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26/5/2012 

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2012 η ετήσια Γενική 

Συνέλευση της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε 

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2012, η ετήσια τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. στην έδρα της εταιρίας στα 

Ιωάννινα. 

Παρά την οικονομική κρίση και τη συνακόλουθη μείωση του κύκλου 

εργασιών, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας κατά το οικονομικό 

έτος 2011, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 96,68 εκατ. € έναντι 

112,78 εκατ. € το 2010 παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,28%.  

Τα μικτά αποτελέσματα αυξήθηκαν από 14,58  εκατ. € το 2010, σε  

14,88 εκατ. € το 2011, ή σε ποσοστό 2,04% και το μικτό περιθώριο 

διαμορφώθηκε σε 15,39% έναντι 12,93% το 2010.  

Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 

29,53% και διαμορφώθηκαν σε 9,25 εκατ. € έναντι 7,13 εκατ. € το 2010 

και τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το 2011 ανήλθαν σε  3,59 εκατ. € 

έναντι των 2,28 εκατ. € του 2010 αυξημένα δηλαδή κατά 58,16%. 

 

2/6/2012 

Χορηγία από τη ΔΩΔΩΝΗ στο ΕΚΑΒ 

Στo πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρίας στην 

περιοχή της Ηπείρου, με απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

Εταιρία θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ομάδας των μοτοσικλετιστών 

της 7ης Περιφέρειας του ΕΚΑΒ (Παράρτημα Ιωαννίνων) με την αγορά 

μιας μοτοσυκλέτας.  

 

14/6/2012 

Συμμετοχή της εταιρίας στην έκθεση SIAL 2012  



Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL πραγματοποιείται κάθε 

δύο χρόνια και αποτελεί παγκόσμιο σημείο συνάντησης και προβολής 

των εταιριών του κλάδου.    

H SIAL 2012 θα διεξαχθεί από 21έως 25 Οκτωβρίου 2012 στο Παρίσι, 

στον εκθεσιακό χώρο Parc d’ exposition. Στην προηγούμενη SIAL 

συμμετείχαν 5.700 εταιρίες από 106 χώρες την φετινή δε έκθεση  

αναμένεται να την επισκεφτούν πάνω από 147.000 επισκέπτες από όλον 

τον κόσμο. 

Η συμμετοχή της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. στη SIAL εντάσσεται στη γενικότερη 

στρατηγική της εταιρίας για αύξηση των εξαγωγών και αποσκοπεί στη 

διεύρυνση της πελατειακής της βάσης και το άνοιγμα νέων αγορών σε 

χώρες του εξωτερικού.  

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε θα συμμετάσχει με δικό της περίπτερο στον χώρο των 

τυροκομικών προϊόντων της έκθεσης, και θα έχει τη δυνατότητα να 

παρουσιάσει τα προϊόντα της, και ιδίως, τη ΦΕΤΑ ΔΩΔΩΝΗ, την 

Κεφαλογραβιέρα, την Γραβιέρα Πρόβεια, το Κεφαλοτύρι, το Κατσικίσιο, 

το Γιαούρτι, τα οποία εξάγει σήμερα σε 34 χώρες σε όλο τον κόσμο 

 

26.05.2012 

Am 25 Mai 2012 wurde die Hauptversammlung von Dodoni SA 

abgehalten 

Am 25 Mai 2012 wurde die Hauptversammlung von DODONI SA im 

Hauptsitz des Unternehmens in Ioannina abgehalten. 

Trotz der Wirtschaftskrise und der daraus folgenden Verringerung des 

Umsatzes, die Ergebnisse der Finanzlage des Unternehmens im 

Geschäftsjahr 2011 haben eine signifikante Verbesserung gezeigt. 

Im Einzelnen hat sich der Umsatz auf 96.680.000 € beläuft, im 

Vergleich zu € 112.780.000 im Jahr 2010, i.e. es hat einen Rückgang 

von 14,28% gezeigt. 

Der Bruttogewinn wurde im Jahr 2010 um 14.580.000 € gestiegen, 

um 14.880.000 € in 2011, oder bei einer Rate von 2,04% und der 

Bruttomarge bei 15,39% gegenüber 12,93% im Jahr 2010. 

Der Gewinn vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) hat 

sich um 29,53% erhöht und auf 9,25 Mio. bestanden, verglichen mit 

7.130.000 € im Jahr 2010, während der Nettogewinn vor Steuern für 

das Jahr 2011 hat sich auf 3,59 Mio. € beliefen., gegenüber € 

2.280.000 im Jahr 2010, i.e. erhöht um 58,16%. 



