
12.038 9.158
25.789 30.772
51.882 46.929
4.361 6.006

Σύνολο Ενεργητικού 94.070 92.865

6.749 4.635
54.129 55.115

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.130 8.670 Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
70.008 68.420  Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ρούγκας Βασίλειος
10.739 10.739 Αντιπρόεδρος Βαγγέλης Βαγγέλης
13.323 13.706 Μέλος Βελιβάσης Τριαντάφυλλος
24.062 24.445 Μέλος Λύτης Βασίλειος

94.070 92.865 Μέλος Οικονόµου Χρήστος

106.041 99.095 Καθαρή θέση έναρξης χρήσης
Μικτό κέρδος 14.055 15.183 1/1/2007 & 1/1/2006 Αντίστοιχα 24.445 21.436

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -1.200 -1.259
6.608 9.242 Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στη καθαρή θέση -199 -289

Κέρδη χρήσης µετά από φόρους 1.016 4.557
5.148 8.170  
1.540 5.365 Καθαρή θέση λήξης χρήσης

-524 -808 31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα 24.062 24.445

1.016 4.557

0,25 1,12

1. Η Εταιρεία έχει οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2003.

1.540 5.365

1.460 1.072
817 527

-184 0
-270 -35

3.146 2.422

4.501 -2.325
-5.172 -1.691

Μείωση / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 454 -883

3.146 2.422 1
245 1.536 4.311

39
2.901 494 55.868

Επενδυτικές δραστηριότητες 42
-4.341 -2.820 0

20 0 0
25 22
14 13 8. ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές πολιτικές ή στις λογιστικές εκτιµήσεις.

452 0

-3.830 -2.785
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

955 3.744
-1.200 -1.259

-245 2.485

-1.174 194
Ταµειακά διαθέσιµα έναρξης περιόδου 4.779 4.585

Ταµειακά διαθέσιµα λήξης περιόδου 3.605 4.779

Σύνταξη: ΜΠΑΡΓΙΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υποχρεώσεις της εταιρείας
∆άνεια από συνδεδεµένα µέρη
Αµοιβές βασικών διοικητικών στελεχών
Απαιτήσεις βασικών διοικητικών στελεχών
Υποχρεώσεις βασικών διοικητικών στελεχών

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ 260784 ΑΜΟΕ 381/99

∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ     
Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2007

    (δηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες ενοποιηµένες και µη οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆ΛΠ)

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ταγ/ρχη Κωστάκη 1   Τ.Κ 451 10  
Ελεούσα Πασσαρώνος Ιωάννινα

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της <<∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ>>. Ο
αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία ή στα Μητρώα
Ανωνύµων εταιρειών.

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

Παθητικό
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

28-Μαρ-08

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Με σύµφωνη γνώµη

Ενεργητικό

∆ΡΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας (β)

Λοιπές µη ταµειακές συναλλαγές

Μετοχικό κεφάλαιο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις

Ποσά σε χιλιάδες €
1/1-

31/12/2007
1/1-

31/12/2006

Ο Γενικός ∆ιευθυντής

10490/42/Β/86/1
Ιωαννίνων 

Έδρα εταιρείας

ΑΡ.Μ. Α.Ε
Αρµόδια Νοµαρχία

www.dodonidairy.com

1/1-
31/12/2006

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Σ 243248

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

           1/1-31/12/2007

Ξ 376944

9. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονοµικής χρήσης της 
εταιρείας.
10. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιµερισµού των κερδών επί του σταθµισµένου 
µέσου όρου του αριθµού των µετοχών.

Ιωάννινα 28 - Μαρτίου -  2008
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κύκλος εργασιών

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
& αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

1/1-
31/12/2007

Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµ/δοτικές 
δραστηριότητες (γ)

Ποσά σε χιλιάδες €

6. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της
εταιρείας ΑΤΕ Bank Α.Ε µε έδρα την Ελλάδα. Η συµµετοχή της στο κεφάλαιο της εταιρείας είναι
67,77% και ενσωµατώνεται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης.

7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη της Οικονοµικής χρήσης και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που
έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24,
έχουν ως έξής:

1/1-
31/12/2006

Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων
Μερίσµατα εισπραχθέντα

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας πλέον επιδοτήσεις

1/1-
31/12/2007

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας

Ποσά σε χιλιάδες €

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

Μείον φόρος εισοδήµατος

Καθαρά κέρδη χρήσης

Κέρδη ανά µετοχή σε ευρώ

Ποσά σε χιλιάδες €

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σύνολο παθητικού (γ) = (α)+(β)

1/1-
31/12/2007

1/1-
31/12/2006

5. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης  ∆εκεµβρίου 2007 τα οποία θα 
µπορούσαν να διαφοροποιήσουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ελεγκτική Εταιρεία Grant Τhornton
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου ελεγκτών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

2. Το απασχολούµενο προσωπικό ανερχόταν στις 31/12/2007 και 31/12/2006 σε 425 και 409
εργαζόµενους αντίστοιχα.
3. Οι κάθε φύσης επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, δεν ενδέχεται να διαφοροποιήσουν τα
αποτελέσµατα ή τη λειτουργία της εταιρείας.
4. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας και αποθεµάτων υφίστανται εµπράγµατα βάρη υπέρ της
ΑΤΕ Βank A.E ποσού € 32.651 και € 25.300, για εξασφάλιση τραπεζικών αναλήψεων.

Πλέον/Μείον προσαρµογές για:

Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΟρκωτός Ελεγκτής Λογιστής

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας

Μείωση / Αύξηση απαιτήσεων

Κέρδη προ φόρων

Αποσβέσεις
Προβλέψεις

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Μείωση / Αύξηση αποθεµάτων

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα α+β+γ

Αγορές ενσώµατων & άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληθέντα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)

Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων


