Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της
ΔΙΩΡΥΓΑ GAS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Κύριοι Μέτοχοι,
Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας
παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020.
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 έως και 31
Δεκεμβρίου 2020.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της , όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών
Εισοδημάτων, η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, η Κατάσταση Ταμιακών Ροών καθώς και
οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της παραπάνω χρήσης όπως θα δημοσιευθεί και θα υποβληθεί στη
Γενική Συνέλευση προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκε σύμφωνα με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της Εταιρείας, των
στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων σας γνωρίζει το παρακάτω:
Καθόλη την διαχειριστική χρήση η Εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό και δεν άσκησε καμία
παραγωγική δραστηριότητα.
Στις 22 Ιουνίου του 2021 έγινε ολική πώληση των μετοχών της εταιρείας από την IREON INVESTMENTS LTD,
στην MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY MON. A.E.

Για περαιτέρω πληροφόρηση των μετόχων παρατίθενται τα πιο κάτω συνοπτικά οικονομικά στοιχεία :
Λειτουργικά έξοδα:
Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας στην παρούσα χρήση, αφορούν Έξοδα Διοικήσεως ως κάτωθι:

Kοινόχρηστα
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
Αμοιβές τρίτων
Λοιπά έξοδα
Σύνολα

2.847
3.686
131.736
400
138.668

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Τόκοι χρεωστικοί και συναφή έξοδα

1.302

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει :
Την έγκριση των πιο πάνω υποβληθεισών Οικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για
την διαχειριστική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 με ημερομηνία 31/08/2021
Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΦΗΣ
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Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, σελ. 4 έως και 18, εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας την 31 Αυγούστου 2021 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των
μετόχων .
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΙΟΥΦΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙΤΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΧΑΝΑΣ
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων της χρήσης που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2020

Χρήση 1/1– 31/12/2020
(Ποσά σε Ευρώ)

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
Κόστος εκμεταλλεύσεως
Μικτά αποτελέσματα

Σημ.

1/1– 31/12/2020 1/1– 31/12/2019

4

0
0
0

0
0
0

Έξοδα διοίκησης

5

(138.668)

(26.318)

Λοιπά κέρδη / (ζημιές)

6

(100)

(90)

(138.768)

(26.408)

(1.302)
(140.070)
(33.617)

(2.138)
(28.546)
(298)

(106.453)

(28.844)

9

(0,07)

(0,02)

8

0
0
0

(7.000)
1.680
(5.320)

(106.453)

(34.164)

Ζημιές εκμεταλλεύσεως

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων
Φόροι εισοδήματος

7
8

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους
Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή-βασικά
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα
Στοιχεία που δεν θα ανακαταταγούν στα αποτελέσματα:
Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Φόρος επί των στοιχείων που δεν ανακατατάσσονται

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας.
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020
Σημ.
(Ποσά σε Ευρώ)

Πάγιο ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Σύνολο παγίου ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων

31/12/2020

31/12/2019

10
11
12

908.208
27.027
44.235
979.470

807.624
30.714
10.618
848.956

13
14

15.952
436.055
452.007
1.431.477

64.152
533.363
597.515
1.446.471

11

24.571
24.571

27.976
27.976

15
11

96.450
3.405
99.855
124.426

1.721
3.270
4.991
32.967

16
17

1.474.000
(166.949)
1.307.051
1.431.477

1.474.000
(60.496)
1.413.504
1.446.471

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2020
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

(Ποσά σε Ευρώ)

Λήξη χρήσης 31/12/2019
774.000
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
700.000
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης
0
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης
0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης
0
Λήξη χρήσης 31/12/2019
1.474.000

0
0
0
0
0
0

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) χρήσης
0
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης
0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης
0
Λήξη χρήσης 31/12/2020
1.474.000

0
0
0
0

(26.332)
0
(28.844)
(5.320)
(34.164)
(60.496)
(106.453)
0
(106.453)
(166.949)

