U-YOU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: 095591155 - Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αλ.Πάντου 27 - 17671 Καλλιθέα
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011
(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.)
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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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.
Αρµόδια Υπηρεσία: Πρωτοδικείο Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.quest.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
από το διαχειριστή: 24 Φεβρουαρίου 2012
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

Διαχειριστής :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Aπαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εφορακόπουλος Δηµήτριος

31/12/2010

01/01/2011 - 31/12/2011
Κύκλος εργασιών

1 382
4 599
5 981

1 314
12 823
14 137

-

Μικτά Κέρδη/(Ζηµίες)

-

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

(12 021)

Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα

46

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων

(11 975)

Φόροι

390

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

39 000
(36 469)

39 000
(24 883)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων Εταιρείας (α)

2 531

14 117

Προµηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

3 450
3 450
5 981

20
20
14 137

(11 585)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

-

01/07/2009 - 31/12/2010
1 032
969
(10 216)
160
(10 056)
(1 592)
(11 648)
-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)

(11 585)

(11 648)

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µερίδιο - βασικά (σε € )

(8.9117)

(8.9600)

(12 021)

(9 469)

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.07.2009 αντίστοιχα )
Κέρδη/(ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα )

01/01/2011 - 31/12/2011
14 117
(11 586)
2 531

01/07/2009 - 31/12/2010
31/12/2010
25 765(11 648)
14 117

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
Έµµεση Μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

01/01/2011 - 31/12/2011

01/07/2009 - 31/12/2010

(11 975)

(10 056)

(47)
1

748
(174)
14

(615)
4 120

16 345
(3 933)

(1)

(14)

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

(300)
(8 818)

2 930

Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

47
47
(8 771)
12 054

174
174
3 104
8 950
12 054

3 283

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
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και για αυτό δεν συντρέχουν λόγοι σχηµατισµού σχετικών προβλέψεων.
3. Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό την 31/12/2011 και την 31/12/2010
4. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη
λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

01/01/2011 - 31/12/2011
01/07/2009 - 31/12/2010
i). 'Εσοδα
0
1 290
ii). Έξοδα / Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
8 364
5 042
iii). Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη
0
0
iv). Υποχρεώσεις προς συνδεµένα µέρη
0
0
v). Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
0
0
5. Η Εταιρεία είναι κατά 100% θυγατρική της " Info Quest Technologies A.E.B.E', η οποία είναι επίσης θυγατρική κατά 100% της εταιρείας
"Quest Συµµετοχών".
Οι Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας "Quest Συµµετοχών" µε
τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
6. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 01/07/2009 - 31/12/2010 και την παρούσα χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011
7. Η Εταιρεία µε την από 08/02/2012 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, αποφάσισε την αλλαγή επωνυµίας της Εταιρείας από RAINBOW ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μ. Ε.Π.Ε.σε U-YOU
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ,την αλλαγή του σκοπού καθώς και την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας σε 40 έτη.
8. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
9 .Δεν προέκυψαν περαιτέρω σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς.
10. Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας την 31/12/2011 έχουν καταστεί µικρότερα του ηµίσεως (1/2) του Εταιρικού Κεφαλαίου και συνεπώς έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου
45 του ΚΝ 3190/1955. Η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού, να βελτιωθεί
η κεφαλαιακή επάρκεια και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας για µια περίοδο τουλάχιστον 12 µηνών.
Καλλιθέα, 24/02/2012
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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