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is verlopen. Het feit dat twee veilingbedrijven, elk met een eigen karakter en historie, moesten worden samengevoegd was spannend. Van hoog tot laag heeft iedereen zijn plek moeten

8

vinden.
In het hele proces van samenvoegen, verhuizen en opstarten hebben wij als bestuur uiteraard veel overleg gevoerd en besluiten genomen. Maar we nemen vooral ons petje af voor het
nieuwe managementteam van Plantion, dat het in 2010 zwaar voor de kiezen kreeg en er in is
geslaagd om alles in goede banen te leiden.
Voor kopers en kwekers is het uitermate gunstig dat we Plantion hebben kunnen realiseren. De
combinatie van een klokveiling, een groencentrum en een groothandelscentrum op een goed
bereikbare plaats maakt Plantion tot een aantrekkelijke marktplaats voor bloemisten en inkopers van groothandelscentra. Gunstige factoren voor kwekers zijn vooral de grotere koopkracht
op de klok en een goeddraaiend bemiddelingsbureau.
In een periode van economische recessie zorgde de verhuizing naar Ede voor een positieve

2

stimulans. Plantion heeft de jaaromzet in 2010 dan ook weten te vergroten. Bemiddeling en
klok groeiden naar tevredenheid. Het groencentrum beleefde een moeilijke start, maar is hard
op weg een nieuwe klantenkring op te bouwen. De eerste indrukken van Plantion in Ede zijn
dus positief.
Nu is het een kwestie van verbeteringen doorvoeren en nieuwe activiteiten toevoegen om de
omzet van de coöperatie verder te vergroten. Een extra vroege veiling van perkplanten is daarvan een voorbeeld. Wellicht zijn er in de toekomst ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld een
middagveiling. En ook van de focus op bloemisten in de grensstreek met Duitsland mogen we
het nodige verwachten.

Willem Vianen
secretaris Plantion
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Marktplaatsontwikkeling
Terugblik directie
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Plantion is er in 2010 in geslaagd haar positie in de sierteeltsector te versterken. Opererend vanuit een moderne en complete marktplaats in Ede is het doel van Plantion om klanten

Met de afronding en ingebruikname van een nieuwe accommo-

Zekerheid

datie in Ede heeft Plantion een historisch en bijzonder enerve-

De belangrijkste tendens in de markt is het zoeken naar kos-

vermarkten. Tegelijk communiceert Plantion voortdurend met

rend jaar achter zich. Na de gebruikelijke startproblemen heeft

tenverlaging en zekerheid. De belangstelling voor het maken

kwekers over hun productie en hoe deze op de juiste plek aan

iedereen grotendeels zijn plek gevonden en is het vizier weer

van vaste afspraken neemt toe. Plantion is hiervoor goed in-

te bieden.

voor een slechte start. De moderne projectieklokken, nieuwe

volop gericht op de toekomst.

gericht, wat te merken is aan de snelle groei van bemiddeling.

Om beter te kunnen ontzorgen, voerde Plantion in Ede een

processen en vijf veilmomenten vergden bovendien de nodige

De volumes en omzet voor de klok bleven in 2010 op peil.

aantal organisatorische wijzigingen door. De belangrijkste ver-

gewenning van alle betrokkenen. Ook staken kinderziektes de

Belangrijk voor de klok is een breed aanbod en efficiënte

andering is dat de buitendienstmedewerkers vaker bij koper en

kop op in het distributieproces. In deze omstandigheden zochten

Nadat sneeuw en ijs een geduchte spelbreker waren geweest tij-

processen. Aan deze aspecten wordt veel aandacht besteed.

kweker op bezoek gaan. Dit levert veel informatie op waar ver-

kopers en kwekers naar bestendiging van hun relatie met Plan-

dens de laatste loodjes van de nieuwbouw, vond op 1 maart de

De grotere schaalgrootte maakt verdere groei mogelijk en

volgens de binnendienst actief op inspeelt. Hieraan gekoppeld

tion, wat in de loop van het jaar op een positieve manier gestalte

eerste klokveiling van Plantion in Ede plaats. De nieuwe perso-

Plantion wil haar marktpositie dan ook verder uitbouwen.

draagt Plantion bij aan een transparante keten door helder te

kreeg. De omzet bleef stabiel.

nele organisatie ging met veel inzet aan de slag. Met een groot

Groencentrum Plantion heeft in 2010 de meeste im-

informeren over herkomst en eindbestemming van producten en

Voor Groencentrum Plantion was 2010 een zwaar jaar. De ver-

aantal nieuwe collega’s moesten processen opnieuw worden in-

pact ervaren van de verplaatsing. De mogelijkheden die

gemaakte afspraken. Hiervoor is merkbaar veel waardering.

huizing van Utrecht naar Ede zorgde voor een verschuiving in

gericht en zijn nieuwe systemen in gebruik genomen. Terugkij-

de nieuwe faciliteiten bieden, geven ons het volle ver-

De aangescherpte werkwijze leverde het bemiddelingsbureau

de klantengroep. Een aantal Utrechtse hoveniers - vaste klanten

kend is dit allemaal goed verlopen. Het nieuwe gebouw werd ons

trouwen dat klanten de dienstverlening van het groen-

van Plantion in 2010 een aantal nieuwe, snel groeiende klanten

van Horta - haakten door de langere reisafstand af. In hun plaats

nieuwe huis. Na wat kinderziektes zijn inmiddels alle processen

centrum waarderen en dat de omzet weer gaat groeien.

voor snijbloemen op en mede daardoor een omzetstijging van

wist het groencentrum inkopers van tuincentra en bloemisten

geïntegreerd. De focus was en blijft gericht op groei, professio-

Het prachtige Groothandelscentrum Plantion maakt de totale

20 procent.

aan zich te binden. Het groencentrum bedient deze klanten met

nalisering en samenwerking. Ons prachtige duurzame gebouw

marktplaats af. De samenwerking tussen de ondernemers onder-

Naast moeilijke weersomstandigheden (strenge winter) onder-

een breder assortiment en visueel aantrekkelijke producten. On-

blijft bovendien een inspiratiebron voor innovatie en efficiency.

ling is goed, en Plantion en het groothandelscentrum profileren

vond de klokomzet ook hinder van enkele andere zaken. Een

danks een tijdelijk teruglopende omzet is Groencentrum Plan-

zich samen goed in de markt.

storing in de kloksoftware zorgde op de eerste veildag in Ede

tion erg tevreden met haar nieuwe locatie.

