
 Αξκόδηα Λνκαξρία:                                                                                   

 Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ:                                                                 Πξόεδξνο   Γξνύγθαο Βαζίιεηνο

 Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην    Αληηπξόεδξνο   Βαγγέιεο Βαγγέιεο

 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ:    Κέινο   

 Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο:                                                                     Κέινο  

 Διεγθηηθή εηαηξία:                                                                                       Κέινο  

 Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:                                                       

31/12/2008 31/12/2007

 ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

13.066 11.921 

89 117 110.381 106.041 

414 64 Κηθηά θέξδε / (δεκηέο) 14.979 14.055 

39.076 42.844 

28.659 39.124 5.837 5.148 

 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 81.304 94.070 Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 1.860 1.540 

1.881 1.016 

 ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

 Κεηνρηθό Θεθάιαην 10.739 10.739 

 Ινηπά ζηνηρεία Θαζαξήο Θέζεο 14.754 13.323 

 ύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρωλ εηαηξίαο (α) 25.493 24.062 0,4634 0,2603

 Καθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 4.853 4.376 0,1083 -

 Πξνβιέςεηο/ Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 2.315 2.373 

38.403 54.129 7.603 6.608

 Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 10.240 9.130 

 ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 55.811 70.008 

 ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β) 81.304 94.070 

- (1.200)

Θέξδε / (δεκηέο) ηεο ρξήζεσο κεηά από θόξνπο 1.881 1.016 

Καζαξή ζέζε ιήμεο ρξήζεωο 

(31/12/2008 θαη 31/12/2007 αληίζηνηρα) 

 

1

Άκεζε κέζνδνο 

Δηζπξάμεηο από απαηηήζεηο 114.333 101.599

Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ. (95.654) (95.308)

Πιεξσκέο (εηζπξάμεηο επηζηξνθώλ) θόξσλ (150) (244)

Σόθνη πιεξσζέληεο (3.976) (3.145)

9. Οη εγγπεηηθέο θαη νη ελέγγπεο πηζηώζεηο ζε ηξίηνπο αλέξρνληαη ζε 28.424.911,40 €.

Δηζπξάμεηο από πώιεζε επελδπηηθώλ ηίηισλ 0 20

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 13 14

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 9 25

Δίζπξαμε από επηρνξεγήζεηο - Δπηδνηήζεηο 154 451

: 1

: 5.249 Δηζπξάμεηο / Δμνθιήζεηο δαλείσλ (15.047) 955

: 43.511 (16) 0

: 639 Κεξίζκαηα πιεζσζέληα 0 (1.200)

: 459

: 0 (15.063) (245)

: 0

(2.949) (1.174)

3.605 4.779

656 3.605

Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο

ΣΑΗΟΤΙΑ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ

Ιωάλληλα, 06 Μαξηίνπ 2009

ύληαμε: ΚΠΑΡΓΗΑΛΛΖ ΓΖΚΖΣΡΖ

Ο Πξ/λνο Ινγηζηεξίνπ     Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ/

     ΓΡΟΤΓΘΑ ΒΑΗΙΔΗΟ ΘΟΙΗΟΓΗΩΡΓΟ ΗΩΑΛΛΖ

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο

ΘΑΑΙΗΑ ΔΚΚΑΛΟΤΖΙ

  γ) Τπνρξεώζεηο 

  δ) Απαηηήζεηο

8. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο είλαη αληίζηνηρα 443

θαη 425 εξγαδόκελνη

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α)

11. Σα ζηνηρεία ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη ηεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2007, έρνπλ

επαλαδηαηππσζεί γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. Θ2-

11365/16-12-2008 Θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε.

10. ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 1/1 - 31/12/2008 θαηαρσξήζεθε έμνδν απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε πνζνύ € 437.484,64 ην

νπνίν αθνξά απνηίκεζε ρξενγξάθσλ ηαμηλνκεζέλησλ σο δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε, θαη € 12.777,84 ην νπνίν αθνξά θόξν

από εηζνδήκαηνο κε θαηαρσξεκέλν ζηα απνηειέζκαηα.

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Πιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ

7. Σν πνζό ηεο πξόβιεςεο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθά γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο αλέξρεηαη ζε € 120 ρηι.

