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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά
περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 – Αρ. Γ.E.ΜΗ. :
004280301000

Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής
με την επωνυμία COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΦΜ.

099940479 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004280301000 επί της οδού ΝΙΚΗΣ 11
10563 ΑΘΗΝΑ συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ
μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ( Β5 και Β6 ) που
απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο
από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών
οντοτήτων
COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. :
099940479, περιόδου από 01/01/2016 έως 31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.:
004280301000 ποσά σε €

2016
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσμένα
Μείον: Απομειωμένα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεματικά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και
υποχρεώσεων

2015

237.519,63
232.864,07
0,00

232.864,07
4.655,56
4.628,17
239.027,75
1.670,91
174.914,77
424.897,16

235.358,16
231.143,15
0,00

231.143,15
4.215,01
9.019,75
149.493,09
8.795,11
51.343,63
222.866,59

177.105,31
118.193,80
129.598,05

60.054,22
107.545,88
55.266,49

424.897,16

222.866,59
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. :
099940479, περιόδου από 01/01/2016 έως 31/12/2016 , Γ.Ε.ΜΗ.:
004280301000 ποσά σε €

2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,
ημικατ/μένα)
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόμενους

2015

472.136,02
0,00

425.598,01
0,00

-4.391,58

0,00

0,00
-341.451,38

0,00
-448.503,31

-1.720,92

-1.720,38

-70.807,15
3.066,56

-161.883,35
350,80

-519,33

-500,67

Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι

56.312,22
-14.261,13

-186.658,90
0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

42.051,09

-186.658,90

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι
υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού.
Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα ( Παρ. 3 (στ)
Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ)

Ο οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας
Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση

άρθρου 29 )

άρθρου 29 )

Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 )

Πολύ μικρή οντότητα

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ)
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. ( Παρ. 25

άρθρου 29 )

άρθρου 29 )

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16

άρθρου 29 )

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σε πλήρη
συμφωνία με τον Ν.4308/2014
Δεν δόθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Υπάρχει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης έργου ποσού
4.950,00 ευρώ
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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34
άρθρου 29 )

Σημειώσεις

Συντάχθηκαν οι κατά το νόμο οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με
τα υποδείγματα Β5-Β6 του άρθρου 16 παράγρ.7 του Ν.4308/2014
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
29/08/2016 αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών ύψους 596.240,00 ευρώ και
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 7,25 ευρώ εκάστη.
Παράλληλα αποφασίσθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά
75.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών .
Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται
στο ποσό των 136.680,00 ευρώ και διαιρείται σε 182.240 μετοχές
ονομαστικής αξίας 0,75 ευρώ εκάστη.

Για την οντότητα ο επιτηδευματίας

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ

Χ. ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ
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Ο ΟΡΚΩΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας COMPRO AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
COMPRO AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και την
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/ Β΄
/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια
αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική
θέση της Εταιρείας COMPRO AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική
της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στη σημείωση του προσαρτήματος όπου περιγράφεται η μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών ποσού € 596.240,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 7,25 εκάστη και η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 75.000,00 με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την από 29/08/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων. Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 136.680,00 και διαιρείται σε 182.240 ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας € 0,75 εκάστη. 2) Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 μέχρι 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση ποσού € 30.000,00. Από τον έλεγχό μας δεν
κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της
Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι: α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις ανωτέρω
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. β) Με βάση τη γνώμη που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την
Εταιρεία COMPRO AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Έδρα του ελεγκτή Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017

Πρόδρομος Σ. Γεωργιάδης
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 10321
ΩΡΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ Εταιρείας 146
Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International
Βλαχερνών 10, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 24
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