
EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 30.936.687,77 30.824.481,32 13.362.842,89 13.483.019,00
Eπενδύσεις σε ακίνητα 13.375.463,14 13.340.572,14 13.375.463,14 13.340.572,14
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12.930.045,22 13.106.170,01 11.349.136,53 11.461.949,31
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.641.014,49 4.780.174,40 6.759.607,40 6.890.946,78
Aποθέµατα 8.430.784,24 8.702.517,22 6.098.511,09 5.969.462,39
Aπαιτήσεις από πελάτες 16.136.730,19 20.016.215,25 16.861.119,27 20.503.162,91
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.936.094,38 9.377.212,07 12.749.317,72 13.577.148,12---------- ---------- ---------- ----------
ΣΣYYNNOOΛΛOO  EENNEEPPΓΓHHTTIIKKOOYY 9944..338866..881199,,4433 110000..114477..334422,,4411 8800..555555..999988,,0044 8855..222266..226600,,6655

========== ========== ========== ==========
II∆∆IIAA  KKEEΦΦAAΛΛAAIIAA  &&  YYΠΠOOXXPPEEΩΩΣΣEEIIΣΣ
Mετοχικό Kεφάλαιο 26.307.991,64 22.161.627,04 26.307.991,64 22.161.627,04
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -12.902.109,19 -9.033.344,55 -9.617.871,37 -7.506.634,74---------- ---------- ---------- ----------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α) 13.405.882,45 13.128.282,49 16.690.120,27 14.654.992,30
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 122.282,58 220.857,53 0,00 0,00---------- ---------- ---------- ----------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α) + (β) 13.528.165,03 13.349.140,02 16.690.120,27 14.654.992,30========== ========== ========== ==========
Mακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 22.397.916,36 27.884.204,31 16.363.494,68 20.996.748,83
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρ. 5.383.330,37 5.078.501,47 3.863.611,70 3.594.948,68
Bραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 36.894.169,15 43.924.775,89 29.908.396,75 35.040.189,71
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.183.238,52 9.910.720,72 13.730.374,64 10.939.381,13---------- ---------- ---------- ----------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 80.858.654,40 86.798.202,39 63.865.877,77 70.571.268,35========== ========== ========== ==========
ΣΣYYNNOOΛΛOO  II∆∆IIΩΩNN  KKEEΦΦAAΛΛAAIIΩΩNN
&&  YYΠΠOOXXPPEEΩΩΣΣEEΩΩNN  ((γγ))  ++  ((δδ)) 9944..338866..881199,,4433 110000..114477..334422,,4411 8800..555555..999988,,0044 8855..222266..226600,,6655

========== ========== ========== ==========

Γ.E. ∆HMHTPIOY ANΩNYMH EMΠOPIKH ETAIPEIA
AP.M.A.E.15353/06/B/87/07
EE∆∆PPAA::  KKHHΦΦIIΣΣOOYY  66 --  112222  4422  AAIIΓΓAAΛΛEEΩΩ

ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ ΠEPIO∆OY AΠO 01 IANOYAPIOY 2012 - 30 ΣEΠTEMBPIOY 2012
((ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  AAππόόφφαασσηη  44//550077//2288..0044..22000099  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  EEππιιττρροοππήήςς  KKεεφφααλλααιιααγγοορράάςς))

((TTαα  κκααττωωττέέρρωω  πποοσσάά  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσεε  EEYYPPΩΩ))

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  OOIIKKOONNOOMMIIKKHHΣΣ  ΘΘEEΣΣHHΣΣ  ((εεννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααιι  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))
ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  EE OO  ΌΌµµιιλλοοςς HH  EEττααιιρρεείίαα

ΠΠPPIIΣΣMMAA  210 92 11 400 
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3300..0099..22001122 3311..1122..22001111 3300..0099..22001122 3311..1122..22001111

ΣΣύύννοολλοο  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  έέννααρρξξηηςς  ππεερριιόόδδοουυ
((0011..0011..22001122  &&  0011..0011..22001111  ααννττίίσσττοοιιχχαα)) 1133..334499..114400,,0022 1155..993355..557755,,1144 1144..665544..999922,,3300 1177..444400..228822,,3399
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -3.903.350,37 -2.431.007,85 -2.047.247,41 -17.339,79
Aυξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 4.082.375,38 4.238.839,64 4.082.375,38 4.238.839,64
Λοιπές µεταβολες των ιδίων κεφαλαίων 0,00 0,00 0,00 78.120,71
Aγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0,00 -85.000,00 0,00 -85.000,00---------- ---------- ---------- ----------
ΣΣύύννοολλοο  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  λλήήξξηηςς  ππεερριιόόδδοουυ
((3300..0099..22001122  &&  3300..0099..22001111  ααννττίίσσττοοιιχχαα)) 1133..552288..116655,,0033 1177..665588..440066,,9933 1166..669900..112200,,2277 2211..665544..990022,,9955

