
2021

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπός εξοπλισµός 0,02

Σύνολο 0,02

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 0,02

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 21.664,39

Σύνολο 21.664,39

Σύνολο κυκλοφορούντων 21.664,39

Σύνολο ενεργητικού 21.664,41

Καθαρή θέση

Καταβληµένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 10.000,00

Σύνολο 10.000,00

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 0,00

Αφορολόγητα αποθεµατικά 0,00

Αποτελέσµατα εις νέο -26.795,82

Σύνολο -26.795,82

Σύνολο καθαρής θέσης -16.795,82

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Εµπορικές υποχρεώσεις 10.579,88

Λοιποί φόροι και τέλη 578,09

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 8.285,48

31ης ∆εκεµβρίου 2021  -  1η  Εταιρική χρήση (03/11/2021 - 31/12/2021) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :   161369003000

GIMMA CAFE Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

(Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 8.285,48

Λοιπές υποχρεώσεις 19.016,78

Σύνολο 38.460,23

Σύνολο υποχρεώσεων 38.460,23

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 21.664,41

2021

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 44.418,90

Κόστος πωλήσεων -43.794,14

Μικτό αποτέλεσµα 624,76

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00

624,76

Έξοδα διοίκησης -7.974,70

Έξοδα διάθεσης -19.273,61

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 0,00

Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 0,00

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων 0,00

Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία 0,00

Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων 0,00

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας 0,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων -26.623,55

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -5,60

Αποτέλεσµα προ φόρων -26.629,15

Φόροι εισοδήµατος -166,67

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους -26.795,82

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία 

(Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις)   Ποσά σε Ευρώ

Υπόδειγµα Β.2.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

31ης ∆εκεµβρίου 2021  -  1η  Εταιρική χρήση (03/11/2021 - 31/12/2021) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ :   161369003000

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΡΟΓ∆ΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



Επωνυµία 

(Παρ. 3(α) άρθρου 29)

Νοµικός τύπος

(Παρ. 3(β) άρθρου 29)

Περίοδος αναφοράς

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29)

∆ιεύθυνση έδρας

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29)

∆ηµόσιο µητρώο

(Παρ. 3(ε) άρθρου 29)

Συνεχιζόµενη δραστηριότητα

(Παρ. 3(στ) άρθρου 29)

Εκκαθάριση

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)

Κατηγορία οντότητας

(Παρ. 3(η) άρθρου 29)

Κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

(Παρ. 3(θ) άρθρου 29)

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της 

οντότητας ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα

(Παρ. 4  άρθρου 29)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. Προσάρτηµα (µικρών επιχειρήσεων)

Σηµειώσεις επί των χρηµατοοικοµικών καταστάσεων

31ης ∆εκεµβρίου 2021

GIMMA CAFE Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

03/11/2021 - 31/12/2021

ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ  253 , ΑΙΓΑΛΕΩ 12241

ΑΡ.ΓΕΜΗ. 161369003000

Η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας

Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1)

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη 

συµφωνία µε το Ν. 4308/2014

Η διοίκηση διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες 

που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενη 

δραστηριότητα.

Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η 

οντότητα για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών 

της καταστάσεων.                                                                                                                                                          

(Παρ. 5  άρθρου 29)

ΟΙ λογιστικές πολιτικές που ακολούθησε η συγκεκριµένη οντότητα για τα 

επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων 

στηρίζονται στις λογιστικές αρχές και τους λογιστικούς κανόνες του 

Ν.4308/2014 και του Ν.4172/2013 και δεν έχει παρεκλλίνει απο τα νόµιµα 

Παρεκκλίσεις υποχρέωσης  της παραγράφου 2 του άρθρου 16

(Παρ. 6  άρθρου 29)

Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου µε περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισµού

(Παρ. 7  άρθρου 29)

Πίνακας ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

(Παρ. 8  άρθρου 29)

Περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία 

(Παρ. 10  άρθρου 29)

Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις

(Παρ. 13  άρθρου 29)

Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται 

απαιτητά µετά από πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού.  

(Παρ. 14  άρθρου 29)

Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις-εγγυήσεις

(Παρ. 16 άρθρου 29)

Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή 

σηµασίας

(Παρ. 17 άρθρου 29)

Ποσό τόκων περιόδου µε το οποίο αυξήθηκε το κόστος 

απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 20

(Παρ. 18 άρθρου 29)

Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη ∆.Σ.

(Παρ. 25 άρθρου 29)

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΡΟΓ∆ΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ν.4308/2014 και του Ν.4172/2013 και δεν έχει παρεκλλίνει απο τα νόµιµα 

πλαίσια που αυτοί οι νόµοι υπαγορεύουν.                                                                                                                                                                                                 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται µε 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού.

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας παγίων

∆εν συνέτρεξε περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία.

∆εν υφίσταται χρέος µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις.

∆εν υφίστανται τέτοια ποσά.

∆εν υφίστανται.

∆εν υφίστανται.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.


