
∆ιεύθυνση έδρας:Eρ.Σταυρού 5 Μαρούσι
Αριθ. Μητρώου ΑΕ:36999/01AT/B/96/353
Αρµόδια Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο: Αν.Αττικής 

Ορκωτός ελεγκτής : ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ
Ελεγκτική εταιρία : GRANT THORNTON
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:  Σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:www.aniz.gr

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2007 31.12.2006 (Ποσά εκφρασµένα σε  €)
95.708,75 85.232,02
10.157,33 17.337,24 Σύνολο κύκλου εργασιών 1.500.031,42 1.185.416,98
59.068,23 34.569,43 Μικτά Κέρδη / (ζηµιές) 1.046.198,64 909.995,44

255.224,27 534.030,61
420.158,58 671.169,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 389.726,45 389.726,45
66.172,87 107.505,24

204.446,00 400.501,61
270.618,87 508.006,85 141.755,23 367.828,58

Μετοχικό  κεφάλαιο 60.000,00 60.000,00 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο 137.625,46 367.483,41
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας 89.540,00 103.162,45 Μείον φόροι -58.248,25 -114.197,89
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων  Εταιρίας (β) 149.540,00 163.162,45 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο 79.377,21 253.285,52

420.158,87 671.169,30

Λειτουργικές δραστηριότητες 
107.625,46 367.483,41

Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους 79.377,21 253.285,52
Αποσβέσεις 31.742,18 21.897,87 242.539,66 327.162,45
Προβλέψεις -24.115,66 9.027,68 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) -93.000,00 -164.000,00

-4.921,42 -6.676,97 149.539,66 163.162,45
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.465,19 7.022,14

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 8.651,00 -8.631,91
Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων -71.366,00 18.317,35
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 64.807,00 156.179,81

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -7.465,16 -823,60
Καταβεβληµένοι φόροι -114.225,49 -175.763,84

-1.802,90 388.031,94
Επενδυτικές δραστηριότητες 

-42.218,94 -17.855,22
Τόκοι εισπραχθέντες 3.335,42 6.676,97
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -38.883,52 -11.178,25
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες i)   Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών € 32.823
Μερίσµατα πληρωθέντα -270.000,00 -164.000,00 ii)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών € 94.655
Εξοφλήσεις δανείων -17.661,00 -18.076,86 iii)  Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη € 13.325
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -287.661,00 -182.076,86 iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη € 10.952
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.   Λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες
χρήσης (α) + (β) + (γ) -328.347,42 194.776,83
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 528.378,90  333.602,07  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 200.031,48  528.378,90  

                                                                                          
                                                                                               
                                    

3.∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών
οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση της Εταιρίας.
4.Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 31/12/2007 ανερχόταν σε
31 άτοµα (31/12/2006: 25 ).

01.01-
31.12.2007

01.01-
31.12.2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(Ποσά εκφρασµένα σε  €)

Κέρδη προ φόρων

(Ποσά εκφρασµένα σε €) - έµµεση µέθοδος 01.01-
31.12.2007

01.01-
31.12.2006

1.Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιήθηκαν στην εταιρία
∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2007 και 
31/12/2006 αντίστοιχα)

Σύνθεση ∆Σ ή διαχειριστές: ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ -ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ / ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ ΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΜΕΛΟΣ/ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ - ΜΕΛΟΣ/ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ

Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

ANIZ A.E EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,  κατά τα ∆ΛΠ  )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ANIZ A.E . 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 στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή µας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 28-02-2008

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (α)+(β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε  €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

01.01-
31.12.2007

01.01-
31.12.2006

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2007 και 
1/1/2006 αντίστοιχα) 163.162,45 73.876,93

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

                Αθήνα, 9 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

5.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:

α) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την 31/12/2006.

2.∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α∆Τ Ν- 474235/ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 13646 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΧΑΡΑΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
Α∆Τ  ΑΒ 340781 

O ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Α∆Τ Ξ 393217 


