
Αρµόδια Υπηρεσία: Πρωτοδικείο Αθηνών Διαχειριστής : Μπιτσάκος Μάρκος
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:     www.u-you.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
από το διαχειριστή: 27 Φεβρουαρίου 2015
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Τσιρώνη Χριστίνα (Α.Μ.ΣΟΕΛ 36671)
Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύµφωνη Γνώµη  - Έµφαση Θέµατος

31/12/2014 31/12/2013 01/01/2014 - 31/12/2014 01/01/2013 - 31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 18 000                                        -                                                         
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία -                                      -                            Μικτά Κέρδη/(Ζηµίες) 4 345                                          -                                                         
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2 032                              2 162                     Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (23 084)                                       (12 565)                                              
Aπαιτήσεις από πελάτες -                                      -                            Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα (75)                                              3                                                        
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16 432                            8 938                     Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (23 159)                                       (12 562)                                              
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18 464                            11 100                    Φόροι (130)                                            180                                                    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (23 289)                                       (12 382)                                              

Μετοχικό Κεφάλαιο 81 000                            59 010                   Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 120                                             -                                                         
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (86 042)                           (62 653)                  Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (23 169)                                       (12 382)                                              

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων Εταιρείας (α) (5 042)                             (3 643)                    
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 12 918                            -                            Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µερίδιο - βασικά (σε € ) (10.7605) (6.2948)
Προµηθευτές 8 089                              11 743                   
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2 500                              3 000                     επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (23 084)                                       (12 565)                                              

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 23 507                            14 743                   
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 18 465                            11 100                   

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

1. Δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Eταιρείας.
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να 

01/01/2014 - 31/12/2014 01/01/2013 - 31/12/201331/12/2013 έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και για αυτό δεν συντρέχουν λόγοι σχηµατισµού σχετικών προβλέψεων.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα  ) (3 643)                             8 739                     - 3. Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό την 31/12/2013 ενώ το προσωπικό την 31/12/2014 ανερχόταν σε 1 άτοµο.
Κέρδη/(ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (23 289)                           (12 382)                  4. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη 
Αύξηση κεφαλαίου 21 990                            -                            λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην Καθαρή Θέση (100)                                -                            01/01/2014 - 31/12/2014 01/01/2013 - 31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα  ) (5 042)                             (3 643)                     i). 'Εσοδα 18 000 0

 ii). Έξοδα / Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 8 294 8 294

 iii). Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 6 917 1 382

Έµµεση Μέθοδος iv). Υποχρεώσεις προς συνδεµένα µέρη 1 700 8 053

01/01/2014 - 31/12/2014 01/01/2013 - 31/12/2013
5. Η Εταιρεία είναι κατά 85% θυγατρική της "Quest Συµµετοχών".Οι Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας

(23 159)                           (12 562)                   "Quest Συµµετοχών" µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
6. Η Εταιρεία έχει περαιώσει σύµφωνα µε το Ν.3888/2010 τη χρήση που έληξε την 30/06/2009. Δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη φόρου για την ανέλεγκτη χρήση 2010 γιατί η εταιρεία είχε  

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (17)                                  (28)                        σηµαντικές  σωρευµένες ζηµιές. (βλ. σηµείωση 17)
92                                   -                            7. Mε την από 23/09/2014 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η Εταιρεία αποφάσισε την αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά 21.990 €

Προβλέψεις 12 538                            8. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 9.Με την από 06/02/2015 Συνέλευση των Εταίρων, αποφασίστηκε η αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά  7.089.000 € (το οποίο διαιρείται σε 236.300 εταιρικά µερίδια αξίας 30,00  € 

το καθένα).Τον Ιανουάριο 2015 η Εταιρεία απέκτησε το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας "Cardlink A.E.", το οποίο κατείχαν οι "Alpha Bank AE" (50%) και "Eurobank-Ergasias ΑΕ" 
Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (4 659)                             (2 823)                    (50%), έναντι συνολικού τιµήµατος δέκα πέντε εκατοµµυρίων ευρώ (15.000.000 €).
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (3 640)                             7 571                     Τέλος, µε την από 20/02/2015 Συνέλευση των Εταίρων αποφασίστηκε οµόφωνα η απορρόφηση της εταιρείας, από την εταιρεία ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Μείον: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ,σύµφωνα µε τα άρθρα 1-5 του Νόµου 2166/1993,ορίστηκε Ισολογισµός Μετασχηµατισµού ο 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (92)                                  - Μετασχηµατισµού ο Ισολογισµός 28.02.2015 και  εκλέχθηκε Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο αυτού.
Καταβεβληµένοι φόροι -                                      -                            Πέραν των αναφεροµένων δεν προέκυψαν περαιτέρω σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (18 937)                           (7 842)                    10. Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας την 31/12/2014 έχουν καταστεί αρνητικά και συνεπώς έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 
Επενδυτικές δραστηριότητες 45 του ΚΝ 3190/1955. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία προέβη σε  αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά  7.089.000 € κατά την 06/02/2015.

Τόκοι εισπραχθέντες 2                                     28                         
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 2                                     28                                 Καλλιθέα, 27/02/2015
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                   Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 21 990                            -
Άλλα  (Έξοδα αύξησης κεφαλαίου) (220)                                -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 21 770                            -                            
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 2 835                              (7 814)                    
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 4 608 12 422 ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ                                                                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΔΕΛΩΝΑΣ

7 443                              4 608                      ΑΔΤ: ΑΑ 079768/2005                                                                                                                                                    Α.Δ.Τ.  Ξ 098132/1987
               ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ  0049241-Α΄ ΤΑΞΗΣ

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

 µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

U-YOU  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στοιχεία και πληροφορίες  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «U-YOU ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της  Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

 (Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη , κατά  τα Δ.Π.Χ.Α.)

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ: 1792401000 - Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αλ.Πάντου 27 - 17671 Καλλιθέα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 


