ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. : 27948/06/Β/92/11
Έδπα : Ανηώνη Σπίηζη 21 - Πςλαία - Θεζζαλονίκη

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ
από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 έωρ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2010
ύμθωνα με ηην Απόθαζη 4/507/28.04.2009 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ". πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή
ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.

1.2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ

Δηεύζσλζε Δηαδηθηύοσ:
Ηκεροκελία έγθρηζες από ηο Δηοηθεηηθό Σσκβούιηο ηωλ οηθολοκηθώλ
θαηαζηάζεωλ:
Νόκηκος ειεγθηής:

www.euroconsultants.gr

Ειεγθηηθή Εηαηρία

ΣΟΛ α.ε.ο.ε. – Crowe Horwath International

Τύπος έθζεζες επηζθόπεζες:

Δελ απαηηείηαη

27 Μαΐοσ 2010
Εσάγγειος Γ. Μπηδοσργηάλλες Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 26441

1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ
ΟΜΙΛΟ
31.03.2010
31.12.2009
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
5.463.421,90
5.478.954,41
Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
0,00
0,00
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
799.766,23
836.246,39
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
2.457.193,67
2.516.498,19
Απνζέκαηα
73.393,63
29.853,03
Απαηηήζεηο από πειάηεο
8.933.640,19
7.878.044,77
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
2.184.459,90
3.001.747,80
19.911.875,52
19.741.344,59
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

31.03.2010

ΟΜΙΛΟ
01.01-31.03.2010
01.01-31.03.2009

ΔΣΑΙΡΙΑ
31.12.2009

5.405.805,81
0,00
233.879,76
3.242.069,12
0,00
7.975.208,06
1.726.555,46
18.583.518,21

5.432.138,34
0,00
254.906,33
3.241.285,12
0,00
7.048.540,98
2.433.268,64
18.410.139,41

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α)
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β)
ύνολο ιδίων κεθαλαίων (γ) = (α) + (β)

4.408.560,00
4.316.889,81
8.725.449,81
436.428,35
9.161.878,16

3.391.200,00
5.078.438,41
8.469.638,41
420.767,96
8.890.406,37

4.408.560,00
4.501.748,24
8.910.308,24
0,00
8.910.308,24

3.391.200,00
5.263.505,76
8.654.705,76
0,00
8.654.705,76

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

2.046.411,70
1.917.592,29

2.086.980,89
1.932.590,54

2.041.494,70
1.863.940,12

2.081.734,89
1.879.665,69

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο

1.891.103,32

1.421.770,35

1.555.356,52

1.056.154,71

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)

4.894.890,05

5.409.596,44

4.212.418,63

4.737.878,36

0,00

0,00

0,00

0,00

10.749.997,36

10.850.938,22

9.673.209,97

9.755.433,65

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)

19.911.875,52

19.741.344,59

18.583.518,21

18.410.139,41

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1)

Η κεηξηθή εηαηξία είλαη ειεγκέλε θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2004, ελώ γηα ηηο ελνπνηνύκελεο & ζπγγελείο εηαηξίεο νη αλέιεγθηεο ρξήζεηο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ εκείσζε 29

Κύθινο Δξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε
Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

2.493.992,29
837.977,10
493.515,28
352.043,24
247.444,38
270.658,61
-23.214,23

4.411.674,20
1.530.264,62
818.459,67
713.518,23
511.288,14
561.668,23
-50.380,09

2.127.671,29
777.515,82
538.295,33
404.057,04
295.507,82
295.507,82
0,00

4.245.568,36
1.511.213,79
937.370,41
745.911,04
539.774,50
539.774,50
0,00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)
- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

24.963,65
272.408,03
295.622,26
-23.214,23

-4.535,37
506.752,77
557.132,86
-50.380,09

0,00
295.507,82
295.507,82
0,00

0,00
539.774,50
539.774,50
0,00

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξoπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