Nieuwe organisatie

Veel belangstelling
Hoewel het economisch klimaat in 2010 enigszins verbeterde,

Promotie

bleef de binnenlandse markt voor bloemen en planten verzadigd.

Heel veel aandacht gaat uit naar promotie van de marktplaats.

Consumenten en bedrijven hielden de hand nog behoorlijk op

Nieuwe klanten vinden niet vanzelf de weg naar Plantion. Veel

de knip. Plantion stond evenwel goed in de belangstelling. Het

tijd is daarom geïnvesteerd in communicatie- en marketingacti-

overgrote deel van onze klanten bleef de marktplaats trouw en

viteiten. Het samen met alle betrokken partijen ‘Plantion op de

er werden veel nieuwe kopers ingeschreven. Ook in bredere zin

kaart te zetten’ had als positieve bijwerking het vergroten van het

kon Plantion op veel interesse rekenen, met tal van bezoeken en

‘Plantion-gevoel’.

rondleidingen op onze marktplaats. Uit alles blijkt dat Plantion
een marktspeler is geworden die er toe doet.

te ontzorgen, samen met hen producten in te kopen en deze te
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Financiën

Voor het veilbedrijf van Plantion was 2010 een meer dan gedenkwaardig jaar.
De belangrijkste uitdaging was om met een nieuwe personele organisatie een
goed functionerend veilproces voor elkaar te krijgen. Naast medewerkers van

6

de voormalige Plantion-locaties Utrecht en Bemmel waren hier ook uitzend-

In financieel opzicht was 2010 voor Plantion een opwindend

Het jaarresultaat gaf eveneens een positief beeld te zien, maar dat

krachten uit Ede en omgeving bij betrokken. Evenals het werken met nieuwe

jaar. Voor de verhuizing naar en nieuwbouw van de nieuwe

had een boekhoudkundige reden. De verkoop van de veilingac-

systemen in een nieuwe omgeving vergde ook de onderlinge samenwerking de

marktplaats in Ede was een investering begroot van 65 miljoen

commodaties in Bemmel en Utrecht vond al in 2009 plaats maar

nodige gewenning.

euro en dankzij grote inspanningen werd dat budget niet over-

kreeg in 2010 officieel zijn beslag, zodat de boekwinst in het re-

Ook is veel tijd geïnvesteerd in het ‘wegwijs maken’ van klokkopers. Soms

schreden. Deze prestatie leverde Plantion - en in het bijzonder

sultaat van 2010 werd meegenomen. Zonder deze boekwinst was

was dit vooral een kwestie van goed informeren, in andere gevallen bleek het

het bestuur en de directie - de nodige credits op van leden, klan-

er sprake geweest van verlies. Gezien de eenmalige hoge kosten

nodig om zaken aan te passen. Een voorbeeld van dit laatste is de gewijzigde

ten, leveranciers en uiteraard ook van de bank.

in verband met de verhuizing naar Ede had Plantion hier echter

toewijzing van docks voor laden en lossen. Een belangrijke verbetering was

Ondanks extreem koude wintermaanden en een hete maand juli

rekening mee gehouden.

ook het aanbrengen van belijning in de distributiehal. Dit zorgde voor rust

ontwikkelde de omzet van Plantion zich als geheel in 2010 naar

De coöperatie Plantion heeft inmiddels weer een gezonde eigen

en duidelijkheid. Medewerkers, aanvoerders en kopers raakten snel vertrouwd

tevredenheid. Met een groei van 20 procent zorgde het bemidde-

vermogenspositie. Er ligt een goede basis voor stabiele winstgroei

met de routing en de spelregels. Enkele zaken, zoals afvalbeheersing, blijven

lingsbureau ervoor dat ondanks een stabilisering van de klok en

in 2011 en verdere jaren.

aandacht vragen.

een lichte daling van het groencentrum, de totale omzet toch 10

Ook in logistiek en facilitair opzicht waren er in 2010 veel actiepunten. Een

procent hoger uitviel dan in 2009. Daarmee doorbrak Plantion

daarvan was de voorbereiding voor de ingebruikneming van Deense Contai-

de grens van meer dan honderd miljoen euro omzet.

ners, uitgerust met RFID-labels, in januari 2011. Deze labels vergemakkelijken
de registratie en zijn bedoeld om fraude tegen te gaan. Verder is een sluitplan
ingevoerd met richtlijnen voor het betreden van de kantoren van Plantion. Tot
slot zijn enkele kleine mankementen aan het nieuwe gebouw verholpen, zoals
kleine lekkages en andere defecten.
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ICT
Op ICT-gebied stond Plantion in 2010 voor twee be-

grote problemen en inmiddels functioneert alles naar te-

langrijke uitdagingen. De eerste was het ontwikkelen

vredenheid.

Plantion heeft een actief beleid ten aanzien van het verminderen of tenietdoen

en operationeel maken van het computersysteem rond

In 2010 heeft Plantion daarnaast gewerkt aan het ont-

van (latente) risico’s, zoals bijvoorbeeld debiteurenrisico’s. Het overgrote deel

de hypermoderne projectieklokken. Ondanks grote in-

werp en de bouw van de voorziening Kopen Op Af-

van het debiteurenrisico bij bemiddeling is verzekerd bij een kredietverzeke-

vesteringen, een zorgvuldige voorbereiding en een aan-

stand (KOA). Het was oorspronkelijk de bedoeling

ringsmaatschappij.

tal proefveilingen werd Plantion op de eerste veildag,

om al vanaf de eerste dag in Ede met KOA te starten,

Daarnaast heeft Plantion het renterisico op haar hypothecaire leningen afge-

1 maart 2010, getroffen door een hardnekkige storing.

maar Plantion besloot meer tijd te nemen om meteen

dekt door middel van een rentederivaat.

