
24.000,00 24.000,00

0,02 0,02 24.000,00 24.000,00

21.299,29 16.230,70

21.299,31 16.230,72 706,67 706,67

0,00 0,00

0,65 0,65 ‐184.167,20 ‐196.289,76

0,65 0,65 ‐183.460,53 ‐195.583,09

21.299,96 16.231,37 ‐159.460,53 ‐171.583,09

449.100,21 460.676,70 18.502,88 29.532,65

‐27.276,28 ‐13.752,02 627.772,54 725.303,51

0,00 0,00 4.796,21 148,33

41.292,02 35.720,19 13.943,97 12.385,95

0,00 0,00 482,73 1.341,88

4.514,07 3.238,08 17.826,98 13.621,65

34.934,80 108.636,56 0,00 0,00

502.564,82 594.519,51 683.325,31 782.333,97

502.564,82 594.519,51 683.325,31 782.333,97

523.864,78 610.750,88 523.864,78 610.750,88

ο εταίρος ο εταίρος ο εταίρος ο λογιστής

& & διαχειριστής  διαχειριστής & διαχειριστής

Ντινούδης Γ. Παναγιώτης

Κοκαλίδης Λ. Ανδρέας Καλαϊτζάκης Ν. Αναστάσιος Ασκητής Φ. Ευάγγελος ΑΔΤ ΑΙ788032

ΑΔΤ ΑΒ556768 ΑΔΤ ΑΖ557047 ΑΔΤ ΑΚ .621259 Αρ Αδείας ΟΕΕ Α27721

Σύνολο Χρημ. Στοιχ.& Προκατ/λών

Ταμειακά διαθ/μα και ισοδύναμα

Λοιπές απαιτήσεις

Εμπορικές απαιτήσεις

Απομείωση εμπορ. απαιτήσεων

Σύνολο ΥποχρεώσεωνΣύνολο Κυκλοφορούντων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ , 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Σύνολο βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Προπληρωμένα έξοδα Λοιπές υποχρεώσεις

Λοιπά χρηματοοικον/ικά στοιχεία

Λοιποί φόροι και τέλη

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

ΧΡΗΜΑΤ. ΣΤΟΙΧ. & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Φόρος εισοδήματος

Σύνολο Ενσώμ. Παγίων Στοιχείων

Τραπεζικά δάνεια

Εμπορικές υποχρεώσεις

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Σύνολο Καθαρής Θέσης

Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο Αποθεμ. & Αποτελ. σε Νέο

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ & ΑΠΟΤΕΛ. ΣΕ ΝΕΟ

Λοιπά άυλα

Αποθεματικά νόμων ή καταστ/κού

Σύνολο Αϋλων Παγίων Στοιχείων

Αφορολόγητα αποθεματικά

Προηγ. Χρήση     
1/1‐ 31/12/2015

ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο Καταβλημένου Κεφαλαίου

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

Ακίνητα 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαιο

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦ. ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ (PLANET TRANS INTERNATIONAL) Ε.Π.Ε.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.2644101000, ΕΔΡΑ : 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 84 & ΜΑΡΜΑΡΑ 1‐ 3‐ 5, ΤΚ 14231 Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 (19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ,  1/1‐ 31/12/2016)

Κλειομ. Χρήση     
1/1‐ 31/12/2016

Προηγ. Χρήση     
1/1‐ 31/12/2015

Κλειομ. Χρήση     
1/1‐ 31/12/2016



ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ (PLANET TRANS INTERNATIONAL) Ε.Π.Ε. 

ΕΔΡΑ : 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 84 & ΜΑΡΜΑΡΑ 1‐ 3‐ 5, ΤΚ 14231 Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2644101000 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2016 

Πληροφορία του άρθρου 29 του Ν.4308/2014   

παρ. 3α : Επωνυμία της οντότητας  ΠΛΑΝΗΤΗΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  ΔΙΕΘΝΗΣ 
(PLANET TRANS INTERNATIONAL) Ε.Π.Ε. 

παρ. 3β : Νομικός τύπος της οντότητας  Ε.Π.Ε. 