 

02.06.2012 

DODONI spendet dem Notfallzentrum (EKAB) ein Motorrad 

Im Rahmen der Maßnahmen zur sozialen Verantwortung des 

Unternehmens in der Region von Epirus, und durch Beschluss des 

Verwaltungsrates, hat das Unternehmen zur Stärkung der Gruppe 

von Motorradfahrern auf 7 Region des Notfallzentrums (Abteilung von 

Ioannina) mit dem Kauf eines Motorrads beigetragen.  

 

14/6/2012 

Teilnahme des Unternehmens an der Internationale Ausstellung 

SIAL 2012 

Die Internationale Speisen und Getränke Ausstellung SIAL findet alle 

zwei Jahre statt und ist ein globaler Treff- und Ausstellungspunkt für 

die Firmen der Branche. 

SIAL 2012 wird vom 21 bis 25 Oktober 2012 in Paris stattfinden, in 

der Messe Parc d 'Exposition. In der vorherige SIAL haben 5700 

Unternehmen aus 106 Ländern teilgenommen, während dieses Jahr 

werden mehr als 147.000 Besucher aus der ganzen Welt erwartet. 

Die Teilname des SA DODONI an SIAL ist Teil der umfassenden 

Strategie des Unternehmens, um die Exporte zu erhöhen und die 

Kundenbasis und die Erschließung neuer Märkte im Ausland zu 

erweitern. 

DODONI SA wird mit einem eigenen Stand an der Messe von 

Milchprodukten teilnehmen, wo es die Möglichkeit erhalten wird, ihre 

Produkte zu präsentieren, insbesonders die: FETA Dodoni, 

Kefalograviera, Greyerzer Käse aus Schafsmilch, Kefalotyri, 

Ziegenkäse und Joghurt, die derzeit in 34 Länder rund um die Welt 

exportiert werden. 

 

 

DE>GR 

Sie erhalten hiermit eine Aufstellung über die Leistungen 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 2011, 

die Ihnen beim Ausfüllen Ihrer 



Einkommensteuererklärung helfen soll.  Diese Daten 
haben wir auch der Zentralen Zulagenstelle für 

Altersvermögen (ZfA) mitgeteilt.  Dazu sind wir gesetzlich 
verpflichtet (§ 22a Einkommensteuergesetz - EStG). Von 

der ZfA werden die Daten an die zuständige 
Landesfinanzverwaltung übermittelt. 

Anspruch auf Regelaltersrente 

mit einem Rentenbeginn am 01.02.2006 (einzutragen in die Anlage R, 

Zeile 7) 

Rentenbetrag einschließlich Einmalzahlung (einzutragen in die Anlage 
R, Zeile 5) 

im Rentenbetrag enthaltener Rentenanpassungsbetrag (einzutragen in 

die Anlage R, Zeile 6) 

 

Με την παρούσα επιστολή θα λάβετε μία λίστα όπου θα αναγράφονται οι 

παροχές από την υποχρεωτική συνταξιοδοτική σας ασφάλιση για το έτος 

2011, η οποία θα σας χρησιμεύσει στη συμπλήρωση της φορολογικής 

σας δήλωσης. Τα εν λόγω στοιχεία έχουν κοινοποιηθεί επίσης στην 

Κεντρική Υπηρεσία Συνταξιοδοτικής Αποταμίευσης (ZfA). Η κοινοποίηση 

είναι νομικώς υποχρεωτική (§ 22a Νόμος περί Φορολόγησης του 

Εισοδήματος - EStG). Από την ZfA τα στοιχεία θα προωθηθούν στην 

αρμόδια φορολογική υπηρεσία. 

Επιλέξιμα για τη βασική σύνταξη, 

έναρξη συνταξιοδότησης την 01-02-2006 (συμπληρώνεται στο συνημμένο 

R, Γραμμή 7), 

ύψος της σύνταξης συμπεριλαμβανομένου του εφάπαξ (συμπληρώνεται 

στο συνημμένο R, Γραμμή 5), 

συμπεριλαμβανόμενο ποσό για την προσαρμογή της σύνταξης1 

(συμπληρώνεται στο συνημμένο R, Γραμμή 6). 

 

                                                           
1
 Διαφορά μεταξύ της σύνταξης σήμερα και της σύνταξης κατά το επόμενο από την έναρξή της έτος. 


