET FINANCIËLE INFORMATIE
EN DIVERSITEIT.
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8.7 ONZE MERKEN
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8.8 ADRESGEGEVENS

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

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

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

Koedijkerweg 12A – 3816 BV Amersfoort
T +31 337 410 740
E info@babboe.nl

Babboe B.V. | Nederland | • babboe.nl

(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
https://www.babboe.nl
http://batavus-baeumker.com
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Centaur Cargo B.V.| Nederland | • centaurcargo.com

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

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

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

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

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

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

Koedijkerweg 12A – 3816 BV Amersfoort
T +31 332 022 692
E centaur@centaurcargo.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

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

Comet Distribuciones Comerciales S.L. | Spanje | • comet.es

http://centaurcargo.com
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
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Tunturi-Hellberg Oy Ltd | Finland | • tunturi.fi
Varusmestarintie 26 - FI-20360 Turku
T +358 (0)10 27 33 200
E info@tunturi.com
 
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.tunturi.fi
http://www.vartex.se
http://www.bike-parts.de
http://www.winora-group.de
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8.9 VERKLARENDE WOORDENLIJST

een werkwijze (en softwaresysteem) waarmee klantgegevens worden geanalyseerd om de zakelijke relatie
met klanten te verbeteren met als doel hen aan het bedrijf of de organisatie te binden en zo uiteindelijk de
inkomsten te verhogen.

aantal medewerkers op voltijdsbasis
Full time employees

een rekeneenheid waarmee de omvang van personeelsbezetting in kaart kan worden gebracht; één fte staat
voor het aantal arbeidsuren dat één medewerker op voltijdsbasis kan werken

Full-time equivalent (fte)

een fysiek en interactief winkelconcept als onderdeel van omnichannel; de fietsbeleving staat centraal,
bezoekers krijgen inzicht in trends en nieuwste technische ontwikkelingen en kunnen de nieuwste fietsen
testen

Experience centre

een softwaresysteem dat belangrijke informatie van verschillende afdelingen samenbrengt, waardoor de
productiviteit wordt verhoogd en de kosten kunnen worden verlaagd. Het systeem kan ook helpen om
optimaal te voldoen aan de klantwensen

Enterprise resource planning (ERP)

oplossingen om op een zo duurzaam mogelijke manier om te gaan met producten die aan het eind van hun
levenscyclus zitten

End-of-life oplossingen

Customer relationship management (CRM)

Assessment tool

een verkoopmethode waarbij aan klanten producten of diensten worden aangeboden die samenhangen met
het product dat wordt gekocht; denk bijvoorbeeld aan de koop van een fiets met daarbij passende accessoires

Cross-selling

de consument centraal stellen
Consumer centric

een slimme fiets waarin dezelfde internettechnologie is ingebouwd als in een smartphone; via verschillende
apps kan de functionaliteit van de fiets worden vergroot en de klantervaring worden verrijkt

Connected bike

gedragscode
Code of conduct

vorm van management waarbij één centraal team de verantwoordelijkheid krijgt voor het selecteren en
inkopen van alle componenten die de doelgroep als substituten van elkaar beschouwt

Category management

beoordelingsinstrument voor (de werving van) medewerkers
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Innovatiefunnel

Supply chain footprint

Urban mobility

populaire straatcultuur die een sterke impuls geeft aan de fiets als modieus lifestyle product
Urban

een gestructureerde methode om gericht de progressie te meten van bijvoorbeeld kostenbesparingen
Tracker methodologie

een filosofie gebaseerd op het volledig inzichtelijk maken van alle kosten gerelateerd aan de aanschaf en
gebruik gedurende de levenscyclus van ingekochte goederen en diensten

Total cost of ownership

stappenplan voor optimalisatie van de logistiek en keten van toeleveranciers
Supply chain roadmap

de inrichting van het logistieke platform en de keten van toeleveranciers vanuit het oogpunt van economische,
sociale- en milieu impact

toepassing van slimme technologie in apparaten via internetconnectie die de functionaliteit van apparaten
vergroot en de klantervaring verrijkt

een procesbeschrijving van idee naar succesvolle launch van een product

Smart technology

verzamelnaam voor bedrijven die goederen en diensten direct aan consumenten verkopen; ook vaak
detailhandel genoemd

Retail

draaiboeken voor het terugroepen van een bepaalde serie producten of modellen waar iets aan mankeert
Recall-draaiboeken

punt van aankoop, daar waar het product wordt verkocht of gekocht, of het nu in een webshop, een fysieke
winkel of op een andere plek is

Point of purchase

inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers
Onboarding programma

concept waarin de consument centraal staat en via diverse verkoopkanalen die op elkaar zijn afgestemd een
totaalervaring wordt geboden

Omnichannel

mobiliteit in de stedelijke gebieden



Accell Group Jaarverslag 2018 Colofon 232

8.10 COLOFON
TEKST
Accell Group - Heerenveen
CFF Communications - Amsterdam
Good Company - Rotterdam

VORMGEVING
Boerma Reclame - Gouda

WEBSITE
Mattmo Creative - Amsterdam

DRUKWERK & DISTRIBUTIE
Printweb Media B.V. - Nieuwegein

 

Meer informatie?
Accell Group N.V.
Tel: +31 (0) 513 638 703
E-mail: info@accell-group.com
 





Accell Group N.V.
Postbus 435, 8440 AK Heerenveen
Industrieweg 4, 8444 AR Heerenveen
Nederland
T +31 (0)513 638 703
E info @ accell-group.com
www.accell-group.com