0,0368

0,0764

0,0402

0,0735

576.028,71

899.053,10

598.178,78

998.461,72

εκ: Γελ ππάξρνπλ δηαθνπηόκελεο εθκεηαιεύζεηο

1.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ
ΟΜΙΛΟ
31.03.2010
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2010 θαη 01.01.2009
αληίζηνηρα)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Αγνξέο/(πσιήζεηο) ηδίσλ κεηνρώλ
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο πεξηόδνπ (31.03.2010 θαη 31.03.2009
αληίζηνηρα)

Γελ ππάξρνπλ εηαηξηθά γεγνλόηα ηα νπνία επέθεξαλ κεηαβνιέο άλσ ηνπ 25% ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη ηελ θαζαξή ζέζε ζε εηαηξηθή θαη
ελνπνηεκέλε βάζε.

4)

Γελ ππήξμε αιιαγή ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε.

5)

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνπλ άιιεο εηαηξίεο.

6)

Η εηαηξία θαη νη εηαηξίεο ηνπ νκίινπ δελ έρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο αιιά νύηε εθθξεκείο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ή απνθάζεηο δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ.

7)

Σα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί είλαη: α) γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο γηα ηελ εηαηξία θαη ηνλ όκηιν 165.000,00 €, β) γηα ινηπέο πξνβιέςεηο γηα ηελ εηαηξία ην πνζό ησλ
597.045,91 € θαη 614.734,89 € γηα ηνλ Όκηιν.
ηνλ Όκηιν, ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, θαηαρσξήζεθαλ “ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο” πνζνύ 24.963,65 € ηα νπνία πξνέξρνεληαη: α) 14.473,55 € από «θέξδε κεηαηξνπήο
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ εμσηεξηθνύ» (ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο) θαη β) 10.490,10 € από «απνηειέζκαηα ζπγγελώλ πνπ πήγαλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε»

9)

Σελ 31/03/2010 δελ ππήξραλ Ίδηεο Μεηνρέο θαη νύηε ππήξμαλ ζπλαιιαγέο επί Ιδηώλ Μεηνρώλ γηα ην δηάζηεκα από 01/01/2010 έσο 31/03/2010.
Ο αξηζκόο ηνπ κόληκνπ

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ ζηε ιήμε ηεο
ηξέρνπζαο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24, πξνο απηήλ κέξε εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

α) Έζνδα
β) Έμνδα
γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεώζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
12)

Όκηινο

Δηαηξία

16.625,35
20.443,61
358.848,94
491.913,36
182.982,75
21.712,16
29.183,23

21.187,85
170.457,40
229.140,10
487.799,65
139.964,13
21.712,16
16.063,43

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ε Δηαηξία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηηο εκεηώζεηο 8 θαη 9 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

13)

ηελ ελνπνίεζε ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2010, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν έρνπκε: α) ηελ ίδξπζε ηεο ζπγαηξηθήο CHOICEXS Plc ζηε Μεγάιε Βξεηαλία κε πνζνζηό
ζπκκεηνρήο 73,64%, ζηελ νπνία έρεη εθρσξεζεί ην 100% ησλ κεηνρώλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο «ICTV HELLAS A.E.- Δπξπδσληθά Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Α.Δ.», θαη β)
ηελ ίδξπζε από ηελ ζπγγελή «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Δ.», ζηελ νπνία ε «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.» έρεη πνζνζηό 44,46%, ηεο «GNOMON PLIROFORIKIS (CYPRUS) Ltd» κε
αμία ζπκκεηνρήο 79.700,00 € θαη πνζνζηό ζπκκεηνρήο 85%. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηελ ζεκείσζε 8 θαη 9 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

14)

31.03.2009

8.654.705,76

7.591.208,35

272.408,03

506.752,86

295.507,82

539.774,50

-936,24
0,00
0,00

32.105,24
0,00
-74.198,61

-39.905,34
0,00
0,00

0,00
0,00
-74.198,61

9.161.878,16

8.406.946,41

8.910.308,24

8.056.784,24

1.4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποζά εκθπαζμένα ζε εςπώ

01.01.201031.03.2010
Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Κέξδε πξν θόξσλ (δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
Πλέον / μείον προζαρμογές για:
Απνζβέζεηο
Απνκεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

