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Het  bestuur van

St icht ing Present  Am sterdam

Nieuwe Herengracht  18

1018 DP Am sterdam

Wezep, 7 m aart  2022

Geacht  bestuur,

Hierbij  brengen wij  rapport  uit  om trent  de jaarrekening 2021 van St icht ing Present

Am sterdam  te Am sterdam .

1    OPDRACHT

I ngevolge uw opdracht  hebben wij  de jaarrekening van uw st icht ing, waarin begrepen

de balans m et  tellingen van € 180.546 en de staat  van baten en lasten sluitende m et

een saldo van € 20.349, beoordeeld.

2   BEOORDELI NGSVERKLARI NG

Aangezien de werkzaam heden in het  kader van de door u verst rekte opdracht  nog

niet  zijn afgerond m ogen wij  nog geen verklar ing verst rekken.
Wij  hebben de in dit  rapport  opgenom en jaarrekening 2021 van St icht ing Present

Am sterdam  te Am sterdam  beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat  uit  de balans

per 31 decem ber 2021 en de staat  van baten en lasten over 2021 m et  de toelicht ing,

waarin zijn opgenom en een overzicht  van de gehanteerde grondslagen voor f inanciële

verslaggeving en andere toelicht ingen.

Verantw oordelijkheid van het  bestuur

Het  bestuur van de huishouding is verantwoordelij k voor het  opm aken van de

jaarrekening die het  verm ogen en het  resultaat  get rouw dient  weer te geven. Het

bestuur is tevens verantwoordelij k voor een zodanige interne beheersing als het

noodzakelij k acht  om  het  opm aken van de jaarrekening m ogelij k te m aken zonder

afwij kingen van m aterieel belang als gevolg van fraude of fouten.
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Onze verantw oordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid is het  geven van een conclusie over de jaarrekening op

basis van onze beoordeling. Wij  hebben onze beoordeling verr icht  in

overeenstem m ing m et  Nederlands recht , waaronder Standaard 2400, 'Opdrachten tot

het  beoordelen van financiële overzichten'. Dit  vereist  dat  wij  voldoen aan de voor

ons geldende ethische voorschriften en dat  wij  onze beoordeling zodanig plannen en

uitvoeren dat  wij  in staat  zijn te concluderen dat  ons niet  is gebleken dat  de

jaarrekening afwijkingen van m aterieel belang bevat .

Een beoordeling in overeenstem m ing m et  de Standaard 2400 resulteert  in een

beperkte m ate van zekerheid. De in dit  kader uitgevoerde werkzaam heden bestonden

in hoofdzaak uit  het  inwinnen van inlicht ingen bij  het  m anagem ent  en overige

funct ionarissen van de huishouding, het  uitvoeren van cij feranalyses m et  bet rekking

tot  de financiële gegevens, alsm ede het  evalueren van de verkregen inform at ie.

De werkzaam heden uitgevoerd in het  kader van een beoordelingsopdracht  zijn

aanzienlij k beperkter dan die uitgevoerd in het  kader van een cont roleopdracht

verr icht  in overeenstem m ing m et  de Nederlandse cont rolestandaarden. Derhalve

brengen wij  geen cont roleoordeel tot  uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij  zouden

m oeten concluderen dat  de jaarrekening geen get rouw beeld geeft  van de groot te en

de sam enstelling van het  verm ogen van St icht ing Present  Am sterdam

per 31 decem ber 2021 en van het  resultaat over 2021.
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3    ALGEMEEN

3 .1  Doelstelling

De doelstelling van St icht ing Present  Am sterdam  is:

-    een brug te slaan tussen m ensen die willen geven en m ensen die daarm ee

    geholpen kunnen worden;

-    het  verr ichten van alle verdere handelingen, die m et  het  vorenstaande in de

    ruim ste zin verband houden of daartoe bevorderlij k kunnen zijn.

