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De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de kap van 2011
De verkoop van het hout dat in 2011 is gekapt, loopt nog steeds heel moeilijk. De markt is volledig
ingezakt en er zijn nog geen tekenen van herstel. Het hout ligt bij de fabriek opgeslagen, een enorme
berg. Het is geselecteerd in die zin dat de kromme stukken uit de palen zijn gezaagd. Voor erg krom
hout vindt men geen afzet. De uitgezaagde kromme stukken worden als brandhout verkocht.
Wij doen al het mogelijke om het hout te verkopen. Wij maken reclame, hebben een website en
bovendien nog een verkoper aangetrokken die de boer op gaat op zoek naar afzet. Dat heeft wel wat
opgeleverd, maar veel te weinig. Daarom hebben wij geprobeerd om andere producten uit het hout
te maken. Wij hadden afzet voor latten, 3x3 cm en 1.50 meter lang. Er bleek geen netto opbrengst
uit te halen, integendeel.
Een ander probleem vormt de berg hout zelf. Als er een bestelling komt, dan gaat het altijd om palen
van een bepaalde lengte en dikte. Die moeten wij dan uit de enorme berg selecteren. Dat is alles
handwerk en zo duur dat zulke bestellingen niet lonend zijn. Het wachten is hier op het moment dat
we in een keer alles kunnen selecteren, verwerken en verkopen. Dat is moeilijk zoeken en het zal nog
wel even duren. Daarmee is ook een antwoord gegeven op vele vragen over wanneer het definitieve
reslultaat beschikbaar komt. Wij weten dat nog niet. Alles hangt af van het vinden van een klant die
al het hout in een keer koopt.

Moet Robiplant kappen?
Volgens het met u gesloten contract: neen. Het waarom staat in vele nieuwsbrieven, maar we
herhalen alles nog een keer. Volgens het met u gesloten contract moeten wij het hout leveren op
stam. Dat wil zeggen: zoals het op de plantages staat. Wij zijn wel verplicht een koper te zoeken voor
dat hout op stam. Dat hebben we dan ook gedaan. Die bleek echter met geen mogelijkheid te
vinden. Om de beleggers niet in de kou te laten staan, hebben wij om zuiver morele redenen
besloten om dan maar zelf te gaan kappen. Dat heeft helaas geen positief opgeleverd wat aan de
beleggers zou kunnen worden uitgekeerd. Tot en met het jaar 2011 hebben wij op deze manier
ruwweg 1 miljoen Poolse zloty (1 euro is ongeveer 4,2 zloty) expoitatieverliezen voor onze rekening
genomen, waartoe wij op geen enkele manier verplicht zijn. Dit kan echter op deze manier niet
doorgaan, simpelweg omdat daarvoor de middelen niet beschikbaar zijn. Wij beraden ons op
mogelijkheden om voor dit probleem oplossingen te vinden. Die moeten op korte termijn gevonden
worden, in ieder geval voor de kap van 2013.

Financieel verslag 2011
Inkomsten

Zl 222.689,80

Uitgaven

Zl 802.054,97

Nadelig exploitatieresultaat

Zl 579.365,17

Opmerkingen
1. Op 31-12-2011 was een grote voorraad hout aanwezig. Die blijkt moeilijk te verkopen. De waarde
daarvan kunnen wij dan ook met geen mogelijkheid bepalen.
2. De verdeling van de kosten over de verschillende kostensoorten is ongeveer dezelfde als in
voorgaande jaren. De loonkosten vormen de grootste post, gevolgd door de kosten van tractoren,
machines, zagen en gebouwen.
3. De inkomsten bestaan uit de verkoop van paal- en brandhout.
4.Het negatieve exploitatieresultaat heeft Robiplant, hoewel daartoe contractueel niet verplicht,
voorlopig voor haar rekening genomen.