========== ========== ========== ==========

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  MMEETTAABBOOΛΛΩΩNN  II∆∆IIΩΩNN  KKEEΦΦAAΛΛAAIIΩΩNN  ((εεννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααιι  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))
ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  EE OO  ΌΌµµιιλλοοςς HH  EEττααιιρρεείίαα

3300..0099..22001122 3300..0099..22001111 3300..0099..22001122 3300..0099..22001111

ΛΛεειιττοουυρργγιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -3.554.707,35 -1.990.692,28 -1.921.993,92 48.145,61
ΠΠλλέέοονν  //  µµεείίοονν  ππρροοσσααρρµµοογγέέςς  γγιιαα  ::
Aποσβέσεις 1.179.411,35 749.074,10 528.003,11 419.151,51
Προβλέψεις 877.786,90 395.009,97 401.909,88 146.579,46
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας 4.983,86 -16.745,81 5.301,40 -9.012,17
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 4.505.839,71 3.845.187,05 3.489.291,06 2.686.911,49
ΠΠλλέέοονν  //  µµεείίοονν  ππρροοσσααρρµµοογγέέςς  γγιιαα  µµεεττααββοολλέέςς λλοογγααρριιαασσµµώώνν  κκεεφφααλλααίίοουυ
κκίίννηησσηηςς  ήή  πποουυ σσχχεεττίίζζοοννττααιι  µµεε  ττιιςς  λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ::
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -22.267,02 1.665.183,40 -229.048,70 558.030,70
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 4.291.760,34 1.729.579,17 3.791.937,87 -4.991.184,49
(Mείωση)/αύξηση υποχρεώσεων
(πλην δανειακών) 7.090.752,23 -12.151.102,31 3.334.569,44 -8.345.891,44
MMεείίοονν  ::
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα -5.109.489,35 -4.140.064,77 -3.843.973,45 -2.991.740,10
Kαταβεβληµένοι φόροι -198.217,86 -199.568,18 -3.773,19 -141.073,19---------- ---------- ---------- ----------
ΣΣύύννοολλοο  εειισσρροοώώνν  //  ((εεκκρροοώώνν))  ααππόό
λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττεεςς  ((αα)) 99..006655..885522,,8811 --1100..111144..113399,,6666 55..555522..222233,,5500 --1122..662200..008822,,6622

========== ========== ========== ==========
EEππεεννδδυυττιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Aπόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων 0,00 -85.000,00 0,00 -85.000,00
Aγορά ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων -1.164.262,87 -186.796,08 -342.651,62 -160.753,75
Eισπράξεις από πωλήσεις θυγατρικών,
συγγενών & λοιπών επενδύσεων 33.284,53 0,00 33.284,53 0,00
Eισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
& άϋλων παγίων στοιχείων 8.895,00 47.677,35 7.445,00 9.726,18
Tόκοι εισπραχθέντες 40.805,28 89.844,91 40.805,28 87.851,48---------- ---------- ---------- ----------
ΣΣύύννοολλοο  εειισσρροοώώνν  //  ((εεκκρροοώώνν))  ααππόό
εεππεεννδδυυττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττεεςς  ((ββ)) --11..008811..227788,,0066 --113344..227733,,8822 --226611..111166,,8811 --114488..117766,,0099

========== ========== ========== ==========
XXρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς
Eισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 4.236.452,84 0,00 4.236.452,84
Eισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00 5.164.488,25 0,00 8.031.320,22
Eξοφλήσεις δανείων -8.121.335,97 0,00 -5.438.199,39 0,00
Eξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) -188.830,89 -175.515,91 -120.119,89 -109.816,91---------- ---------- ---------- ----------
ΣΣύύννοολλοο  εειισσρροοώώνν  //  ((εεκκρροοώώνν))  ααππόό
χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττεεςς  ((γγ)) --88..331100..116666,,8866 99..222255..442255,,1188 --55..555588..331199,,2288 1122..115577..995566,,1155