3 .2  Bestuur

Het  bestuur bestaat  per 31 decem ber 2021 uit :

-    de heer G.W. Westert , voorzit ter

-    de heer G. Hartog, penningm eester

-    m evrouw C.P.T.M. Dreesm ann-Houben, secretar is

-    de heer M. Machbouâa-de Jong, algem een

-    m evrouw L. Thakoersingh, algem een

3 .3  ANBI  -  verklar ing

St icht ing Present  Am sterdam  valt  onder de Algem een Nut  Beoogende I nstellingen, en

heeft  derhalve een ANBI  verklar ing gekregen. Dit  betekent  dat  giften van

part iculieren aft rekbaar zijn voor de inkom stenbelast ing.

3 .4  Beleggingsbeleid

Het  st rategische beleggingsbeleid van St icht ing Present  Am sterdam  is gericht  op het

verm ijden van r isico. De overtollige liquide m iddelen worden gespaard. St icht ing

Present  Am sterdam  doet  geen r isicovolle beleggingen in aandelen en obligat ies.

3 .5  Jaarverslag

Het  jaarverslag is te downloaden op de website

www.st icht ingpresent .nl/ am sterdam / over-ons/ jaarverslagen/

Wij  vert rouwen erop hierm ee aan uw opdracht  te hebben voldaan en zijn graag

bereid nadere toelicht ingen te geven.

Hoogachtend,

KRC Van Elderen accountants |  belast ingadviseurs B.V.

Drs. J. Sm it

Accountant  -  Adm inist rat ieconsulent
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

A   BALANS PER 3 1  DECEMBER 2 0 2 1

Act iva 31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

Vaste act iva

Materiële vaste act iva 2.730 3.474

Vlot tende act iva

Vorderingen 62.946 39.749

Liquide m iddelen 114.870 91.121

177.816 130.870

Totaal 180.546 134.344

Passiva 31-12-2021 31-12-2020

€ € € €

Reserves en fondsen

Reserves

Cont inuïteit sreserve 80.000 60.000

Overige reserves 1.350 1.001

81.350 61.001

Kort lopende schulden 99.196 73.343

Totaal 180.546 134.344
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

B   STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2 0 2 1

Werkelij k

2021

Begroot

2021

Werkelij k

2020

€ € €

Baten

Baten van part iculieren 5.928 4.000 5.988

Baten van bedrij ven 50.000 50.000 45.000

Subsidies van overheden 92.500 75.000 75.000

102.760 119.000 83.626

Som  van de gew orven baten 251.188 248.000 209.614

Lasten

Besteding
Vrij willigerswerk bem iddeling 216.708 228.239 181.074

Werving baten

Lasten eigen fondsenwerving 6.393 9.499 19.041

Beheer en adm inist rat ie

Lasten beheer en adm inist rat ie 7.738 10.262 10.016

Som  der lasten 230.839 248.000 210.131

Saldo van baten en lasten 20.349 0 -517

Bestem m ing van saldo

Cont inuïteit sreserve 20.000 0 0

Overige reserves 349 0 -517

20.349 0 -517

Baten van andere organisat ies zonder

winstst reven
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

C   KASSTROOMOVERZI CHT 3 1  DECEMBER 2 0 2 1

2021 2020

€ €

Resultaat 20.349 -517

Afschrij v ingen 1.493 1.343

Cashflow 21.842 826

Mutat ies werkkapitaal

m utat ie vorderingen -23.197 -9.691

m utat ie kort lopende schulden (excl.

kort lopend deel langlopende

schulden) 25.853 50.273

Kasstroom  uit  operat ionele act iviteiten 2.656 40.582

-749 -599

Kasstroom  uit  investeringsact iviteiten -749 -599

Mutat ie liquide m iddelen 23.749 40.809

Sam enstelling geldm iddelen

Saldo liquide m iddelen per 1 januari 91.121 50.312

Mutat ie liquide m iddelen 23.749 40.809

Saldo liquide m iddelen per 31 decem ber 114.870 91.121

I nvester ingen m ateriële vaste

act iva
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

D   GRONDSLAGEN VOOR FI NANCI ELE VERSLAGLEGGI NG

Grondslagen voor w aardering

Algem een

Grondslagen voor de balansw aardering

Algem een

Materiële vaste act iva

%

I nventaris 20,0

Vorderingen

Liquide m iddelen

Kort lopende schulden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstem m ing m et  de Richt lij nen voor de

Jaarverslaggeving voor m icro-  en kleine rechtspersonen (RJk) , kleine fondsenwervende

organisat ies (C2) . Het  jaarverslag is in dit  rapport  echter niet  opgenom en, m aar is te

downloaden op de website www.st icht ingpresent .nl/ am sterdam / over-ons/ jaarverslagen/

Alle posten in de balans worden, tenzij  anders verm eld, gewaardeerd tegen de nom inale

waarde.

