∆ΙΩΡΥΓΑ GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 ∆εκεµβρίου 2018
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ∆ΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην
έκθεση του νόµιµου ελεγκτή.

∆ιεύθυνση έδρας : Ηρώδου Αττικού 12Α Μαρούσι 151 24
Aριθ. Γ.Ε.ΜΗ : 132914301000
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 14 Μαρτίου 2019
Νόµιµοι ελεγκτές : Ιωάννης Ηλιόπουλος, Τηλέµαχος Γεωργόπουλος
Ελεγκτική εταιρεία : Deloitte
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.diorygagas.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία : Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Iωάννης Κιούφης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αγγελής ∆ηµήτριος, Μέλος
Γιάλλουρος Ιωάννης, Μέλος
Τίτος Α. Μοσχάκης, Μέλος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2017

50.000
9.236
691.161
750.397

8.859
8.859

(9.293)
(9.397)
(10.397)
0
(10.397)
(0,4332)

(9.039)

(9.293)

5. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31η ∆εκεµβρίου 2018 είναι για την Εταιρεία 1 άτοµο.
6. Πάσης φύσεως συναλλαγές και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 σε χιλιάδες Ευρώ:
ΕΣΟ∆Α
ΕΞΟ∆Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ&ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

0
0
0
0
0
0
0

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε Ευρώ)

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

774.000
(26.332)
747.668
2.729
2.729

24.000
(17.874)
6.126
2.733
2.733

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

750.397

8.859

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
Έµµεση µέθοδος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018
6.126
600.000
(8.458)
597.668

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01.2017-31.12.2017

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (΄Εσοδα,έξοδα,κέρδη,ζηµιές) 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
Aύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(50.000)
(50.000)

-

742.500
742.500

-

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β ) + (γ)

669.349

(10.816)

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

7.257
676.606

18.073
7.257

(9.193)

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

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των ∆ΠΧΑ.
2. Η Εταιρεία εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου 3842/2010 (ΠΟΛ. 1159/22.07.2011) σύµφωνα µε
το οποίο, η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από το νόµιµο ελεγκτή.
3. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού δεν εκκρεµούσαν επίδικες και υπό διαιτησία διαφορές.
4. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, µε την µέθοδο της
ολικής ενοποίησης.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2017
16.523
(10.397)
6.126

01.01.2018-31.12.2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01.2017-31.12.2017

0
0
(9.039)
(9.193)
(3.058)
(5.400)
(8.458)
(0,0040)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη /(ζηµιές)
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01.2018-31.12.2018

(9.397)

154

104

(12.954)
(4)

(903)
67

(154)
(1.000)
(23.151)

(104)
(583)
(10.816)

Μαρούσι,14 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΙΟΥΦΗΣ
Α∆Τ ΑΖ 014814/2007

Το Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΓΙΑΛΟΥΡΟΣ
Α∆Τ ΑΖ 503418/2008

Ο Λογιστής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΧΑΝΑΣ
Α∆Τ ΑΖ 032098/2007
Αρ.Αδ. Ο.Ε.Ε. 0052461 Α' Τάξης