Na onderzoek bleek een softwarefout de boosdoener te

een goed functionerende versie aan te kunnen bieden.

zijn. In de maanden erna kwamen nog enkele andere

Na een pilot, begin 2011, maken intussen enkele tien-

kinderziekten naar boven, maar die veroorzaakten geen

tallen kopers naar volle tevredenheid gebruik van KOA.
9
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Personeel en organisatie
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
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De verhuizing vanuit twee locaties naar één gezamenlijke bete-

competenties om te zetten in een diploma. Dat is belangrijk voor

kende in 2010 ook de fysieke samenvoeging van de personele

Plantion, maar geeft ook de medewerkers meer perspectief voor

organisaties. Een aantal mensen zag op tegen de veranderingen

de toekomst.

waaronder vaak een grotere reisafstand. Dit laatste blijkt in de
praktijk erg mee te vallen. Het collectief vervoer met twee busjes

Personeelsvereniging

vanuit Bemmel is een succes.

Verder zijn de personeelsverenigingen in Utrecht en Bemmel

Op de nieuwe marktplaats moesten collega’s - evenals aanvoer-

samengevoegd tot één nieuwe. Tijdens de jaarvergadering werd

ders, kopers en leveranciers - een aantal (psychologische) bar-

een nieuw bestuur gekozen met Guus van Logtestijn als voorzit-

rières overwinnen. Nieuwe werkplekken, processen en systemen.

ter. Om de samensmelting te symboliseren, hebben leden van

Als coöperatie en verzamelpunt van kwekers en kopers is Plan-

plaats en een strenge winter (waardoor flink met gas moest wor-

Maar ook: een groot aantal nieuwe collega’s uit Utrecht, respec-

de personeelsvereniging een kunstwerk vervaardigd, dat een plek

tion een onderdeel van de samenleving. Vanuit haar bestaans-

den bijgestookt) leverde de WKO-installatie in de eerste helft

tievelijk Bemmel. Mede dankzij een aantal kennismakingsactivi-

krijgt in de binnentuin van Plantion. Op een enkeling na is ie-

grond voelt Plantion een bijzondere verantwoordelijkheid om

van 2010 nog niet de verwachte energiebesparing op. Dit werd

teiten is dit proces goed verlopen.

dere medewerker van Plantion lid van de personeelsvereniging.

voor deze samenleving te zorgen en bij te dragen aan een duur-

in de tweede helft van het jaar goedgemaakt. De gasrekening

Aan het eind van het jaar was de conclusie dat het overgrote deel

zame en gezonde sierteelt.

over één maand van heel Plantion ligt nu op het niveau van een

van de medewerkers de verhuizing naar Ede goed had doorstaan.

Ziekteverzuim

Deze verantwoordelijkheid heeft veel aspecten. Plantion steekt

gemiddelde doorzonwoning!

Een aantal anderen heeft nog wat tijd nodig of neemt afscheid

Andere P&O-zaken van belang waren de harmonisering van de

met investeringen en initiatieven haar nek uit voor haar leden

Maar in het streven om CO2-uitstoot te beperken, investeert

van Plantion.

arbeidsvoorwaarden en de overstap naar een nieuwe Arbodienst.

en haar kopers. Daarnaast stelt Plantion zich in de eerste plaats

Plantion ook in minder zichtbare zaken. Een voorbeeld daarvan

Het personeelsbestand is op orde en verdere groei kan met de

Dit laatste moet bijdragen aan het terugdringen van het ziekte-

op als een eerlijke en geloofwaardige partner. En tot slot streven

is de plaatsing van een dure afzuiginstallatie in de verlaadhal en

bestaande medewerkers worden gerealiseerd. Volumestijging van

verzuim dat vooral tijdens de eerste maanden in Ede hoger was

bestuur en directie naar een zoveel mogelijk CO2-neutrale be-

het verplicht stellen van een DME-vergunning voor transpor-

productomzet betekent voornamelijk personele groei bij de lo-

(6 procent) dan voorheen in Bemmel en Utrecht. Met hulp van

drijfsvoering.

teurs. Dit draagt bij aan een gezonde omgeving van de mensen

gistieke afdelingen.

een case manager en een eigen bedrijfsarts worden adequate re-

Bij dit laatste gaat het om prominente zaken zoals de WKO-

die in de hal hun werk doen.

installatie. Gehinderd door een langere bouwtijd van de markt-

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid sponsorde

MBO-diploma

Plantion ook in 2010 weer een aantal landelijke en regionale

Voor veel medewerkers van de afdeling Logistiek verliep 2010

De samenwerking tussen Raad van Commissarissen, bestuur,

initiatieven. Een aansprekend landelijk project is The Ride for

extra spannend, want zij deden examen voor het behalen van een

directie en managementteam verloopt in goede harmonie. De

the Roses, regionaal gaf Plantion naast tal van andere bijdragen

MBO-diploma. Vanwege alle drukte rond de verhuizing naar

mensen zijn trots op wat is bereikt en kijken enthousiast naar

onder meer financiële support aan Oxfam Trailwalker.

Ede werd besloten de examens van het voorjaar naar december te

de toekomst.

verplaatsen. Dit maakte het voor de studenten extra zwaar omdat
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de minister in de tussenliggende maanden besloot om Neder-

ion

Plantion heeft daarmee iedereen de kans gegeven zijn of haar

t
Plan

lands en Engels als aparte vakken te examineren. Toch behaalden
zeventig medewerkers hun diploma, een score van 85 procent.

integratietrajecten aangeboden en is het verzuim weer gedaald
naar het normale niveau van 3,5 procent.