Tenzij  anders is aangegeven, is alles besteed in het  kader van de doelstelling van de

st icht ing.

De m ateriële vaste act iva worden gewaardeerd op verkrijgingsprij s, verm inderd m et  de

cum ulat ieve afschrij v ingen en indien van toepassing m et  bij zondere waardeverm inderingen.

De afschrij v ingen worden gebaseerd op de geschat te econom ische levensduur en worden

berekend op basis van een vast  percentage van de verkrijgingsprij s, rekening houdend m et

een eventuele restwaarde. Er wordt  afgeschreven vanaf het  m om ent  van ingebruiknem ing.

Op investeringen gedurende het  boekjaar wordt  naar t ij dsgelang afgeschreven.

Geheel afgeschreven m ateriële vaste act iva zijn niet  in het  overzicht  m ateriële vaste act iva

opgenom en.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nom inale waarde, voor zover nodig rekening

houdend m et  m ogelij ke oninbaarheid.

Liquide m iddelen bestaan uit  kas en banktegoeden. Liquide m iddelen worden gewaardeerd

tegen nom inale waarde.

Kort lopende schulden worden bij  de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Kort lopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geam ort iseerde

kostprij s, zijnde het  ontvangen bedrag rekening houdend m et  agio of disagio en onder aft rek

van t ransact iekosten. Dit  is m eestal de nom inale waarde.
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algem een

Afschrijvingen

Uitvoeringslasten

Pensioenen

Grondslagen voor de opstelling van het  kasstroom overzicht

Het  kasst room overzicht  is opgesteld volgens de indirecte m ethode.

Het  resultaat  wordt  bepaald als het  verschil tussen de baten en de lasten van het  verslagj aar

m et  inachtnem ing van de hiervoor verm elde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het  jaar waarin zij  ontvangen zijn. Lasten welke hun oorsprong

vinden in het  boekjaar worden in aanm erking genom en zodra deze voorzienbaar zijn.

De geldm iddelen in het  kasst room overzicht  bestaan uit  de liquide m iddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit  hoofde van interest  zijn opgenom en onder de kasst room  uit

operat ionele act iviteit en.

De afschrij v ingen geschieden t ij dsevenredig op basis van de verwachte econom ische

levensduur, waarbij  als uitgangspunt  de m inim ale fiscale afschrij v ingsterm ijnen worden

gehanteerd.

De uit voeringslasten zijn de lasten van personeel, huisvest ing, kantoorkosten en algem ene

lasten. Deze uitvoeringslasten worden toegerekend aan fondsenwerving, beheer en

adm inist rat ie en Vrijwilligerswerkbem iddeling op basis van de werkelij k bestede uren.

I n 2021 is 5%  van de totale uren besteed aan beheer en adm inist rat ie. Aan fondsenwerving

is 4%  besteed terwij l aan Vrijwilligerswerkbem iddeling 91%  van de uren besteed zij n.

De pensioenregeling van alle m edewerkers is ondergebracht  bij  PFZW op basis van het

standaard pensioenreglem ent  van PFZW (m iddelloonregeling) . Het  bet reft  een toegezegde

bijdrageregeling volgens RJ 271 aangezien St icht ing Present  Am sterdam  is aangesloten bij

een bedrij fstakpensioenfonds en er geen verplicht ing bestaat  tot  het  voldoen van aanvullende

bijdragen, niet  zijnde een verhoging van toekom st ige prem ies als er sprake is van een tekort

bij  PFZW. De prem ienota's van PFZW worden onder de pensioenlasten verwerkt  en het  nog

niet  betaalde deel van de pem ienota's onder kort lopende schulden.