747.668
700.000
(28.544)
(5.620)
(34.164)
1.413.504
(106.453)
0
(106.453)
1.307.051

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας.
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020

(Ποσά σε Ευρώ)

1/1-31/12/2020

1/1-31/12/2019

(140.070)

(28.546)

3.687
1.302

3.686
2.140

48.199
94.730

(49.596)
(1.008)

(1.302)
6.545

(2.140)
(75.464)

(100.584)

(757.624)

(100.584)

(757.624)

0
(3.270)

693.000
(3.155)

(3.270)

689.845

(97.309)

(143.243)

533.363
436.055

676.606
533.363

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Πλέον / (µείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / (µείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης = (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης χρήσης

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 8 έως και τη σελίδα 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο παρόν η Εταιρεία)
έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, με έδρα το Μαρούσι, Ηρώδου Αττικού
12Α, Τ.Κ. 151 24. Σκοπός της Εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου. Μέτοχος της Εταιρείας είναι η
«IREON INVESTMENTS LIMITED» με ποσοστό 100%.
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ.
Η Εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν απασχολούσε προσωπικό.

2. Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα και παρατίθενται παρακάτω.

2.1

Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8: «Ορισμός της σημαντικότητας»
Οι τροποποιήσεις στοχεύουν στην ευθυγράμμιση του ορισμού της «σημαντικότητας» σε όλο το εύρος των προτύπων
ενώ παρέχουν διευκρινήσεις επί συγκεκριμένων πτυχών του ορισμού.
Ο νέος ορισμός προσδιορίζει ότι: «μια πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί πως
η παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια των δεδομένων της θα επηρεάσει την οικονομική πληροφόρηση που παρέχει
η οντότητα και κατά συνέπεια τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων αυτής».
Επιπροσθέτως, η οικονομική οντότητα οφείλει να εκτιμήσει κατά πόσον κάθε παρεχόμενη πληροφορία, είτε
μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, είναι σημαντική εντός του συνολικού πλαισίου των
οικονομικών καταστάσεων.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική
επίδοση της Εταιρίας.

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: «Μεταρρύθμιση επιτοκίων αναφοράς»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν ένα πρώτο πλαίσιο για την ομαλή μετάβαση από έναν υφιστάμενο δείκτη αναφοράς
επιτοκίου (IBOR) σε ένα εναλλακτικό επιτόκιο για οντότητες που εφαρμόζουν τις απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης
του ΔΠΧΑ 9 ή του ΔΛΠ 39, οι οποίες απαιτούν την ανάλυση των αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων με τη χρήση
ενός επιτοκίου αναφοράς.
Επιπλέον, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν προσαρμογές του ΔΠΧΑ 7 (Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις) σχετικά με τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που
προκύπτει από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική
επίδοση της Εταιρίας.

ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός της επιχείρησης»
Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισμού της φύσης των
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν, με στόχο να διαχωριστεί η απόκτηση μιας επιχείρησης
από αυτήν μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων.
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Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧA 3 τίθενται σε ισχύ από την 01.01.2020 και εφαρμόζονται σε συναλλαγές που αφορούν
συνενώσεις επιχειρήσεων και αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης είναι την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, κατά συνέπεια, οι οντότητες δεν χρειάζεται να επανεξετάσουν αντίστοιχες συναλλαγές
που συνέβησαν σε προηγούμενες περιόδους.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική
επίδοση της Εταιρίας.