========== ========== ========== ==========
KKααθθααρρήή  ααύύξξηησσηη  //  ((µµεείίωωσσηη))  σστταα  ττααµµεειιαακκάά  
δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  ιισσοοδδύύννααµµαα  ππεερριιόόδδοουυ ((αα++ββ++γγ))  --332255..559922,,1111 --11..002222..998888,,3300 --226677..221122,,5599 --661100..330022,,5566
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&  
ιισσοοδδύύννααµµαα  έέννααρρξξηηςς  ππεερριιόόδδοουυ 44..119955..882244,,4422 44..222222..559911,,0055 33..888899..441177,,7733 33..335544..005522,,8800---------- ---------- ---------- ----------
TTααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  &&
ιισσοοδδύύννααµµαα  λλήήξξηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  33..887700..223322,,3311 33..119999..660022,,7755 33..662222..220055,,1144 22..774433..775500,,2244

========== ========== ========== ==========

ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAATTAAΣΣTTAAΣΣHHΣΣ  TTAAMMEEIIAAKKΩΩNN  PPOOΩΩNN  ((εεννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααιι  µµηη  εεννοοπποοιιηηµµέένναα))
ΠΠοοσσάά  εεκκφφρραασσµµέένναα  σσεε  EE OO  ΌΌµµιιλλοοςς HH  EEττααιιρρεείίαα
ΈΈµµµµεεσσηη  µµέέθθοοδδοοςς 11..11--3300..0099..22001122 11..11--3300..0099..22001111 11..11--3300..0099..22001122 11..11--3300..0099..22001111

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Γ.E. ∆HMHTPIOY A.E.E. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  δδιιααδδιικκττύύοουυ  EEττααιιρρεείίααςς  :: http://www.gedsa.gr
HHµµεερροοµµηηννίίαα  έέγγκκρριισσηηςς  ααππόό  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο ττωωνν  OOιικκοοννοοµµιικκώώνν  KKαατταασσττάάσσεεωωνν:: 28 Nοεµβρίου 2012
OOρρκκωωττόόςς  εελλεεγγκκττήήςς  --  λλοογγιισσττήήςς  :: Kωνσταντίνος M. Λώλος - AM ΣOEΛ 13821
EEλλεεγγκκττιικκήή  EEττααιιρρεείίαα  :: ΣOΛ A.E.O.E.
TTύύπποοςς  ΈΈκκθθεεσσηηςς  EEππιισσκκόόππηησσηηςς  :: ∆εν απαιτείται

AAιιγγάάλλεεωω,, 2288  NNοοεεµµββρρίίοουυ  22001122
O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. & ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ O ANTIΠPOE∆POΣ O OIKONOMIKOΣ ∆IEYΘYNTHΣ O ΠPOΪΣTAMENOΣ ΛOΓIΣTHPIOY

ΓΓEEΩΩPPΓΓIIOOΣΣ  EE..  ∆∆HHMMHHTTPPIIOOYY AAPPIIΣΣTTOOTTEEΛΛHHΣΣ  ΠΠ..  AAΪΪBBAAΛΛIIΩΩTTHHΣΣ ΠΠAANNAAΓΓIIΩΩTTHHΣΣ  ∆∆..  ΣΣOOΛΛΩΩMMOOΣΣ AAΛΛEEΞΞAANN∆∆PPOOΣΣ  ΓΓ..  TTEEPPEEZZAAKKHHΣΣ
P 225253 AB 576337 X 581720 AZ 541538

11.. Oι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του οµίλου παρατίθενται στη σηµείωση 17 των ενδιάµεσων οικονο-
µικών καταστάσεων.

22.. Tο ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον όµιλο και στην εταιρεία την 30.09.2012, έχει αναλυτικά ως εξής:
ΌΌµµιιλλοοςς EEττααιιρρεείίαα

Προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 498.962,00 220.000,00
33.. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 68 άτοµα για την εταιρεία και 194

για τον όµιλο, ενώ στο τέλος της προηγούµενης περιόδου ήταν 89 άτοµα για την εταιρεία και 121 άτοµα για τον όµιλο.
44.. Oι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 01.01.2012 - 30.09.2012 και τα υπόλοιπα κατά την 30.09.2012, µε τα συν-

δεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
ΠΠοοσσάά  σσεε  εε ΌΌµµιιλλοοςς EEττααιιρρεείίαα
α) Eισροές 2.175,00 2.380.059,42
β) Eκροές 0,00 859.740,77
γ) Aπαιτήσεις 256.168,94 14.131.497,78
δ) Yποχρεώσεις 14,76 1.447.750,56
ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 532.808,65 421.613,31
στ) Aπαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης 238.756,22 80.035,85
ζ) Yποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 739.502,93 733.912,27

55.. Oι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η µέθοδος ενσωµά-
τωσής τους αναφέρονται στη σηµείωση 4 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. ∆εν υπήρξε µεταβολή στη µέθοδο
ενσωµάτωσης.