Voor een actueel overzicht  van de dekkingsgraad zie www.pfzw.nl/ over-pfzw/ dit -presteren-

we/ dekkingsgraad.htm l
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

E   TOELI CHTI NG OP DE BALANS PER 3 1  DECEMBER 2 0 2 1

Act iva

Vaste act iva

Materiële vaste act iva

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Boekwaarde per 1 januari 3.474 4.218

Bij :  invester ingen 749 599

4.223 4.817

Af:  afschrij v ingen 1.493 1.343

Boekwaarde per 31 decem ber 2.730 3.474

Aanschaffingswaarde 7.958 7.209

Cum ulat ieve afschrij v ingen 5.228 3.735

Boekwaarde per 31 decem ber 2.730 3.474

Een nadere specificat ie van de m ateriële vaste act iva is gegeven op bij lage 1.

Vlot tende act iva

Vorderingen 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Nog te ontvangen subsidies en partners 60.013 34.428

Nog te ontvangen bedragen 1.462 3.869

Vooruitbetaalde bedragen 1.471 1.452

62.946 39.749

Liquide m iddelen 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Kas 48 71

I NG betaalrekeningen 20.307 16.535

I NG spaarrekeningen 94.515 74.515

114.870 91.121
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

Passiva

Reserves en fondsen

Cont inuïteit sreserve 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Stand per 1 januari 60.000 60.000

Bij : m utat ie 20.000 0

Stand per 31 decem ber 80.000 60.000

31-12-2021 31-12-2020

Overige reserves € €

Stand per 1 januari 1.001 1.518

Bij : resultaat  boekjaar 20.349 -517

21.350 1.001

Af: dotat ie cont inuïteit sreserve -20.000 0

Bij : m utat ies bestem m ingsreserve 0 0

-20.000 0

Stand per 31 decem ber 1.350 1.001

Voor de bepaling van de cont inuïteit sreserve is de ontvangen ziekengelduitkering buiten

beschouwing gelaten.

De post  reserves en fondsen worden aangewend in overeenstem m ing m et  de doelstelling

waartoe ze in het  leven zij n geroepen. Het  bestuur geeft  door benoem ing van de reserves aan

op welke wij ze zij  de haar ter beschikking staande m iddelen wil aanwenden.

De cont inuïteit sreserve is gevorm d voor de dekking van r isico's op korte term ijn en om  zeker

te stellen dat  de st icht ing ook in de toekom st  aan haar verplicht ingen kan voldoen. Er wordt

door het  bestuur gest reefd de reserve een om vang te geven van zes m aanden

uitvoeringslasten afgerond op € 1.000.

I n het  boekjaar 2021 bedraagt  zes m aanden uitvoeringslasten € 83.564.
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

Kort lopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Loonbelast ing 10.491 9.350

Pensioenfonds 121 0

Vooruitontvangen bedragen 53.274 53.843

Nog te betalen bedragen 10.629 4.453

Loopbaanbudget 3.040 0

Terug te betalen subsidie NOW 21.641 5.697

99.196 73.343

Niet  in de balans opgenom en rechten, verplicht ingen en regelingen

De st icht ing huurt  kantoorruim te voor € 8.230 per jaar en m aakt  bij  de uitvoering van

projecten gebruik van een berging (huur € 300 per jaar)  en garage (huur € 492 per jaar) .
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

F   TOELI CHTI NG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2 0 2 1

Baten

werkelij k

2021

begroot

2021

werkelij k

2020

€ € €

Baten van part iculieren

Giften algem een 5.928 4.000 5.988

5.928 4.000 5.988

Baten van bedrijven

Woningbouwverenigingen -  algem een 31.117 50.000 35.000

Woningbouwverenigingen -  Sociaal Tuinieren 15.000 0 10.000

Woningbouwverenigingen -  Statushouders 1.500 0 0
Woningbouwverenigingen -  Groene aandacht

voor Noordelingen 2.383 0 0

50.000 50.000 45.000

Baten van subsidies van overheden
Gem eente Am sterdam 55.000 55.000 45.000
Gem eente Am sterdam  -  Corona 0 0 10.000
Gem eente Am sterdam  -  Sociaal Tuinieren 5.500 0 0
Stadsdeel Cent rum 5.000 5.000 5.000