ΔΠΧΑ 16: «Μειώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19»
Οι τροποποιήσεις εισάγουν μια προαιρετική πρακτική διευκόλυνση αναφορικά με το τρόπο με τον οποίο ο μισθωτής
αναγνωρίζει τις μειώσεις μισθωμάτων που προέκυψαν ως άμεση συνέπεια του COVID-19.
Συγκεκριμένα, οι μισθωτές που επιλέγουν να εφαρμόσουν την πρακτική διευκόλυνση δεν απαιτείται να εκτιμήσουν
εάν οι αλλαγές των μισθωμάτων αποτελούν τροποποίηση της αρχικής μίσθωσης και λογιστικοποιούν σύμφωνα με τις
λοιπές ισχύουσες διατάξεις του προτύπου. Οι μειώσεις των μισθωμάτων που προκύπτουν υπό μορφή εφάπαξ μείωσης
του ενοικίου, θα λογίζονται ως μεταβλητές πληρωμές μισθωμάτων και θα αναγνωρίζονται στη κατάσταση
αποτελεσμάτων της περιόδου.
Η πρακτική διευκόλυνση ισχύει για μειώσεις μισθωμάτων που προέκυψαν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας covid-19
και μόνο όταν το αναθεωρημένο μίσθωμα είναι το ίδιο ή μικρότερο από το αρχικό, η μείωση σχετίζεται με μισθώματα
που οφείλονται πριν ή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί άλλες ουσιώδεις αλλαγές στους
όρους της μίσθωσης.
Η εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης όπως και το ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της περιόδου
αναφοράς ως επακόλουθο της εφαρμογής της, οφείλουν να γνωστοποιηθούν.
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποφάσισε να μην παράσχει πρόσθετη διευκόλυνση για τους
εκμισθωτές.
Η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιουνίου 2020 και έπειτα. Η πρότερη εφαρμογή
επιτρέπεται.
Δεν προέκυψε καμία επίδραση για την Εταιρία από την εφαρμογή της τροποποίησης.

2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερμηνείες εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021
ΔΠΧΑ 3: «Τροποποίηση παραπομπής του εννοιολογικού πλαισίου»
Οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μια παραπομπή του εννοιολογικού πλαισίου του ΔΠΧΑ 3 και εισάγουν μια εξαίρεση
στην αρχή της αναγνώρισης βάση της οποίας προσδιορίζεται τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο και τι υποχρέωση σε μια
συνένωση επιχειρήσεων.
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΛΠ 16: «Έσοδα που προκύπτουν νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρήση»
Οι τροποποιήσεις ορίζουν πως μια εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αφαιρεί από το κόστος κτήσης των ενσωμάτων
ακινητοποιήσεων, ποσά που λήφθηκαν από την πώληση αγαθών τα οποία παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της
προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση του. Αντ' αυτού, η εταιρεία οφείλει να
αναγνωρίσει στο αποτέλεσμα τα εν λόγω έσοδα και τα σχετιζόμενα με αυτά κόστη.
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 37: «Επαχθή συμβόλαια - Κόστος εκπλήρωσης σύμβασης»
Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τα κόστη που οφείλει να συμπεριλαμβάνει μια εταιρεία κατά την αξιολόγηση του
ενδεχόμενου μια σύμβαση να αποδειχθεί ζημιογόνος. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις απαιτούν να
συμπεριλαμβάνονται στο κόστος εκπλήρωσης της σύμβασης τόσο οι άμεσες δαπάνες για την εκπλήρωση της όσο και
μέρος των, σχετικών με εκπλήρωση συμβάσεων, εμμέσων δαπανών.
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 1: «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 όσον αφορά τη
ταξινόμηση των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων με αβέβαιη ημερομηνία εκκαθάρισης, ως βραχυπρόθεσμες ή
μακροπρόθεσμες στη κατάσταση Οικονομικής θέσης.
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023, ενώ δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σελίδα 10 από 18

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Μ.Α.Ε.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
της χρήσης 1/1-31/12/2020

3. Περίληψη Σημαντικότερων Λογιστικών Αρχών
3.1. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία
προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους .

3.2. H εταιρεία ως μισθωτής
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηματοδοτικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρείας στην εύλογη αξία τους κατά την έναρξη της μίσθωσης ή, αν είναι μικρότερη, στην παρούσα
αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκμισθωτή συμπεριλαμβάνεται
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση.
Οι πληρωμές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηματοδότησης και στη μείωση της υποχρέωσης της μίσθωσης
έτσι ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή επιβάρυνση από τόκους στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος
χρηματοδότησης επιβαρύνει τα αποτελέσματα εκτός αν αυτό το κόστος αποδίδεται άμεσα σε ένα ειδικό περιουσιακό
στοιχείο, περίπτωση κατά την οποία αυτό κεφαλαιοποιείται.
Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα
μισθωτήρια συμβόλαια καθώς θεωρείται πιο αντιπροσωπευτικός τρόπος αναγνώρισης των εν λόγω εξόδων.

