
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Aρµόδια Υπηρεσία Νοµαρχία: Aν.Αττικής Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.hygeia.gr Κέρδη προ φόρων 99.295 107.625
Σύνθεση ∆Σ ή διαχειριστές: ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ -ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Πλέον / µείον προσαρµογές για:

ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αποσβέσεις 31.441 31.742
ΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ Προβλέψεις 15.777 5.884
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΜΕΛΟΣ Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλέψεων προηγούµενων χρήσεων 0 (30.000)
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.386 7.465

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων Λοιπά (2.096) (4.921)
οικονοµικών καταστάσεων: 26/03/2009 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
Ορκωτός ελεγκτής : Μανόλης Μιχαλιός (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131) κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Ελεγκτική εταιρία : Grant Thornton A.E. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127) Μείωση / (αύξηση) λοιπών µακροπροθέσµων απαιτήσεων 0 (1.471)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Με σύµφωνη Γνώµη Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (5.271) 8.651

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 53.003 (71.366)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 113.824 66.278
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2008 31/12/2007 Μείον:
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 65.414 95.709 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (7.386) (7.465)
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 30.000 0 Καταβεβληµένοι φόροι (25.893) (114.225)
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.067 7.123 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 280.079 (1.803)
Αποθέµατα 15.429 10.157 Επενδυτικές δραστηριότητες
Απαιτήσεις από πελάτες 54.135 107.138 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (31.147) (42.219)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 377.845 200.031 Τόκοι εισπραχθέντες 2.098 3.335
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  553.890 420.159 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (29.049) (38.884)
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μετοχικό κεφάλαιο 60.000 60.000 Εξοφλήσεις δανείων (17.217) (17.661)
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 90.438 89.540 Μερίσµατα πληρωθέντα (56.000) (270.000)
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων Εταιρείας (α) 150.438 149.540 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατ/κές δραστηριότητες (γ) (73.217) (287.661)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο Καθαρής Θέσης  (γ) = (α) + (β) 150.438 149.540 χρήσης (α) + (β) + (γ) 177.813 (328.348)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0 18.765 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 200.031 528.379
Προβλέψεις/λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 73.185 47.408 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 377.845 200.031
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 330.267 204.446
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  403.452 270.619 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)  553.890 420.159

1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
Κύκλος εργασιών 1.650.169 1.500.031
Μικτά κέρδη 1.161.936 1.046.199

136.024 143.375
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 104.583 111.755 Έσοδα 30.147
Κέρδη  προ φόρων 99.295 107.625 Έξοδα 105.377
Μείον φόροι (42.399) (28.248) Απαιτήσεις 7.732
Κέρδη  µετά από φόρους    56.896 79.377 Υποχρεώσεις 22.798

2,8448 3,9689 Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 37.800

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

31/12/2008 31/12/2007
 

149.540 163.162
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους 56.896 79.377 O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Πληρωµή µερισµάτων (56.000) (93.000) ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Α∆Τ  ΑΒ 340781  
(31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα) 150.436 149.540

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α∆Τ Ν- 474235
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 13646, Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ      (Ποσά εκφρασµένα σε €)

αποτελεσµάτων & αποσβέσεων
Κέρδη / ζηµιές προ φόρων χρηµατοδοτικών & επενδυτικών 

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή –βασικά

δηµοσιευθεί (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης όπως ειχε 

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης

O ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ANIZ A.E EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008
(δηµοσιευόµενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3699/01/AT/B/96/353
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 4 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ                       

 (Ποσά εκφρασµένα σε  €) 

(Ποσά εκφρασµένα σε  €)ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009

ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α∆Τ ΑΒ266582

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΝΝΤ PRESS 210-3256879 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα
της Εταιρείας ΑΝΙΖ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση
διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» πού έχει έδρα την Αθήνα και κατέχει το 70% των
µετοχών της Εταιρείας και εφαρµόζει την ολική µέθοδο ενοποίησης 
2. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. 
3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31/12/2008 ανέρχεται σε 32 άτοµα
(31/12/2007: 31 ). 
4. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που
έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν
µέρη, είναι ως εξής: 

5. Επί των Ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη 
6. Η Εταιρία έχει σχηµατίσει σωρευτική πρόβλεψη ύψους € 20 χιλ. που αφορά ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της εταιρείας, παρατίθεται στη
σηµείωση 7.21 των Σηµειώσεων των Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2008. 
7. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Εταιρείας στις 26.3.2009 
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