11

‘In

Be

mm

Rik

el h

ie B

Coöperatie Plantion U.A.
e r ke

ra a m

en
m
m
e
iet ’
nde ik alle st
n
nog
r
e
i
h
e n ge z i c ht e n ,

– tele
f o n i s t e /r e c e p t i

Pla
oniste

nt i o

n

Jaarrekening 2010
Ede, 15 april 2011

Vooruitblik 2011
Plantion werkt verder aan de professionalisering van

bank geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie

haar innovatieve en duurzame marktplaats.

hebben Plantion en de bank een aangepaste krediet-

We liggen op koers om de productomzet en diensten

overeenkomst getekend waarin Plantion meer financi-

omzet te verhogen zodat we een stabiele winstgroei de

ële armslag heeft gekregen. Hierdoor wordt Plantion

komende jaren kunnen genereren.

in staat gesteld om haar huidige groei te continueren.

Plantion heeft begin 2011 haar financiering met de

Jaarrekening
Aan de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Plantion U.A.

Dames en heren,
Hierbij bieden wij u de jaarrekening aan over de verslagperiode 2010 van de Coöperatie Plantion
U.A. Mede op grond van de controleverklaring van Ernst & Young Accountants, opgenomen onder de overige gegevens van dit verslag, adviseren wij u deze jaarrekening goed te keuren.

12

13
Voor wat betreft de bestemming van het voordelige saldo ad € 15.584 duizend, stellen wij voor om
dit saldo toe te voegen aan de overige reserves.
Namens het bestuur, J.H.F. Kersten, voorzitter.

Deze jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Geconsolideerde balans

-

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

- Geconsolideerd kasstroomoverzicht
-

Grondslagen van de financiële verslaggeving

-

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

-

Enkelvoudige balans

-

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

-

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

-

Overige gegevens

Geconsolideerde balans

Coöperatie Plantion U.A. (voor verwerking bestemming resultaat) (in EUR 1.000 tenzij anders vermeld)

Activa
I

31/12/2010

31/12/2009

Materiële vaste activa			

Gebouwen en terreinen
Installaties
Overige bedrijfsmiddelen
Activa in uitvoering
Niet dienstbaar

Totaal
			

54.348
8.825
1.791
225
-

50.005
295
1.120
56.961
58

65.189

108.439

II Financiële vaste activa			
Totaal

-

10

Voorraden			

14

Passiva
VI

Groepsvermogen			
1.984
424
15.584

18.774
427
91

Subtotaal*
Aandeel derden in groepsmaatschappijen

17.992
9.732

19.292
10.433

Totaal

27.724

29.725

Vervroegde uittreding werknemers
Latente belastingverplichtingen
Groot onderhoud

137
8.387
-

158
8.890
272

8.524

9.320

1.933
1.066
21.601

2.054
661
64.426

24.600

67.141

VII Voorzieningen

67
506
2

47
865
64

Totaal

Totaal

575

976

Ledenlening *
Aanvoerderslening *
Leningen

Debiteuren
Actieve belastinglatentie
III Overlopende activa
IV Aandeelhouder
V Overige vorderingen

1.196
205
105
836

2.031
248
7.865
5
2.373

Totaal

2.342

12.522

Kas			
Bank

2
-

7
2.668

Totaal

2

2.675

68.108

124.622

Liquide middelen

			

Totaal activa

31/12/2009

Eigen vermogen
Participatiereserve
Resultaat boekjaar

Eénmalig fust en verpakkingen
Leenemballage
Overige voorraden

Vorderingen			

31/12/2010

VIII Langlopende schulden

Totaal
		

IX

Kortlopende schulden			

Kredietinstellingen
Ledenlening/aanvoerderslening/part.res.
Statiegelden
Crediteuren
Belastingen en premies soc. verz.
Aandeelhouder
Overlopende passiva
Overige schulden

Totaal
Totaal passiva

2.776
152
2.350
144
896
942

550
129
50
5.807
190
11.337
373

7.260

18.436

68.108

124.622

			
* Garantievermogen
20.991

22.007
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Coöperatie Plantion U.A. (in EUR 1.000 tenzij anders vermeld)

Coöperatie Plantion U.A. (in EUR 1.000 tenzij anders vermeld)

Baten

2010

2009

Veilingprovisie
Heffingen
Inkomsten uit emballage
Contributies en adm. kosten
Verhuur onroerend goed
Koelhuisactiviteiten
Overige baten

3.446
4.353
1.161
670
1.446
151
33.821

3.032
4.477
993
632
1.821
471
134

Bedrijfsresultaat na belasting
23.975		
140
Afschrijvingen
1.519		
1.175
Mutatie voorzieningen
8.093		
-5
Mutaties in werkkapitaal					
Vorderingen
10.180		
-1.611
Voorraden
401		
93
Kortlopende schulden
-13.405		
12.970

45.048

11.560

Kasstroom uit operationele activiteiten
30.763		
12.762
						

Totaal baten
		

Lasten

16

Personeelskosten		
Salarissen
4.481
Sociale lasten
618
Pensioen- en VUT-premies
672
Overige personeelskosten
824

5.111
702
501
479

Totaal
6.595
6.793
			
Overige bedrijfskosten			
Algemene kosten
2.910
2.796
Bestuurskosten
64
64
Afschrijvingskosten
1.519
1.175
Totaal
4.493
4.035
			
Resultaat voor interest en belasting
33.960
732
			
Rente			
Rentelasten
2.052
612
Rentebaten
7
16
Totaal
			
Resultaat voor belastingen
			
Belastingen
			
Resultaat na belastingen
Aandeel derden
			
Resultaat

2.045

596

31.915

136

7.940

4

23.975

140		

8.391

49

15.584

91

		

Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in mat. vaste activa
Mutatie financiële vaste activa

2010

2009

-9.284		
-35.637
16.153		
10			

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
6.879		
-35.637
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Bijschrijving ledenlening
693		
912
Aflossing / uitbetaling leningen
-9.758		
-1.578
Mutatie vordering gemeente Utrecht
-		
-10.500
Mutatie vordering FloraHolland
22.000		
Mutatie overige leningen
-55.476		
32.190
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-42.541
21.024
										
		
-4.899
-1.851
			
					
					
				
Mutatie kassaldo
-5
-1
Mutatie banksaldo
-4.894
-1.850
		
-4.899		
-1.851
						

Grondslagen van de financiële verslaggeving
Grondslagen van de consolidatie

waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen

In de geconsolideerde overzichten zijn de financiële gegevens

wegens oninbaarheid.

van de Coöperatie Plantion U.A. en haar dochtermaatschappij
Plantion Holding B.V., en haar 100% deelnemingen Plantion

Voorraden

B.V., Plantion Groencentrum B.V., Plantion Vastgoed B.V. en

De voorraden eenmalig fust, verpakking en product zijn gewaar-

Plantion Ontwikkeling B.V., allen statutair gevestigd te Bemmel,

deerd tegen inkoopwaarde. De voorraden leenemballage zijn ge-

samengevoegd.

waardeerd tegen statiegeldwaarde.