3.3. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως μετρητά και καταθέσεις όψεως.
3.4. Φορολογία
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου,
πλέον τυχόν πρόσθετου φόρου από φορολογικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων.
Η επιβάρυνση του φόρου της τρέχουσας χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος/ζημιά της χρήσης. Το
φορολογητέο κέρδος/ζημιά διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος/ζημιά που εμφανίζεται στα αποτελέσματα
διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον
αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά.
Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν
θεσπιστεί κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των
χρησιμοποιούμενων για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με την χρήση της μεθόδου
της υποχρέωσης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία
αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία
αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων
εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός από μία
συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα
φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη.
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3.4. Φορολογία (συνέχεια)
Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία εξετάζεται κάθε ημερομηνία σύνταξης της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή
φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να
βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η
αναβαλλόμενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες
που αφορούν εγγραφές κατευθείαν στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόμενη φορολογία που τις αφορά
λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό
δικαίωμα να συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν
αυτές σχετίζονται με φόρους εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον η Εταιρεία
προτίθεται να διακανονίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του σε μια καθαρή βάση.
3.5. Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία.
3.6. Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιμήσεων
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται
να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των ακινητοποιήσεων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίστηκαν. Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν
αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από
παροχές στο προσωπικό, απομείωση αξίας απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις κρίνονται σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα πραγματικά μελλοντικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις.
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4. Κύκλος Εργασιών
Κατά την παρούσα και την αντίστοιχη περσινή οικονομική χρήση η Εταιρεία δεν έχει αναπτύξει καμία
δραστηριότητα και ως εκ τούτου δεν εμφανίζει πωλήσεις.

5. Έξοδα διοίκησης
(Ποσά σε Ευρώ)

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

138.668

26.318

Σύνολο

138.668

26.318

6. Λοιπά κέρδη / (ζημιές)
(Ποσά σε Ευρώ)

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

Χρεωστικές συναλλαγματικές
διαφορές
Λοιπές ζημιές

0
100

90
0

Σύνολο

100

90

7. Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(Ποσά σε Ευρώ)

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

Τόκοι χρηματοδοτικής μίσθωσης
Σύνολο εξόδων επί τραπεζικών συναλλαγών

1.081
221

1.197
941

Σύνολο

1.302

2.138

8. Φόροι Εισοδήματος
(Ποσά σε Ευρώ)

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

Αναβαλλόμενη φορολογία που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
Αναβαλλόμενη φορολογία που αναγνωρίστηκε στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα
Αναβαλλόμενη φορολογία (σημείωση 12)

33.617

298

0
33.617

(1.680)
(1.382)

Σύνολο

33.617

(1.382)
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9. Κέρδη ανά μετοχή
(Ποσά σε Ευρώ)

1/1 - 31/12/2020

1/1 - 31/12/2019

Κέρδη/(Ζημιές) κατανεμόμενες στους μετόχους της
Εταιρείας

(106.453)

(28.844)

Αριθμός μετοχών

1.474.000

1.474.000

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή-βασικά σε €

(0,07)

(0,02)

10. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Οι κινήσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 1/1–31/12/2020 και κατά την χρήση
1/1–31/12/2019 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)
ΚΟΣΤΟΣ

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

31 Δεκεμβρίου 2018
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2019
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2020

Σύνολο

50.000
757.624
807.624
100.584
908.208

50.000
757.624
807.624
100.584
908.208

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

31 Δεκεμβρίου 2019

807.624

807.624

31 Δεκεμβρίου 2020

908.208

908.208

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

31 Δεκεμβρίου 2018
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2019
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

