be Business Exchanges A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 - 31 ∆εκεμβρίου 2008 - 7η Εταιρική Χρήση
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσμτα της be Business Exchanges 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 στην διεύθυνση μας
www.be24.gr στο διαδίκτυο όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Στοιχεία Επιχείρησης :
∆ιεύθυνση έδρας :
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών :
Αρμόδια Νομαρχία :
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων :
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Ελεγκτική εταιρία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου Ελεγκτών:
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρίας :

Σινιόσογλου 6 & Παναγούλη
49290/01AT/Β/01/457(06)
Νομαρχία Αθηνών Ανατολικός Τομέας ∆/νση Ανωνύμων Εταιρειών & Εμπορίου

30-Μαρ-09
Μάριος Ψάλτης του Θωμά ( Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081)
PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Με σύμφωνη γνώμη
www.be24.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας (β)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α)+(β)

Αυξηση / (Μειωση) Μετοχικού Κεφαλαίου
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα)

31-∆εκ-07

3.463.727,58
1.265.500,24
483.755,60
5.212.983,42

3.902.788,98
1.524.635,56
2.785.169,48
8.212.594,02

1.275.166,48
1.821.661,62
841.559,32
3.938.387,42
3.201.645,00
3.747.235,75
(5.674.284,75)
1.274.596,00

1.497.625,35
3.298.403,61
1.099.927,41
5.895.956,37
3.201.645,00
3.755.893,85
(4.640.901,20)
2.316.637,65

5.212.983,42

8.212.594,02

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
31-∆εκ-08
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)
Κέρδη της περιόδου μετά από φόρους

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆ιευθύνων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
31-∆εκ-08

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Απαιτήσεις από Πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου :
Βασίλειος Τραπεζάνογλου
∆ημήτριος Μαυρογιάννης
Απόστολος Κουκουβίνος
Μιχάλης Βλασταράκης
∆ημήτριος Βλάχος
Ευάγγελος Κάββαλος
Γεώργιος Μαρίνος
Νικόλαος Παυλίδης
Ελένη Περιστεράκη

2.316.637,65
(1.033.383,55)
1.283.254,10
0,00
1.283.254,10

31-∆εκ-07
1.204.163,11
(1.437.525,46)
(233.362,35)
2.550.000,00
2.316.637,65

31-∆εκ-08
Σύνολο κύκλου εργασιών (Υπηρεσίες)
Μικτά Κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο

2.510.823,80
2.510.823,80
(870.118,85)
(1.033.383,55)
0,00
(1.033.383,55)

31-∆εκ-07
2.564.213,95
2.564.213,95
(1.197.323,52)
(1.437.525,46)
0,00
(1.437.525,46)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
31-∆εκ-08
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν Τραπεζών)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ασώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

31-∆εκ-07

(1.033.383,55)

(1.437.525,46)

774.455,85
13.767,00

784.131,83
5.323,00

347.048,66
(258.368,09)
(156.480,13)

323.018,18
(151.772,91)
(476.825,36)

(335.394,45)
0,00
1.563,43
(333.831,02)

(196.434,21)
1.501,50
1.515,55
(193.417,16)

(8.658,10)
0,00
(1.877.795,99)
(1.886.454,09)
(2.376.765,24)
2.667.007,02
290.241,78

2.550.000,00
900.000,00
(422.870,57)
3.027.129,43
2.356.886,91
310.120,11
2.667.007,02

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Επί των παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
2. Ο μέσος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά το 2008 ήταν 38 άτομα και για το 2007 38 άτομα.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διατητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
4. Τα ποσά των 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:
1.952.724,20
i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών €
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών €
386.824,55
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη €
1.207.240,83
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη €
3.064.014,81
5. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά.
6. Η εταιρία εφαρμόζει τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης από την 1η Ιανουαρίου 2005
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Β. ΤΡΑΠΕΖΑΝΟΓΛΟΥ
Α∆Τ ΑΑ- 015446

Αθήνα 30 Μαρτίου 2009
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
Α∆Τ ΑΒ-346032

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ κ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
Κ. ΑΤΣΑΛΗ
Α∆Τ ΑΖ -116785

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Β. ΚΟΡΡΕΣ
Α∆Τ ΑΒ-325562

