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Sparco Holding B.V.
Oostergracht 8
3763 LZ  Soest
Referentie: SPA/MB

Geachte directie ,

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2020 van Sparco Holding B.V. te
Soest.

SAMENSTELLINGSVERKLARING	
De jaarrekening van Sparco Holding B.V. te Soest is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31
december 2020 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2020 met de
daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij hebben u
ondersteund bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd
vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van
onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Sparco Holding B.V..

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Hilversum, 29 maart 2021

Dijck & de Ridder

Was getekend,

M.C. Brinkman
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Sparco Holding B.V., Soest

GECONSOLIDEERDE	BALANS	PER	31	DECEMBER	2020	
(na	voorstel	resultaatverdeling)

Activa

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

VASTE	ACTIVA

Immateriële	vaste	activa 955.831 1.215.571

Materiële	vaste	activa 112.250 97.719

Financiële	vaste	activa 21.420 21.420

VLOTTENDE	ACTIVA

Voorraden 679.179 609.403

Vorderingen 1.926.063 1.969.780

Liquide	middelen 794.629 848.476

4.489.372 4.762.369
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Passiva

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

GROEPSVERMOGEN 1.894.915 1.888.194

KORTLOPENDE	SCHULDEN 2.594.457 2.874.175

4.489.372 4.762.369
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GECONSOLIDEERDE	WINST-EN-VERLIESREKENING	OVER	2020	

2020 2019
€ € € €

Netto-omzet 14.131.837 13.698.430
Inkoopwaarde van de omzet -11.129.369 -10.646.036

Brutowinst 3.002.468 3.052.394

Lonen 1.017.665 1.078.633
Sociale lasten en pensioenlasten 258.269 251.547
Overige personeelsbeloningen 66.136 60.671
Afschrijvingen immateriële vaste activa 259.740 260.254
Afschrijvingen materiële vaste activa 34.954 26.713
Huisvestingskosten 163.634 200.024
Verkoopkosten 85.923 126.156
Autokosten 90.932 86.075
Kantoorkosten 131.936 100.100
Algemene kosten 265.199 144.084
Managementfee 388.200 668.200

Totaal	van	som	der	kosten 2.762.588 3.002.457

Totaal	van	bedrijfsresultaat 239.880 49.937

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 142 761
Rentelasten en soortgelijke kosten -19.911 -19.781

Financiële	baten	en	lasten -19.769 -19.020

Totaal	van	resultaat	uit	bedrijfsuitoe-
fening	voor	belastingen 220.111 30.917

Belastingen over de winst of het verlies -89.391 -47.900

130.720 -16.983

Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen - 1.824

Totaal	van	resultaat	na	belastingen 130.720 -15.159
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Sparco Holding B.V., Soest

GRONDSLAGEN	VAN	WAARDERING	EN	RESULTAATBEPALING	VAN	DE	GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

INFORMATIE	OVER	DE	RECHTSPERSOON

Vestigingsadres	en	inschrijfnummer	handelsregister

Sparco Holding B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Oostergracht 8, 3763 LZ te Soest en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61038725.

ALGEMENE	TOELICHTING

De	belangrijkste	activiteiten	van	de	rechtspersoon

De activiteiten van Sparco Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit
holdingsactiviteiten.

ALGEMENE	GRONDSLAGEN	VOOR	VERSLAGGEVING

De	standaarden	op	basis	waarvan	de	jaarrekening	is	opgesteld

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine
rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

Immateriële	vaste	activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval
als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Positieve goodwill
voortkomend uit acquisities, wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de verwachte
economische gebruiksduur.

Materiële	vaste	activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de
vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.