Toelichting algemeen

Toepassing artikel 402 BW2

Vorderingen

Juridische structuur

Bij de samenstelling van de vennootschappelijke Winst- en Ver-

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder

liesrekening is artikel 402 BW2 toegepast.

aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaar-

Plantion Holding B.V. is per 1 april 2008 ontstaan bij de juridische fusie overeenkomstig artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek tussen VON Holding B.V. en Sierteeltproduktenveiling “Veiling Vleuten” B.V. (BVV).
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De juridische structuur van Plantion is als volgt.

Coöperatie
FloraHolland U.A.

Plantion
Groencentrum
B.V.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Latente belastingvordering en/of -schulden

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva ge-

In verband met verrekenbare tijdelijke verschillen is een latente

waardeerd tegen de nominale waarde.

belastingvordering en/of -schuld gevormd. Deze vordering en/of

Materiële vaste activa

neming van de geldende belastingtarieven.

Investeringen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs

65%
Plantion Holding B.V.

100%

heid.

schuld wordt gewaardeerd tegen nominale waarde, met in acht-

Coöperatie
Plantion U.A.

35%

Algemeen

100%

100%

100%

Plantion
Ontwikkeling
B.V.

Plantion
Vastgoed B.V.

Plantion B.V.

inclusief bijkomende kosten, minus eventueel ontvangen sub-

Aandeel van derden in groepsmaatschappijen

sidies. Rentekosten worden geactiveerd. Eventueel ontvangen

Het aandeel derden wordt gewaardeerd op het evenredig deel van

subsidies vallen degressief vrij gedurende de levensduur van het

derden in het eigen vermogen volgens de balansen van de betref-

bijbehorend actief.

fende groepsmaatschappijen.

Financiële vaste activa

Voorziening overgangsregeling vut naar prepensioen

Deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de netto vermogenswaar-

De contante waarde van de verplichting is berekend met inacht-

de. Voor deelnemingen met een negatief vermogen worden voor-

neming van een rentefactor van 4% (2009: 4%).

zieningen gevormd. Leningen zijn gewaardeerd tegen nominale
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
De baten over de periode 1 januari tot en met 31 december 2010

overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend

zijn aan het jaar 2010 toegerekend voor zover de prestaties, die

actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de ver-

tot de opbrengsten leiden, in 2010 zijn verricht. Voor de toere-

zekeraar of van verrekening met in de toekomst verschuldigde

kening van de lasten is uitgegaan van de causale samenhang met

premies.

de baten.
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde
Plantion kent een pensioenregeling. Dit betreft een toegezegd
pensioen die is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij.
De aan de pensioenverzekeraar te betalen premie wordt als last in
de winst- en verliesrekening verantwoord. Voor zover de aan de
verzekeraar te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als
verplichting op de balans opgenomen. Indien de reeds betaalde
premiebedragen de aan de pensioenverzekeraar te betalen premie
20

resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Toelichting op de geconsolideerde balans

I Materiële vaste activa
De balanswaarde is in 2010 als volgt gemuteerd: x EUR 1.000
		
			
Gebouw/
InstalOverige 	Activa in
NietTotaal
Totaal
			
terrein
laties
bedrijfs- uitvoering dienstbaar
2010
2009
					 middelen				
								
Boekwaarde begin boekjaar
50.005
295
1.120
56.961
58
108.439
39.115
Investeringen
55.007
9.140
1.873
-56.736		
9.284
35.637
Desinvesteringen
-15.144
-289
-662		
-58
-16.153
Afschrijvingen
-658
-321
-540			
-1.519
1.175
Herwaarderingen
-34.862
-			
-34.862
34.862
										
Boekwaarde einde boekjaar
54.348
8.825
1.791
225
65.189
108.439
										
Cumulatieve aanschafwaarden
Cumulatieve afschrijvingen

55.007
659

9.925
1.100

8.212
6.421

225
-

-

73.369
8.180

131.062
22.623

Boekwaarde einde boekjaar

54.348

8.825

1.791

225

-

65.189

108.439

De afschrijvingen ten laste van de winst- en verliesrekening worden berekend
op basis van de volgende percentages:
- Gebouwen en terreinen		
0-10%
- Installaties		 6,25-20%
- Overige bedrijfsmiddelen		 10-50%
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II Financiële vaste activa

31/12/2010

31/12/2009

x EUR 1.000		
Leningen
-

10

Totaal financiële vast activa

10

-

VI Groepsvermogen
Voor een toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op het eigen vermogen in de vennootschappelijke
balans.

VII Voorzieningen
III Overlopende activa

31/12/2010

31/12/2009

Voorziening overgangsregeling vut naar prepensioen
In verband met de in de CAO opgenomen regeling ter zake van de overgangsregeling van vervroegde uittreding naar prepensioen van

x EUR 1.000		
Vooruitbetaalde kosten
105
Pensioenen
-

7.762
103

werknemers wordt in de balans een voorziening opgebouwd ter egalisatie van de lasten. Bij de opbouw van de voorziening zijn destijds

Totaal overlopende activa

7.865

op de mate waarin de verplichtingen zullen moeten worden gehonoreerd, zijn op basis van schattingen in de berekening van de voor-

105

alle werknemers betrokken, die per balansdatum op 8 juli 2002 in vaste dienst zijn. Relevante omstandigheden die van invloed zijn
ziening betrokken. Met de invoering van de wet VPL (Vut, Prepensioen en Levensloop) per 1-1-2006 zijn alleen nog de werknemers

IV Aandeelhouder
22

31/12/2010

31/12/2009

x EUR 1.000
FloraHolland

-

5

Totaal aandeelhouder

-

5

geboren voor 1-1-1950 in deze voorziening meegenomen.
In 2010 is voor de huidige voorziening een rekenrente van 4% gehanteerd (in 2009: 4%).