Γηα ινηπέο ππνρξεώζεηο έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζσξεπηηθά πξνβιέςεηο € 3.429 ρηι. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δελ έρνπλ ζρεκαηηζηεί

άιιεο πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο πνζέζεηο.

  δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη βαζηθά κέιε ηεο δηνίθεζεο

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)

  ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο

  ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη βαζηθά κέιε ηεο δηνίθεζεο 

Δμνθιήζεηο Τπνρξεώζεσλ από Υξεκαηνδνηηθέο Κηζζώζεηο

ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ)

  α) Δθξνέο (Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

  β) Δηζξνέο (αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ)

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

13. Ζ εηαηξεία ζε πινπνίεζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πξνέβε ηελ 05/02/2009 ζε ίδξπζε ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΕΩΟΣΡΟΦΔ ΓΩΓΩΛΖ ΑΔ». Ζ εηαηξεία έρεη έδξα ηελ πόιε ησλ Ησαλλίλσλ θαη ε «ΓΩΓΩΛΖ ΑΔ 

ΑΒΓΖ» θαηέρεη ην 100% ηνπ Κεηνρηθνύ ηεο Θεθαιαίνπ.  Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηελ ππ. αξηζκ. 6.36 

ζεκείσζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

(4.341)

(3.831)(2.437)

12. Σα πνζά ησλ εθξνώλ θαη εηζξνώλ ηεο εηαηξίαο από θαη πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΙΠ 24)

ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο έρνπλ ζε ρηι. € ώο εμήο :

31/12/2008
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β)

(2.613)

5 Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ δηαθνξέο, νύηε απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή

δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ζηελ ιεηηνπξγία ηεο

εηαηξίαο.

1.4 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

01/01 - 

31/12/2008

01/01 - 

31/12/2007
6. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 6.37 ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ. 

14.553 2.902

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

4. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε

κεηξηθή εηαηξία ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. Ζ κεηξηθή εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Διιάδα θαη ζπκκεηέρεη ζην

κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κε πνζνζηό 67,77 %. Ζ εηαηξία ελζσκαηώλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

ηεο κεηξηθήο πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε).

Θαζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ΄επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε (450) (199)

25.493 24.062 

2. Γελ έιαβαλ ρώξα εηαηξηθά γεγνλόηα όπσο εμαγνξά, ζπγρώλεπζε άιιεο εηαηξίαο ή θιάδνπ, απόζρηζε θιάδνπ,

αλαδηάξζξσζε  ή δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο.

Καζαξή ζέζε έλαξμεο ρξήζεωο                      (01.01.2008 

θαη 01.01.2007 αληίζηνηρα)
24.062 24.445 

3. Γελ έιαβε ρώξα αιιαγή ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε.
Γηαλεκεζέληα Κεξίνζκαηα

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο

 Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1.3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ  

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

1. Γελ ζεκεηώζεθε κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο κεζόδνπο ή ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ζε ζρέζε  κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.
01/01 - 

31/12/2008

01/01 - 

31/12/2007

 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία

 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Θύθινο εξγαζηώλ

Θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)

Θέξδε/ (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)

 Ινηπα κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

 Απαηηήζεηο από πειάηεο Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη  

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ                     Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

 1.1.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 1.2.  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ  

(Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €) (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €)

01/01 - 

31/12/2008

01/01 - 

31/12/2007

Grant Thornton ΑΔ Οηθνλόκνπ Υξήζηνο

Κε ζύκθσλε γλώκε

www.dodonidairy.com

6/3/2009 Βαιηβάζεο Σξηαληάθπιινο

Βελέηεο Θσλζηαληίλνο Ιύηεο Βαζίιεηνο

ΓΩΓΩΝΗ Α.Δ  ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΗΠΔΙΡΟΤ
ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 10490/42/Β/86/1 

Σ/ΡΥΗ ΚΩΣΑΚΗ 1  451 10 ΔΛΔΟΤΑ ΠΑΑΡΩΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Ησαλλίλσλ    ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :

Σημ.: Σηα Ταμειακά διαθέζιμα έναπξηρ ηηρ πεπιόδος 1.1.-30.6.2005 ηηρ Μηηπικήρ 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΓΩΓΩΛΖ Α.Δ ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΣΟ

ΖΠΔΗΡΟΤ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξίαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.