Liquide	middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
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maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Kortlopende	schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De	bepaling	van	het	resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
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TOELICHTING	OP	DE	GECONSOLIDEERDE	BALANS

ACTIVA	

Vaste	activa

Immateriële	vaste	activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Kosten van goodwill die van derden is verkregen 750.697 965.181
Overige immateriële vaste activa 205.134 250.390

955.831 1.215.571

Immateriële	vaste	activa

Kosten van
goodwill die
van derden
is verkregen

Overige im-
materiële

vaste activa

Totaal

€ € €

Boekwaarde per
1 januari 2020 965.181 250.390 1.215.571
Afschrijvingen -214.484 -45.256 -259.740

Boekwaarde per
31 december 2020 750.697 205.134 955.831

De goodwill wordt afgeschreven in 10 jaar, omdat deze termijn naar de mening van de directie
correspondeert met de termijn waarin de toekomstige economische voordelen toevloeien aan
Sparco Holding B.V.
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Materiële	vaste	activa

Verbou-
wingskosten

Inventaris Vervoermid-
delen

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2020
Verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs 106.254 403.232 - 509.486
Cumulatieve afschrijvingen -91.357 -320.410 - -411.767

Boekwaarde per
1 januari 2020 14.897 82.822 - 97.719

Mutaties 
Investeringen - 37.422 11.818 49.240
Afschrijvingen -5.581 -27.404 -1.969 -34.954
Desinvesteringen -78.350 -23.193 - -101.543
Afschrijvingen op desinveste-
ringen 78.350 23.438 - 101.788

Saldo mutaties -5.581 10.263 9.849 14.531

Stand per 31 december 2020
Verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs 27.903 417.608 11.818 457.329
Cumulatieve afschrijvingen -18.587 -324.523 -1.969 -345.079

Boekwaarde per
31 december 2020 9.316 93.085 9.849 112.250

Financiële	vaste	activa

Overige	vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Waarborgsom Oostergracht 21.420 21.420
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Vlottende	activa

Voorraden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Gereed product en handelsgoederen 695.310 626.377
Handelsgoederen voorziening incourant -16.131 -16.974

679.179 609.403

Gereed	product	en	handelsgoederen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Handelsgoederen 695.310 626.377
Handelsgoederen voorziening incourant -16.131 -16.974

679.179 609.403

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren 1.816.398 1.855.840
Overige vorderingen en overlopende activa 109.665 106.684
Vorderingen ter zake van pensioenen - 7.256

1.926.063 1.969.780

Vorderingen	op	handelsdebiteuren

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren 1.816.398 1.855.840

Overige	vorderingen	en	overlopende	activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen - 7.256
Overige vorderingen 18.358 22.675
Overlopende activa 91.307 84.009

109.665 113.940
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Overige	vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Waarborgsom 10.000 10.000
Reservering LIV 6.015 4.543
Nog te ontvangen creditnota's 2.343 8.057
Voorschotten - 75

18.358 22.675

Overlopende	activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Autokosten 4.656 -
Kantoorkosten 3.864 3.223
Computerkosten 29.708 29.446
Assurantiën 4.751 -
Reiskosten - 606
Huurkosten 6.763 -
Nog te ontvangen NOW 35.672 -
Overige 5.893 50.734

91.307 84.009

Liquide	middelen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Kas 110 111
ABN AMRO 78.386 458.261
Rabobank 429.146 276.190
Diverse banken 286.987 113.914

794.629 848.476
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PASSIVA	

Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht.

Kortlopende	schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.192.881 1.924.215
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt
deelgenomen 10.731 -
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 1.060.487 331.871
Overige schulden en overlopende passiva 330.358 618.089

2.594.457 2.874.175

Schulden	aan	leveranciers	en	handelskredieten

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Crediteuren 1.192.881 1.924.215

Schulden	aan	participanten	en	aan	maatschappijen	waarin	wordt	deelgenomen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Rekening-courant D. Stranders 2.917 -
Rekening-courant P. Von Stockhausen 7.814 -

10.731 -

Schulden	ter	zake	van	belastingen	en	premies	sociale	verzekeringen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Omzetbelasting 511.164 267.061
Loonheffing 423.632 32.437
Vennootschapsbelasting 102.983 13.517
Overige belastingen 22.708 18.856