31/12/2010

31/12/2009

		
Saldo per begin boekjaar
Vrijval
Dotatie

158
-39
18

163
-38
33

x EUR 1.000			
Omzetbelasting
377
1.792
Vennootschapsbelasting
320
129
Diverse vorderingen
139
452

Saldo per einde boekjaar

137

158

Totaal overige vorderingen

Latente belastingverplichtingen
Saldo per begin boekjaar
Aanwending
Dotatie in verband met herwaardering

31/12/2010

31/12/2009

8.890
-503
-

8.890

8.387

8.890

V Overige vorderingen

31/12/2010

836

31/12/2009

2.373

x EUR 1.000

		

Saldo latente belastingverplichtingen per einde boekjaar
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Voorziening groot onderhoud

		

x EUR 1.000

Saldo per begin boekjaar
Aanwending
Dotatie
Vrijval i.v.m. verkoop onroerend goed
Saldo groot onderhoud per einde boekjaar
TOTAAL VOORZIENINGEN

31/12/2010

31/12/2009

272
-272

272
-

8.524

-272												
9.320

De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter.

Verloopoverzicht langlopende schulden
x EUR 1.000
Ledenlening	Aanvoerders			
lening
Stand per begin boekjaar
2.054
661
Aflossingsverplichting
129
Toevoeging
212
481
Aflossing
Terugbetaling
-321
-76
Aflossingsverpl. < 1jr.
-141
Stand per einde boekjaar
1 Dit
2

VIII Langlopende schulden

1.933 1

1.066 2

Totaal 2010

Totaal 2009

2.715
129
693
-397
-141

2.462
912
-530
-129

2.999

2.715

is inclusief het saldo op de vrijwillige ledenlening ad € 19 duizend (2009: € 4 duizend) en de liquiditeit 2010 ad € 219 duizend (2009: € 211 duizend).

Dit is inclusief de liquiditeit 2010 ad € 470 duizend (2009: € 373 duizend).

Hypothecaire lening
Betreft de hypothecaire lening op het onroerend goed van Plantion te Ede. Rentepercentage fluctueert binnen bandbreedte van 4,8%
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Ledenlening

tot 6,3%. Voor 2010 was het 6,3%. Jaarlijks dient EUR 550.000 afgelost te worden. Van de schuld op balansdatum ad EUR 20,9

Volgens de statuten neemt ieder lid deel in een ledenlening. De deelname is beperkt tot een maximum van € 30 duizend. De bedragen

miljoen heeft EUR 18,7 miljoen een resterende looptijd van meer dan 5 jaar.

die worden bijgeschreven bij de ledenlening zullen telkens binnen drie maanden na goedkeuring van de jaarrekening, betrekking hebbend op het tiende boekjaar volgend op dat waarin de eerdergenoemde bijschrijving plaatsvond, worden afgelost tenzij het lidmaat-

Overige leningen

schap is beëindigd.

De lening 1 betreft een achtergestelde lening van aandeelhouder FloraHolland. Aflossing binnen een jaar is 70 (2009: 64). Voor het

De vergoede rente over de ledenlening bedraagt 3,02% (2009: 3,7%). De lening is achtergesteld ten opzichte van alle andere crediteu-

jaar 2010 bedroeg de rente 3,4% (2009: 4,3%).

ren. Conform de statuten bedraagt de liquiditeitsbijdrage 1% van de voor de leden verkochte producten.

De lening 2 betreft de lening inzake voorfinanciering nieuwbouw te Ede. Voor het jaar 2010 bedroeg de rente 6,3% (2009: 5,2%).

Vrijwillige ledenlening

Verloopoverzicht langlopende schulden
x EUR 1.000
Hyp. lening
Stand per begin boekjaar
8.250
Aflossingsverplichting
550
Toevoeging
22.000
Aflossing
-550
Terugbetaling
-8.800
Aflossingsverpl. < 1jr.
-550

Met ingang van 2009 bestaat de mogelijkheid als lid deel te nemen aan de vrijwillige ledenlening. De op de vrijwillige ledenlening
ingelegde bedragen worden na vijf jaar opeisbaar. De lening is achtergesteld ten opzichte van alle andere crediteuren. Over het saldo
wordt jaarlijks een rente vergoed conform de ledenlening met een bonus van 10%. De vergoede rente over de vrijwillige ledenlening
bedraagt 3,3% (2009: 4,1%).
Aanvoerderslening
Met ingang van 2009 wordt de liquiditeit van gastleden na afloop van het boekjaar verantwoord als aanvoerderslening. De bepalingen
inzake aflossing, rente etc. zijn overeenkomstig de ledenlening.

Stand per einde boekjaar

20.900

Lening 1
764
-63
-

Lening 2
55.412
10.000
-65.412
-

Totaal 2010
64.426
550
32.000
-613
-74.212
-550

Totaal 2009
43.552
890
32.144
-1.110
-11.050

701

-

21.601

64.426
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IX Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Rekening courant
Kortlopend deel hypothecaire lening

31/12/2010

31/12/2009

2.226
550

550

2.776

550												

Totaal kredietinstellingen

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Baten
De winst- en verliesrekening sluit met een voordelig saldo van € 15.584 duizend (2009: winst € 91 duizend) over de verslagperiode bij
een productomzet van € 104,7 miljoen (2009: € 94,8 miljoen). De tarieven zijn in de verslagperiode beperkt gewijzigd.

De kredietlimiet in rekening courant bedraagt € 3,25 miljoen.
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In de overige baten ad € 33.821 duizend is verwerkt de opbrengst uit hoofde van de verkoop van de veilingcomplexen te Bemmel en

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing en sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Omzetbelasting

144
-

152
38

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

144

190

Utrecht van € 33.676 duizend.