παρ.  3γ  :  Περίοδος  αναφοράς  των  χρηματο‐
οικονομικών καταστάσεων 

Διαχειριστικό/ Φορολογικό  

Έτος 1/1/2016 – 31/12/2016 

παρ. 3δ : Διεύθυνση της έδρας της οντότητας  28ης Οκτωβρίου 84 & Μαρμαρά 1‐ 3‐ 
5, Τ.Κ. 14231, Ν. Ιωνία Αττικής 

παρ.  3ε  :  Μητρώο  στο  οποίο  είναι  εγγεγραμμένη  η 
οντότητα 

Γ.Ε.ΜΗ. (Ε.Β.Ε.Α.)   αρ. 2644101000 

παρ.  3στ  :  Εάν  η  οντότητα  λειτουργεί  με  την 
παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η  οντότητα  λειτουργεί  και  συνέταξε 
τις  χρηματ/κές  της  καταστάσεις  με  την 
παραδοχή  της  συνεχιζόμενης  δραστηριό‐
τητας 

παρ. 3ζ : Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση  Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση 

παρ. 3η : Κατηγορία της οντότητας  Μικρή Οντότητα 

παρ.  3θ  :  Εάν  οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις 
έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/14 

Οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις 
έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με 
το Ν.4308/14 

παρ. 4. Παράγοντες που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο 
την  προοπτική  της  οντότητας  ως  συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα.  Φύση  αυτών  των  παραγόντων.  Μέτρα 
που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους 

Δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες 

παρ.5. Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών 
που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των 
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.  

Αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων στη χρήση. 
Γεγονότα  που  επέφεραν  τις  αλλαγές.  Διόρθωση  λαθών 
στη χρήση. Επιπτώσεις των παραπάνω στα κονδύλια των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Η  επιμέτρηση  γίνεται  στο  κόστος 
κτήσης.  

Αποθέματα  δεν  υπάρχουν  και  δεν 
συντρέχει περίπτωση επιμέτρησης. 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τους 
συντελεστές της φορολογίας εισοδήματος 
καθώς κρίνονται ικανοποιητικοί.  

Η απομείωση των εμπορικών απαιτή‐
σεων  εμφανίζεται  αφαιρετικά  κάτω  από 
το  κονδύλι  των  εμπορικών  απαιτήσεων. 
Έγινε  προσαρμογή  για  την  προηγούμενη 
χρήση καθώς είχε τεθεί στις προβλέψεις.  

παρ.6. Παρέκκλιση από την εφαρμογή των διατάξεων 
του  Ν.4308/2014  για  την  εκπλήρωση  της  παρ.  2  του 
άρθρου  16  περί  εύλογης  παρουσίασης.  Επιπτώσεις  της 
παρέκκλισης  στα  περιουσιακά  στοιχεία,  στις 
υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα 

Δεν έγινε παρέκκλιση  

παρ.  7.    Περιουσιακά  στοιχεία  ή  υποχρεώσεις  που 
σχετίζονται  με  περισσότερα  από  ένα  κονδύλια  του 
ισολογισμού 

Δεν συντρέχει περίπτωση 
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παρ.  8.  Πίνακας  ενσώματων  και  άυλων  πάγιων 
περιουσιακών  στοιχείων  με  :  α)  κόστος  κτήσης  ή 
παραγωγής,  β)  προσθήκες,  μειώσεις  και  μεταφορές 
μεταξύ των κονδυλίων κατά τη διάρκεια της περιόδου, γ) 
αποσβέσεις  και  απομειώσεις  αξίας  που  αφορούν  την 
περίοδο,  δ)  σωρευμένες  αποσβέσεις  και  απομειώσεις 
στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, ε) μεταβολές των 
σωρευμένων  αποσβέσεων  και  απομειώσεων  κατά  τη 
διάρκεια της περιόδου, στ) προσαύξηση της αξίας κτήσης 
λόγω  κεφαλαιοποίησης  τόκων  στην  περίοδο,  σύμφωνα 
με την παρ. 2δ του άρθρου 18, ζ) Λοιπές μεταβολές 

Ο πίνακας παρατίθεται στο τέλος του 
προσαρτήματος 

παρ.  10.  Πληροφορίες  σε  περίπτωση  επιμέτρησης 
στην  εύλογη  αξία,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  24  του 
Ν.4308/2014 

Η  επιμέτρηση  γίνεται  στο  κόστος 
κτήσης 

παρ.  13.  Συνολικό  χρέος  της  οντότητας  που 
καλύπτεται  με  εξασφαλίσεις  που  παρέχονται  από  την 
οντότητα. Φύση και της μορφή της εξασφάλισης 

Δεν υπάρχουν  χρέη που  να  καλύπτο‐
νται με εξασφαλίσεις  

παρ. 14. Υποχρεώσεις της οντότητας που καθίστανται 
απαιτητές  μετά  από  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία 
του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις 

παρ. 16.  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,  εγγυήσεις 
ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις  (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) 
που  δεν  εμφανίζονται  στον  ισολογισμό.  Φύση  και  της 
μορφή  των  σχετικών  εξασφαλίσεων  που  έχουν 
παρασχεθεί 

Δεν  υπάρχουν  τέτοιες  χρηματο‐
οικονομικές δεσμεύσεις ή εγγυήσεις.  