Stadsdeel Noord 5.000 5.000 5.000
Stadsdeel Noord -  Groene aandacht  voor

Noordelingen 12.000 0 0

Stadsdeel Zuid 5.000 5.000 5.000

Stadsdeel Nieuw West 5.000 5.000 5.000

92.500 75.000 75.000

Baten van andere organisat ies zonder w instst reven

Fondsen -  algem een 32.961 89.000 19.172

Fondsen -  Sam en Redzaam 0 0 58.250

Fondsen -  Sociaal tuinieren 19.000 0 0

Fondsen -  Statushouders 10.663 0 0

Fondsen -  Ouderen in instell ingen 12.750 0 0

Fondsen -  Jong Servants 18.554 0 0

Partners 8.832 30.000 6.204

102.760 119.000 83.626
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

Lasten

Werkelij k 2021

Toere-

kenings-

factor

Vrijwilli-

gerswerk

bem idde-

ling

Wervings-

lasten

Werkelij k

2021

Begroot

2021

Werkelij k

2020

€ € € € € €

Eigen bestedingen 81.866 0 0 81.866 49.400 80.051

Publicat ie en com m unicat ie 0 173 0 173 1.250 9.986

81.866 173 0 82.039 50.650 90.037

Uitvoeringslasten

gewogen

Personeelslasten fte's 109.517 5.052 6.284 120.853 168.700 89.390

Afschrij v ingen fte's 1.353 62 78 1.493 1.600 1.343

Huisvest ingslasten fte's 8.606 397 494 9.497 10.500 9.405

Algem ene lasten fte's 15.366 709 882 16.957 16.550 19.956

134.842 6.220 7.738 148.800 197.350 120.094

Totaal 216.708 6.393 7.738 230.839 248.000 210.131

Werving

Lasten

beheer en

adm inist rat ie

TotaalBesteding
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

Besteed aan doelstellingen

Vrijw illigersw erkbem iddeling

werkelij k

2021

begroot

2021

werkelij k

2020

€ € €

Besteding

Projectuitgaven -  algem een 15.820 24.400 2.440

Projectuitgaven -  Sociaal Tuinieren 39.500 25.000 3.374

Projectuitgaven -  Sam en Redzaam 0 0 74.237

Projectuitgaven -  Statushouders 12.163 0 0
Projectuitgaven -  Groene aandacht  voor

Noordelingen 14.383 0 0

81.866 49.400 80.051

Uitvoeringslasten 134.842 178.839 101.023

216.708 228.239 181.074

Kengetallen

werkelij k

2021

begroot

2021

werkelij k

2020

% % %

Totale bestedingen aan de doelstell ingen

als %  van de geworven baten 86,3 92,0 86,4

W erving

W ervingslasten

werkelij k

2021

begroot

2021

werkelij k

2020

€ € €

Publicat ie en com m unicat ie

Fondsenwerving 0 0 9.972

PR lasten 173 1.250 14

173 1.250 9.986

Uitvoeringslasten 6.220 8.249 9.055

6.393 9.499 19.041

Kengetallen

werkelij k

2021

begroot

2021

werkelij k

2020

% % %

Totale wervingslasten

2,5 3,8 9,1als %  van de totaal geworven baten
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