Pensioenen
De pensioenregeling is gebaseerd op een middelloonsystematiek met voorwaardelijke indexatie. De indexatie is afhankelijk van de
dekkingsgraad bij de pensioenverzekeraar. Indien de dekkingsgraad beneden de 105% zit, vindt er geen indexatie plaats. Vanaf een

Overlopende passiva
Vakantiedagen/geld
Provisierestitutie
Vooruitontvangen verkoopsom
Overig

550
98
248

482
122
10.500
233

Totaal overlopende passiva

896

11.337

dekkingsgraad van 105% wordt er gedeeltelijk of volledig geïndexeerd. Eind 2010 was de dekkingsgraad circa 97,5%. Het huidige
pensioencontract met de verzekeraar loopt af op 1 januari 2013.

Personeelsgegevens
Het gemiddelde aantal personeelsleden gedurende de verslagperiode bedroeg 175 (2009: 200).

Overige schulden
Lease
Productschap Tuinbouw
Diversen

388
118
436

151
222

Totaal overige schulden

942

373

Van het bedrag ad € 388 duizend inzake leaseverplichtingen heeft € 82 duizend een looptijd niet langer dan 1 jaar na balansdatum en
€ 306 duizend een looptijd langer dan 1 jaar en niet langer dan 5 jaar na balansdatum.

Transacties met verbonden partijen
Alle transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden tegen marktconforme condities. Dit betreft met name transacties met
FloraHolland inzake het gebruik van stapelwagens en dienstverlening.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Inzake het onroerend goed te Ede zijn de volgende zekerheden verstrekt: het veilingcomplex gelegen aan de Wellensiekstraat 4 te Ede
en verpanding van vorderingen op debiteuren, inventaris en voorraden. Daarnaast geldt met ingang van 2011 als voorwaarde dat de
“Debt Service Coverage Ratio’ maximaal 1,0 bedraagt voor kwartaal 1 en 2 van 2011, 1,1 voor kwartaal 3 en 1,3 voor kwartaal 4 van
2011. Deze ratio loopt op tot 1,5 vanaf kwartaal 2 in 2012.
De totale financiële verplichting inzake doorlopende contracten voor lease-auto’s bedraagt per 31 december 2010 € 507 duizend
(2009: € 285 duizend). Voor 2011 bedraagt deze verplichting € 231 duizend (2009: € 123 duizend).

			

2010

2009

Per afdeling:
		
		
		

Management
Commercie
Logistiek
Overhead

6
43
107
19

6
44
130
20

		

Totaal

175

200

Het gemiddelde aantal fte’s over het boekjaar bedraagt circa 124 (2009: 132).

Bezoldiging bestuurders
De bezoldiging van de bestuurders bedraagt in de verslagperiode € 64 duizend (2009: 64 duizend).

Vennootschapsbelasting
De werkelijke belastingdruk wijkt nauwelijks af van de nominale belastingdruk.
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Enkelvoudige balans

Enkelvoudige winst- en verliesrekening

Coöperatie Plantion U.A. (voor verwerking bestemming resultaat) (in EUR 1.000 tenzij anders vermeld)

Activa

Coöperatie Plantion U.A.

2009

Resultaat na belasting
Resultaat Plantion Holding B.V.

0
15.584

0
91

Resultaat boekjaar

15.584

91

31/12/2009

Gebouw

-

967

Materiële vaste activa
			
			
Deelnemingen

-

967

18.075

19.373

18.075

19.373

4.582

11.776

4.582

11.776

Toelichting op de enkelvoudige balans

22.657

32.116

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa
			
			
Groepsmaatschappijen
Vorderingen
			
TOTAAL ACTIVA	

x EUR 1.000

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
De financiële vaste activa zijn in de verslagperiode als volgt gemuteerd:
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2010

31/12/2010

Passiva

x EUR 1.000

Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Participatiereserve
Overige Reserves
Resultaat boekjaar

45
425
1.938
15.584

45
16.882
427
1.847
91

Eigen vermogen
			
Leningen
Ledenkapitaal

17.992

19.292

2.999

8.913
2.054

Langlopende schulden
			
Kredietinstellingen
Ledenlening/aanvoerderslening/part.res.
Overige schulden

2.999

10.967

1.514
152
-

1.813
44

Kortlopende schulden
			
TOTAAL PASSIVA	

1.666

1.857

22.657

32.116

Saldo per begin boekjaar
Herwaarderingsreserve in deelnemingen
Resultaat Plantion Holding B.V.
Saldo per einde boekjaar

31/12/2010

31/12/2009

19.373
-16.882
15.584

2.400
16.882
91

18.075

19.373

Groepsmaatschappijen
Onder Groepsmaatschappijen valt een langlopende vordering voor de financiering van activiteiten en investeringen en een verrekening
voor doorbelaste kosten op Plantion Holding B.V.
Participatiereserve
De participatiereserve is in de verslagperiode als volgt gemuteerd:

31/12/2010

31/12/2009

Saldo per begin boekjaar
Uit winstbestemming
Mutaties voorgaande jaren
Uitbetalen in 2011 respectievelijk 2010

427
8
-10

530
-103

Saldo per einde boekjaar

425

427

x EUR 1.000
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Overige reserves

C.	Een na toepassing van de vorige leden resterend batig saldo kan de algemene vergadering op voorstel van het bestuur ten goede
doen komen aan de leden en aan degenen wier lidmaatschap in of aan het einde van het betreffende boekjaar eindigde, hetzij

De overige reserves zijn in de verslagperiode als volgt gemuteerd:

door uitkering hetzij door bijschrijving op het tegoed van ieders ledenlening, hetzij deels door uitkering en deels door zodanige

31/12/2010

31/12/2009

Saldo per begin boekjaar
Stelselwijziging pensioen
Uit winstbestemming

1.847
91

1.905
-58

D.	Blijkt uit de exploitatierekening van een tekort, dan wordt dit tekort, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur

Saldo per einde boekjaar

1.938

1.847

boekjaar door de coöperatie ingehouden liquiditeitsbijdragen van de leden. Resteert na toepassing van de vorige zin, dan wel het

x EUR 1.000

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

bijschrijving. Het aldus aan de (oud-)leden ten goede komende komt aan ieder van hen ten goede naar evenredigheid van de door
hen in het betreffende boekjaar verschuldigd geworden provisie.
besluit tot een andere wijze van delging van het tekort, allereerst gedelgd door dit ten laste te brengen van de over het betreffende
besluit van de algemene vergadering krachtens de vorige zin, een tekort, dan stelt de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuur, vast welk gedeelte daarvan ten laste wordt gebracht van de algemene reserve en welk gedeelte ten laste van de participatiereserve.