1.060.487 331.871
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Overige	schulden	en	overlopende	passiva

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Nettolonen - 12
vakantiegeld en -dagen 47.771 45.668
Overige schuld 11.506 102.402
Reservering Sony/ KLM 10.106 24.319
Reservering ASR 226 14.908
Bonus MT - 34.100
Nog te ontvangen inkoopfacturen 255.244 111.180
Accountantskosten 5.505 5.500
Managementfee - 280.000

330.358 618.089

Niet	in	de	balans	opgenomen	rechten,	verplichtingen	en	regelingen

Fiscale	eenheid

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Sparco
Holding B.V. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld
van de fiscale eenheid als geheel.

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van de met derden aangegane huurverplichtingen van de onroerende zaak aan
de Oostergracht 8 bedraagt circa € 57.000. Het huurcontract loopt tot 31-12-2024. Het jaarlijks
bedrag van de aangegane huurverplichtingen van de onroerende zaak aan de Nieuwegracht 4 te
Soest is circa € 63.000. Het huurcontract liep nog tot 31-12-2017 en is verlengd.

Leaseverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van de met een derden aangegane leaseverplichtingen van vervoermiddelen is
circa € 60.000. de gemiddelde resterende duur van de leaseovereenkomsten is 2 jaar.

Gebeurtenissen	na	Balansdatum

De uitbraak van het Coronavirus heeft een grote impact op de gehele wereldeconomie, wat de
gevolgen hiervan voor de vennootschap zijn is onbekend. De directie voert frequent overleg met
alle betrokken partijen ter waarborging van de veiligheid en continuïteit van de bedrijfsuitoefening.
De directie is van mening dat de onderneming in staat is om eventuele tegenslagen, vertragingen en
andere gevolgen van het Coronavirus het hoofd te bieden.

Voorstel	resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2020 ad € 130.720 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.
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TOELICHTING	OP	DE	GECONSOLIDEERDE	WINST-EN-VERLIESREKENING

Netto-omzet

2020 2019
€ €

Omzet 14.131.837 13.698.430

Inkoopwaarde	van	de	omzet

2020 2019
€ €

Inkoopwaarde omzet 11.129.369 10.646.036

Lonen

2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 1.072.857 945.652
Mutatie vakantiegeld en -dagen 94.329 79.215
Provisie 13.659 91.046
Ziekengeld -2.552 1.833

1.178.293 1.117.746
Uitkering UWV -11.980 -34.892
Uitkering NOW -142.684 -
Afdrachtskorting -5.964 -4.221

1.017.665 1.078.633

Gemiddeld	aantal	werknemers
2020

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 28,00
2019

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 28,00
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Sociale	lasten	en	pensioenlasten

2020 2019
€ €

Sociale lasten 203.386 199.775
Pensioenlasten 54.883 51.772

258.269 251.547

Overige	personeelsbeloningen

2020 2019
€ €

Personeelsvereniging 1.930 1.751
Reiskostenvergoeding woon-werk 20.799 19.855
Studie- en opleidingskosten 6.889 4.939
Vergoeding reis- en verblijfkosten 21.862 20.903
Arbodienst 4.223 1.950
Diensten door derden 5.434 8.909
Geschenken personeel 480 -
Overige personeelskosten 4.519 2.364

66.136 60.671

Afschrijvingen	immateriële	vaste	activa

2020 2019
€ €

Afschrijvingskosten goodwill die van derden is verkregen 214.484 214.485
Afschrijvingskosten overige immateriële vaste activa 45.256 45.769

259.740 260.254

Afschrijvingen	materiële	vaste	activa

2020 2019
€ €

Afschrijvingskosten verbouwingskosten 5.581 5.866
Afschrijvingskosten inventaris 27.404 20.847
Afschrijvingskosten vervoermiddelen 1.969 -

34.954 26.713
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Huisvestingskosten