ΔΣΑΙΡΙΑ
01.01.200931.03.2009

01.01.201031.03.2010

01.01.200931.03.2009

352.043,24
0,00

713.518,23
0,00

404.057,04
0,00

745.911,04
0,00

82.513,43
0,00
17.003,54
889,32

80.593,43
0,00
15.574,10
0,00

59.883,45
0,00
16.397,79
889,32

61.091,31
0,00
15.574,10
0,00

πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξίαο ηελ 31/03/2010 αλέξρνληαλ ζε 71 άηνκα θαη ηνπ νκίινπ ζε 86. O αξηζκόο ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξίαο 31/03/2009

αλέξρνληαλ ζε 54 άηνκα θαη ηνπ νκίινπ ζε 74.
11)

31.03.2010

7.942.286,92

ΟΜΙΛΟ

Γελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο κεζόδνπο ή ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο.

3)

10)

ΔΣΑΙΡΙΑ
31.03.2009

8.890.406,37

ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
2)

8)

ΔΣΑΙΡΙΑ
01.01-31.03.2010
01.01-31.03.2009

ηελ ελνπνίεζε ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2010, ζε ζρέζε κε ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε θαη ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν έρνπκε ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο «ΔΛΙΞΙ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΔΣΑΙΡΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ», κε έδξα ηελ Θεζζζαινλίθε, ζηελ νπνία ε «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.» ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό 20 % θαη αμία ζπκκεηνρήο 24.000 €. Πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζηελ ζεκείσζε 9 ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.

27 Μα ῒοσ 2010
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
& ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
& ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΠΑΡΙ . ΚΟΚΟΡΟΣΙΚΟ
Α.Γ.Σ. Ξ 499816/87

ΔΤΣΑΘΙΟ Γ. ΣΑΤΡΙΓΗ
Α.Γ.Σ. ΑH 177920/08

O ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΓΔΩΡΓΙΟ Β. ΣΙΩΣΡΑ
Α.Γ.Σ. ΑΔ 670996/07
Α' Σάξηρ Α.Μ.Ο.Δ.: 13372

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πλέον/ μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ
κίνεζες ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείον:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηεριόηεηες (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο
ύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηεριόηεηες (β)
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Πιεξσκέο γηα κείσζε θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)
Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα
πεπιόδος (α) + (β) + (γ)
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ πεπιόδος
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος

3.359,44

-105.244,82

15.972,72

6.748,31

101.844,94

250.711,59

81.998,62

243.028,89

-10.614,60
-1.355.077,52
-452.409,40

-5.534,10
-649.061,57
-832.317,22

0,00
-1.206.826,03
-450.409,05

0,00
-588.079,04
-862.981,84

-99.611,30
-2.374,00
-1.362.432,91

-198.108,79
0,00
-729.869,15

-79.764,98
0,00
-1.157.801,12

-190.426,09
0,00
-569.133,32

-34.456,00
-12.824,35
0,00
2.760,33
0,00
0,00
-44.520,02

-20.000,00
-54.245,05
0,00
353,76
1.545,52
0,00
-72.345,77

-81.000,00
-12.524,35
0,00
2.760,33
0,00
0,00
-90.764,02

0,00
-47.694,77
0,00
353,76
1.545,52
0,00
-45.795,49

232.546,88
0,00
469.003,97
0,00
-38.998,92
-276.172,60
386.379,33

32.105,24
-74.198,61
7.403,27
0,00
-35.890,63
0,00
-70.580,73

232.546,88
0,00
499.201,81
0,00
-38.998,92
-276.172,60
416.577,17

0,00
-74.198,61
6.780,66
0,00
-35.890,63
0,00
-103.308,58

-1.020.573,60

-872.795,65

-831.987,97

-718.237,39

2.172.171,80
1.151.598,20

1.336.532,00
463.736,35

1.738.755,46
906.767,49

1.039.490,63
321.253,24