Inzake het onroerend goed te Ede zijn de volgende zekerheden verstrekt: het veilingcomplex gelegen aan de Wellensiekstraat 4 te Ede
en verpanding van vorderingen op debiteuren, inventaris en voorraden. Daarnaast geldt met ingang van 2011 als voorwaarde dat

Over de verslagperiode is een voordelig saldo behaald van € 15.584 duizend.

de “Debt Service Coverage Ratio’ maximaal 1,0 bedraagt voor kwartaal 1 en 2 van 2011, 1,1 voor kwartaal 3 en 1,3 voor kwartaal
4 van 2011. Deze ratio loopt op tot 1,5 vanaf kwartaal 2 in 2012. Coöperatie Plantion U.A. is hoofdelijk aansprakelijk richting de
kredietgever.
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Bestuursvoorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt de volgende bestemming van het voordelige saldo voor:
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x EUR 1.000

Overige gegevens
Statutaire bepalingen met betrekking tot bestemming saldo
In Artikel 27 van de statuten is bepaald dat de algemene ledenvergadering, bij een voordelig saldo en op voorstel van het bestuur,
vaststelt of dit saldo dan wel welk gedeelte daarvan, wordt toegevoegd aan de algemene reserve en welk gedeelte voor uitkering of
toevoeging aan benoemde reserve(s) als hierna vermeld, beschikbaar is.
A.	Uit het batig saldo of hetgeen hiervan resteert na toepassing van het bepaalde zoals hiervoor vermeld kan, als vergoeding aan de

A. Participatiereservevergoeding
B. Participatiereservevergoeding naar rato provisie
C. Einde lidmaatschap
D. Voordelig saldo toevoegen aan de algemene reserve

15.584

Totaal voordelig saldo

15.584

Statutaire aansprakelijkheid van de leden

participatiereserve worden toegevoegd een percentage van het bedrag naar de stand per de laatste dag van het betreffende boekjaar

In artikel 31 van de statuten is bepaald dat mocht er bij een vereffening van de coöperatie een tekort zijn, dan zijn de leden en de

voor de verdeling van het resultaat. Het percentage zal niet hoger zijn dan de vergoede rente over de ledenlening.

oud-leden van de coöperatie niet aansprakelijk voor dit tekort.

B.	Een dan nog batig saldo kan worden toegevoegd aan de participatiereserve naar verhouding van de, door ieder van hen in het
betrokken boekjaar verschuldigd geworden, veilingprovisie.

NAMENS HET BESTUUR,
J.H.F. Kersten
Ede, 15 april 2011

Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant

trolewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel
een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit, Een controle
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het

Verklaring betreffende de jaarrekening

algehele beeld van de jaarrekening.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2010 van Coöperatie Plantion U.A. te Ede gecontroleerd.
Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2010 en de gecon-

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbou-

solideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een

wing voor ons oordeel te bieden.

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Oordeel betreffende de jaarrekening
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Verantwoordelijkheid van het bestuur

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van

Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het re-

Coöperatie Plantion U.A. per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Titel 9

sultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met

Boek 2 BW.

Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) . Het bestuur is tevens verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9

Verantwoordelijkheid van de accountant

Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij

Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening

hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-

zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

standaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

Eindhoven, 15 april 2011

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en
de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant

Ernst & Young Accountants LLP

toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant
is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het op¬zetten van con-

w.g. J.P. Lemmens RA
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Samenstelling bestuur en management

Ontwikkelingen en kengetallen

Samenstelling bestuur

Managementteam

Ontwikkelingen		

W.M. Vianen, secretaris

A.P. van Kruijssen, algemeen directeur

zitting vanaf april 2008

P. Bakker, directeur operations
G.P.M. van Logtestijn, manager commerciële afdeling

J.H.F. Kersten, voorzitter

E. van Verseveld-Duijn, manager marketing&communicatie

zitting vanaf april 2008

M.C. Bloemsma, manager financiële afdeling en ICT
G. Rutgers, manager veilbedrijf en facilitaire zaken

H.H.W. Beijer
zitting vanaf april 2008

2010

2009

2008

2007

2006

13.118
195

12.714
183

balans					
vaste activa		
65.189
108.449
39.125
garantievermogen		
20.991
22.007
4.884
langlopende + kortlopende schulden
31.860
85.577
51.481

19.564
4.713
28.314

20.059
4.485
19.553

kengetallen					
resultaat in % van de baten		
34,6%
0,8%
-0,5%
garantievermogen in % van het balanstotaal 16,8%
17,7%
8,8%

1,5%
14,4%

1,4%
18,8%

winst- en verliesrekening					
totaal baten
45.048
11.560
12.463
resultaat boekjaar
15.584
91
-58

J.A.G. de Leeuw
zitting vanaf april 2008
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Raad van Commissarissen
Plantion Holding B.V.
H.T.J. Vulto (voorzitter)
zitting vanaf april 2008
W.P. Heemskerk
zitting vanaf april 2008
G.L.M. Madlener
zitting vanaf april 2008
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Colofon
Teksten:

Bremer Communicatie, Arnhem

Drukwerk:

DrukMotief, Apeldoorn

Ontwerp & realisatie: Puntwee Visuele communicatie, Elst

Plantion BV

Wellensiekstraat 4
6718 XZ Ede (Gld)
Postbus 8117

6710 AC Ede (Gld)
T 0318 - 66 17 00
F 0318 - 66 17 01

info@plantion.nl

www.plantion.nl