2020 2019
€ €

Betaalde huur 125.400 163.747
Onderhoud gebouwen 6.767 6.456
Schoonmaakkosten 9.905 9.348
Gas, water en elektra 18.573 17.652
Onroerende zaakbelasting 2.989 2.821

163.634 200.024

Verkoopkosten

2020 2019
€ €

Reclame- en advertentiekosten 56.840 70.343
Beurskosten 659 4.030
Relatiegeschenken 106 668
Representatiekosten 3.682 12.680
Reis- en verblijfkosten 3.753 18.651
Betalingsverschil debiteuren -134 -
Kosten kredietverzekering 20.202 19.784
Kosten monsters 490 -
Overige verkoopkosten 325 -

85.923 126.156

Autokosten

2020 2019
€ €

Brandstofkosten auto's 19.468 17.609
Reparatie en onderhoud auto's 1.301 239
Assurantiepremie auto's 296 -
Motorrijtuigenbelasting 283 -
Operational leasing auto's 62.968 60.283
Privé-gebruik auto's 8.908 7.130
Kilometervergoeding 436 1.299
Boetes en bekeuringen -268 14
Overige autokosten 640 349

94.032 86.923
Bijdrage auto -3.100 -848

90.932 86.075
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Kantoorkosten

2020 2019
€ €

Kantoorbenodigdheden 2.603 3.286
Porti 359 220
Telefoonkosten 2.657 2.647
Drukwerk 797 1.294
Kosten administratiesoftware 1.423 8.774
Kosten automatisering 94.883 59.889
Assurantiepremie 23.710 18.124
Overige kantoorkosten 5.504 5.866

131.936 100.100

Algemene	kosten

2020 2019
€ €

Accountantskosten, andere niet-controlediensten 18.837 18.043
Juridische kosten 3.029 6.736
Advieskosten 231.523 110.447
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen - 2.918
Overige algemene kosten 11.810 5.940

265.199 144.084

Managementfee

2020 2019
€ €

Managementfee 388.200 668.200

Andere	rentebaten	en	soortgelijke	opbrengsten

2020 2019
€ €

Rente belastingen 142 577
Ontvangen bankrente - 184

142 761
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Rentelasten	en	soortgelijke	kosten

2020 2019
€ €

Betaalde bankrente 19.911 19.781

Aandeel	in	resultaat	van	ondernemingen	waarin	wordt	deelgenomen

2020 2019
€ €

Resultaat deelneming Resultaat deelneming We Are Gifts B.V. - 1.824
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�e	�aarrekening	i�	opge�te�d	in	o�ereen�te��ing	�et	de	�ette�i�ke	�epa�ingen	�an	�ite�	�	�oek	�
��	en	de	Ri��t�i�nen	�oor	de	�aar�er��agge�ing	�oor	�i�ro�	en	k�eine	re��t�per�onen�	die
�itgege�en	zi�n	door	de	Raad	�oor	de	Jaar�er��agge�ing�

��ti�a	en	pa��i�a	�orden	in	�et	a�ge�een	ge�aardeerd	tegen	de	�erkri�ging��	o�
�er�aardiging�pri��	o�	de	a�t�e�e	�aarde�	�ndien	geen	�pe�i�ieke	�aardering�grond��ag	i�	�er�e�d
�indt	�aardering	p�aat�	tegen	de	�erkri�ging�pri���
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���a��ri�l�	�a���	ac�i�a

�e	i��ateri��e	�a�te	a�ti�a	�orden	ge�aardeerd	tegen	�erkri�ging�pri��	onder	a�trek	�an
a����ri��ingen�	�r	�ordt	rekening	ge�o�den	�et	�i�zondere	�aarde�er�inderingen�	dit	i�	�et	ge�a�
a��	de	�oek�aarde	�an	�et	a�tie�	�oger	i�	dan	de	rea�i�eer�are	�aarde	er�an�

