
Hetwas eenprachtige zomer.Maar tochookweer
niet zo goed, zegt fietsenproducentAccell. En
dus zagdemaker vanBatavus, Sparta enKoga
zich genoodzaakt tot eenuitverkoop.

Nugebeurt datwel vaker. Indeherfst- enwintermaan-
denwordt de collectie voorhet volgende jaar ingekocht.
Met of zondermandje?Roze, blauwof zwart?De elektri-
schefiets doet het sowieso goed.Maarhet is altijd een
beetje eengok.

Als allesmeezit, gaat deopgebouwde voorraad er inde
maandenapril enmei uit.Opdeovergebleven rijwielen
wordt vervolgens eennieuwprijskaartje gehangen.Met
eenbeetje gelukwordenerdan inde zomermaanden
nogeenpaar gekocht.Wellicht in september, als het nog
goedweer is. Endatwashet.

MaarhetmochtAccell niet baten. Inhet afgelopen
kwartaalmoesten ‘meerfietsenmet kortingworden
verkocht’, schreef hetHeerenveensebedrijf in eenpers-
bericht.Gevolg: deomzet groeit nogwel dit jaar, het
resultaat komtophetzelfdeniveauals in 2015.

OpdebeursbegonAccell aan een stevige afdaling.Het
handelsvolumewas vijf keer zohoogalsnormaal.Want
denettowinst in 2015bedroeg€32,3mln. Inde eerste zes
maandendraaideAccell eenwinst van€34mln.Dus als
er geeneenmaligepostenopduiken, kijkt Accell aan te-

gen een verlies inde tweede
jaarhelft van zo’n €2mln.

Even schrikken voor
beleggers,maar ookdat
is geenunicum.Vorig jaar
stonder eenmagereplus
van€400.000over de laat-
ste zesmaanden, in 2014
een verlies van€1mlnen
in2013 een verlies van
€5,5mln, alswede cijfers
vande afgelopen tweede
jaarhelftenopeen rijtje zet-
ten. Als ze inde tweedehelft

van2016 inhet roodduiken, dankomtdatwaarschijnlijk
doordehogekortingen.

Een voorraadverkoopheeftwel eengunstig effect op
hetwerkkapitaal. Fietsen enonderdelendie andersmaar
liggen te roesten,worden te gelde gemaakt. Er komt cash
binnenendat drukt denettoschuld.

Nubedroegdienettoschuld eind juni 2,7 keerhet bru-
tobedrijfsresultaat (ebitda) vanAccell. Een verhouding,
die doorbeleggers, analisten enbankiersnauwlettend
indegatenwordt gehouden.De vuistregel bij krediet-
afspraken is vaak een verhouding vanmaximaal 3,0.

Maar er is een zogenoemd teller-en-noemereffect.
De teller (denettoschuld) vandebreukdaalt,maar als
denoemer (het brutobedrijfsresultaat) doorde ramsj-
prijzennog sneller daalt, is Accell vande regen indedrup
gekomen.Uit de summiere kwartaalupdate vandinsdag
valt niet op temakenofdefietsenmaker tehogekortin-
genheeftweggegeven in zijnhaast omde voorradenop te
ruimen.Het iswachtenopde jaarcijfers. Eenblikuit het
raam leert dat hetweernietmeezit. Duswieweet gaande
prijzen verder omlaag. ‘Hé, psst, fiets kopen?’
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Nettowinst Accell in mln €

32,334

-1,8

(gelijk aan 2015)
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