Uitvoeringslasten

werkelij k

2021

begroot

2021

werkelij k

2020

€ € €

Personeelslasten

Lonen en salar issen 97.235 117.000 104.215

Sociale lasten 30.498 30.500 30.735

Overige personeelslasten 14.530 21.200 10.420

142.263 168.700 145.370

Af:  personeelslast  project  Sam en Redzaam 0 0 -55.980

Af:  personeelslast  project  Sociaal tuinieren -11.510 0 0
Af:  personeelslast  project  Groene aandacht

voor Noordelingen -9.900 0 0

120.853 168.700 89.390

Lonen en salar issen

Salarissen 94.538 100.000 94.702

Keuzebudget 17.985 17.000 17.967

Loopbaanbudget 3.040 0 0

115.563 117.000 112.669

Af:  doorberekende loonkosten 0 0 -7.501

Af:  ziekengelduitkering -18.328 0 -953

97.235 117.000 104.215

Sociale lasten

Sociale lasten 19.833 20.500 21.008

Pensioenprem ie 10.665 10.000 9.727

30.498 30.500 30.735

Overige personeelslasten

Reiskostenvergoeding 763 150 128

Ziekteverzuim verzekering 2.217 2.250 2.347

Vrij willigersvergoeding 6.380 16.000 292

Overige personeelslasten 5.170 2.800 7.653

14.530 21.200 10.420

I n 2021 waren er 2,02 personeelsleden op basis van het  aantal FTE's werkzaam . (2020: 2,14)

Een deel van de werkelij ke vr ijwilligersvergoedingen ad € 9.041 is bij  de besteding van de

projecten opgenom en (2020:  € 15.754) .
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

werkelij k

2021

begroot

2021

werkelij k

2020

€ € €

Afschrijving

Afschrij v ing inventaris 1.493 1.600 1.343

Huisvest ingslasten

Huur 9.492 10.500 9.397

Overige huisvest ingslasten 5 0 8

9.497 10.500 9.405

Algem ene lasten

Catering 36 650 485

Kantoorbenodigdheden 989 600 169

Telefoonlasten 413 400 498

Autom at iserings- / internet lasten 4.075 4.300 7.031

Verzekeringen 1.240 1.250 1.240

Adm inist rat ielasten 1.438 1.250 1.333

Accountants-  en advieslasten 3.578 3.700 3.551

Advieslasten 0 0 1.369

Fee St icht ing Present  Nederland 4.594 4.200 4.151

Overige algem ene lasten 594 200 129

16.957 16.550 19.956

Ondertekening bestuur

Am sterdam ,

G.W. Westert , voorzit t er G. Hartog, penningm eester

C.P.T.M. Dreesm ann-Houben, secretar is M. Machbouâa-de Jong

L. Thakoersingh
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

A   BEZOLDI GI NG BESTUURDERS

B   RESULTAATBESTEMMI NG

De bestem m ing van het  resultaat  staat  ter vr ij e beschikking van de bestuursvergadering.

Voorgesteld wordt  om  het  result aat  als volgt  te bestem m en:

€

Cont inuïteit sreserve 20.000

Bestem m ingsreserve 0

Overige reserves 349

20.349

bestem m ing reeds verwerkt  in de jaarrekening 2021.

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet  en bet rokkenheid bij

St icht ing Present  Am sterdam . Onkosten die zij  m aken in het  kader van werkzaam heden voor

de st icht ing, zoals reiskosten, kunnen gedeclareerd worden tegen overlegging van bonnen.

Dit  voorstel dient  nog te worden vastgesteld, m aar vooruit lopend hierop is de voorgestelde
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St icht ing Present  Am sterdam

Am sterdam

1    OVERZI CHT MATERI ELE VASTE ACTI VA PER 3 1  DECEMBER 2 0 2 1

Afschrij - Des/ inves- Afschrij -

Jaar van vings- Aanschaf Boekwaarde teringen vingen Boekwaarde

Om schrij v ing aanschaf percentage waarde 01-01-2021 2021 2021 31-12-2021

% € € € € €

I nventaris

Laptop Asus VivoBook 2017 20,0 499 199 100 99

Laptop HP 2017 20,0 499 199 100 99

Laptop Acer 2018 20,0 458 182 92 90

Bakfiets 2018 20,0 1.400 560 280 280

4 PC's m et  m onitor 2018 20,0 2.676 1.071 535 536

Laptop Asus S430UA 2019 20,0 549 384 110 274

Laptop HP 15-DA1421ND 2019 20,0 529 300 106 194

HP Pavilion 2020 20,0 599 579 120 459

Acer TravelMate 2021 20,0 749 749 50 699

7.958 3.474 749 1.493 2.730
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