�o�itie�e	good�i��	�oortko�end	�it	a���i�itie��	�ordt	gea�ti�eerd	en	�ineair	a�ge���re�en
ged�rende	de	�er�a��te	e�ono�i���e	ge�r�ik�d��r�
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�ee�ne�ingen	�aarin	in��oed	�an	�etekeni�	kan	�orden	�itgeoe�end	�orden	ge�aardeerd	�o�gen�
de	�er�ogen���tatie�et�ode	�netto�er�ogen��aarde��	�anneer	���	o�	�eer	�an	de
�te�re��ten	�itge�ra��t	kan	�orden�	�ordt	er�an	�itgegaan	dat	er	in��oed	�an	�etekeni�	i��

�e	netto�er�ogen��aarde	�ordt	�erekend	�o�gen�	de	grond��agen	die	ge�den	�oor	deze
�aarrekening�	�oor	dee�ne�ingen	�aar�an	on�o�doende	gege�en�	�e���ik�aar	zi�n	�oor	aanpa��ing
aan	deze	grond��agen�	�ordt	�itgegaan	�an	de	�aardering�grond��agen	�an	de	de��etre��ende
dee�ne�ing�

�ndien	de	�aardering	�an	een	dee�ne�ing	�o�gen�	de	netto�er�ogen��aarde	negatie�	i��	�ordt
deze	op	ni�i�	ge�aardeerd�	�ndien	en	�oor	zo�er	�par�o	�o�ding	����	in	deze	�it�atie	ge�ee�	o�
gedee�te�i�k	in�taat	�oor	de	�����den	�an	de	dee�ne�ing�	dan	�e�	�et	�te��ige	�oorne�en	�ee�t	de
dee�ne�ing	tot	�eta�ing	�an	�aar	�����den	in	�taat	te	�te��en�	�ordt	�ier�oor	een	�oorziening
getro��en�
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�orderingen	�orden	�i�	eer�te	�er�erking	ge�aardeerd	tegen	de	re��e	�aarde	�an	de
tegenpre�tatie�	in����ie�	de	tran�a�tieko�ten	indien	�ateriee��	�ndien	geen	�prake	i�	�an	�di��agio
en	tran�a�tieko�ten	i�	de	gea�orti�eerde	ko�tpri��	ge�i�k	aan	de	no�ina�e	�aarde	�an	de
�orderingen�	�orderingen	�orden	na	eer�te	�er�erking	ge�aardeerd	tegen	de	gea�orti�eerde
ko�tpri���	�oorzieningen	�egen�	onin�aar�eid	�orden	in	�indering	ge�ra��t	op	de	�oek�aarde
�an	de	�ordering�
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�i��ide	�idde�en	�e�taan	�it	ka��	�anktegoeden	en	depo�ito��	�et	een	�oopti�d	korter	dan	t�aa��
�aanden�	Rekening��o�rant�����den	�i�	�anken	zi�n	opgeno�en	onder	�����den	aan
kredietin�te��ingen	onder	kort�opende	�����den�	�i��ide	�idde�en	�orden	ge�aardeerd	tegen
no�ina�e	�aarde�
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�ort�opende	�����den	�orden	�i�	de	eer�te	�er�erking	ge�aardeerd	tegen	re��e	�aarde�
�ort�opende	�����den	�orden	na	eer�te	�er�erking	ge�aardeerd	tegen	gea�orti�eerde	ko�tpri���
zi�nde	�et	ont�angen	�edrag	rekening	�o�dend	�et	agio	o�	di�agio	en	onder	a�trek	�an
tran�a�tieko�ten�	�it	i�	�ee�ta�	de	no�ina�e	�aarde�
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�et	re���taat	�ordt	�epaa�d	a��	�et	�er���i�	t���en	de	op�reng�t�aarde	�an	de	ge�e�erde
pre�tatie�	en	de	ko�ten	en	andere	�a�ten	o�er	�et	�aar�	�e	op�reng�ten	op	tran�a�tie�	�orden
�erant�oord	in	�et	�aar	�aarin	zi�	zi�n	gerea�i�eerd�
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