παρ.  17.  Ποσό  και  φύση  των  επιμέρους  στοιχείων 
εσόδων  ή  εξόδων  που  είναι  ιδιαίτερου  ύψους  ή 
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.  

Συμψηφισμός  εσόδων  &  εξόδων  (αξίες  προ  του 
συμψηφισμού) 

Τα έσοδα προέρχονται από τις υπηρε‐
σίες  για  την  μεταφορά  αγαθών,  και 
ανάλογης  φύσης  είναι  και  τα  έξοδά  της 
οντότητας.  Δεν  έγιναν  συμψηφισμοί 
εσόδων‐ εξόδων 

παρ.  18.  Ποσό  τόκων  της  περιόδου  με  το  οποίο 
αυξήθηκε  το  κόστος απόκτησης αγαθών  και  υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4308/2014 

Δεν  υπάρχουν  τόκοι  αυτής  της 
κατηγορίας 

παρ.  23α.  Μέσος  όρος  των  απασχολουμένων  κατά 
την διάρκεια της περιόδου 

Ένας (1) μισθωτός με μερική απασχό‐
ληση  με  ισοδύναμο  σε  πλήρη  απασχό‐
ληση 0,80 μονάδες 

παρ.  25.  Προκαταβολές  και  πιστώσεις  που  χορη‐
γήθηκαν  στα  μέλη  διοικητικών,  διαχειριστικών  και 
εποπτικών  συμβουλίων  (με  μνεία  του  επιτοκίου,  των 
όρων  χορήγησης  και  των  ποσών  που  επιστράφηκαν, 
διαγράφηκαν  ή  δεν  εισπράχθηκαν  λόγω  αποποίησης), 
καθώς και δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό 
τους, με οποιαδήποτε εγγύηση 

Δεν  χορηγήθηκαν  προκαταβολές  και 
πιστώσεις. Δεν αναλήφθηκαν δεσμεύσεις 
για λογαριασμό των διαχειριστών. 

Οι  διαχειριστές  αμείβονται  για  τις 
υπηρεσίες  διαχείρισης‐  εκπροσώπησης 
της εταιρείας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΙΩΝ για την πληροφορία της παρ. 8 του άρθρου 29 

  Τεχνικές  

εγκατ/σεις 

Μεταφορικά 

 μέσα 

Έπιπλα &  

Λ. Εξοπλισμός 

Αϋλα  

στοιχεία 

Αξία κτήσης έως 31/12/2015  3.885,00  0,00  157.532,90  21.013,46 

Αξία κτήση στο έτος 2016  0,00  8.116,94  5.796,14  0,00 

Πωλήσεις στο έτος 2016  0,00  0,00  0,00  0,00 

Απομειώσεις στο έτος 2016  0,00  0,00  0,00  0,00 

Αποσβέσεις έως 31/12/2015  3.884,98  0,00  141.302,20  21.012,81 

Αποσβέσεις στο έτος 2016  0,0  434,46  8.410,03  0,00 

Απομειώσεις στο έτος 2016  0,00  0,00  0,00  0,00 

Υπολ. Αξία την 31/12/2016  0,02  7.682,48  13.616,81  0,65 

 

 

ο εταίρος 

& διαχειριστής 

 

 

 

Κοκαλίδης Λ. Ανδρέας 

ΑΔΤ ΑΒ556768 

ο εταίρος 

& διαχειριστής 

 

 

 

Καλαϊτζάκης Ν. Αναστάσιος 

ΑΔΤ ΑΖ557047 

ο εταίρος 

& διαχειριστής 

 

 

 

Ασκητής Φ. Ευάγγελος 

ΑΔΤ ΑΚ621259 

ο λογιστής 

 

 

 

Ντινούδης Γ. Παναγιώτης

ΑΔΤ ΑΙ788032 

Αρ.Αδείας ΟΕΕ Α27721 

 