66.. Στην ενοποίηση δεν περιλαµβάνονται η κατά 95% θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία “ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”
και η κατά 100%  θυγατρική εταιρεία της ενοποιούµενης “DELTA HOTELIA A.E.”, “S.C. DELTA HOTELIA ROMANIA S.R.L.”
(αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 4 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).

77.. H αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά E 4.146.364,60 προήλθε από τη µετατροπή 5.810 οµολογιών σε
12.195.190 µετοχές της Β’ σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου (Μ.Ο.∆.), την 31.03.2012 (αναλυτικές πληρο-
φορίες παρατίθενται στη σηµείωση 9 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).

88.. Tην 28.05.2012 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας η οποία αποφάσισε την τροπο-
ποίηση των όρων τριών οµολογιακών δανείων που έχουν συναφθεί µεταξύ της εταιρείας και της τράπεζας “EFG EUROBANK
ERGASIAS Α.Ε.” (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 16 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).

99.. Mε τις από 29.06.2012 αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των θυγατρικών εταιρειών DELTA HOTELIA A.E., SIBA TEXNIKH
A.E., ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. και της µητρικής εταιρείας Γ.E. ∆HMHTPIOY A.E.E. αποφασίσθηκε η έναρξη συγχώ-
νευσης των παραπάνω θυγατρικών µε απορρόφηση από τη µητρική. Mε τις από 26.10.2012 αποφάσεις των αρµόδιων ορ-
γάνων των εταιρειών ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. και Γ.E. ∆HMHTPIOY A.E.E. ανακλήθηκε η απόφαση για συγχώνευ-
ση µε απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 4 των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων). 

ΠΠPPOOΣΣΘΘEETTAA  ΣΣTTOOIIXXEEIIAA  KKAAII  ΠΠΛΛHHPPOOΦΦOOPPIIEEΣΣ

Kύκλος εργασιών 37.395.313,56 34.422.324,03 16.860.580,55 12.059.127,95 32.365.910,50 30.947.385,17 13.964.494,46 11.225.136,45
Mικτά κέρδη / (ζηµίες) 11.195.558,01 11.531.873,70 4.157.004,82 4.218.139,50 9.386.695,71 9.558.808,00 3.833.809,42 3.687.932,49
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.077.516,22 1.870.047,39 2.156.201,66 1.110.059,36 1.692.568,54 2.765.447,04 1.337.657,66 1.266.875,43
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -3.554.707,35 -1.990.692,28 742.835,45 -182.622,32 -1.921.993,92 48.145,61 218.174,87 345.983,52
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (A) -3.903.350,37 -2.431.007,85 701.280,08 -417.798,77 -2.047.247,41 -17.339,79 189.752,44 230.908,46
- Iδιοκτήτες µητρικής -3.804.775,42 -2.244.625,11 562.665,13 -341.370,15 -2.047.247,41 -17.339,79 189.752,44 230.908,46
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -98.574,95 -186.382,74 138.614,95 -76.428,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (A) + (B) -3.903.350,37 -2.431.007,85 701.280,08 -417.798,77 -2.047.247,41 -17.339,79 189.752,44 230.908,46
- Iδιοκτήτες µητρικής -3.804.775,42 -2.244.625,11 562.665,13 -341.370,15 -2.047.247,41 -17.339,79 189.752,44 230.908,46
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -98.574,95 -186.382,74 138.614,95 -76.428,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ε) -0,0535 -0,0428 0,0079 -0,0066 -0,0288 -0,0003 0,0026 0,0044
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων, συνολικών αποσβέσεων & προβλέψεων 3.184.515,60 2.985.432.50 2.553.728,28 1.442.634,94 2.590.571,65 3.387.612,63 1.512.581,55 1.425.295,28
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων 2.256.927,57 2.619.122,21 2.553.728,28 1.330.190,71 2.220.571,65 3.184.598,55 1.512.581,55 1.402.281,20
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