11. Μισθώσεις
Οι κινήσεις των δικαιωμάτων χρήσης παγίων της Εταιρείας κατά την χρήση 1/1–31/12/2020 παρουσιάζονται στον
κατωτέρω πίνακα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε.Ευρώ)
ΚΟΣΤΟΣ

1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2020

Γήπεδα
& κτίρια

Σύνολο

34.400
0
34.400

34.400
0
34.400
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της χρήσης 1/1-31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε.Ευρώ)
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
31 Δεκεμβρίου 2020

Γήπεδα
& κτίρια

Σύνολο

3.686
3.687
7.373

3.686
3.687
7.373

1 Ιανουαρίου 2020

30.714

30.714

31 Δεκεμβρίου 2020

27.027

27.027

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις μισθώσεων και η κίνηση τους για την χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2020 για την Εταιρεία:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

Σύνολο την 1η Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες μισθώσεων
Τόκοι
Πληρωμές
Σύνολο την 31η Δεκεμβρίου 2020

31.246
0
1.081
(4.351)
27.976

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων

3.405
24.571

Οι μισθώσεις είναι πληρωτέες ως ακολούθως:
Άμεσα ή εντός ενός έτους
Εντός του δεύτερου έτους
Από 3 έως και 5 χρόνια
Μετά από 5 χρόνια
(-) Προεξόφληση
Σύνολο υποχρεώσεων μισθώσεων

3.405
4.351
13.054
10.153
(2.987)
27.976

Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων για την Εταιρία, παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε Ευρώ)

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης
Τόκοι μισθώσεων
Σύνολο

3.687
1.081
4.768

12. Αναβαλλόμενοι φόροι
Παρακάτω είναι οι κυριότερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία που λογιστικοποιήθηκαν
και οι κινήσεις τους κατά την διάρκεια της χρήσης και οι υπολογισμοί έγιναν με φορολογικό συντελεστή 24%, επί
των φορολογικών ζημιών των χρήσεων 2019 έως 2020:
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(Ποσά σε Ευρώ)

Αναβαλλόμενη φορολογία από:
Φορολογικές ζημιές
Λοιπά
Σύνολο

Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος (έσοδο)/έξοδο

31/12/2019
(10.490)
(128)
(10.618)

31/12/2020

(33.517)
(99)
(33.617)

(44.007)
(227)
(44.235)

13. Πελάτες και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις

(Ποσά σε Ευρώ)

Χρεώστες
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

15.952
15.952

64.152
64.152

14. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από καταθέσεις όψεως.

(Ποσά σε Ευρώ)

Καταθέσεις σε τράπεζες
Ταμείο
Σύνολο

31/12/2020

31/12/2019

435.756
298
436.055

533.065
298
533.363

15. Προμηθευτές και Λοιποί Πιστωτές
Ακολουθεί ανάλυση προμηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών):
(Ποσά σε Ευρώ)

Προμηθευτές
Δεδουλευμένα Έξοδα
Σύνολο

31/12/2020
95.450
1.000
96.450

31/12/2019
721
1.000
1.721

16. Μετοχικό Κεφάλαιο
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(Ποσά σε Ευρώ)

Έναρξη χρήσης 1/1/2019
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Λήξη χρήσης 31/12/2019

774.000
700.000
1.474.000

Έναρξη χρήσης 1/1/2020

1.474.000

Λήξη χρήσης 31/12/2020

1.474.000

Το μετοχικό κεφάλαιο στις 31/12/2020 ήταν € 1.474.000 (31/12/2019: € 1.474.000) και αποτελείται από 1.474.000
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη.

17. Συσσωρευμένα κέρδη / Αποτελέσματα εις Νέο
(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο 31/12/2018
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα
Υπόλοιπο 31/12/2019

(26.332
(28.844)
(5.320)
(34.164)
(60.496)

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα χρήσης
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα
Υπόλοιπο 31/12/2020

(106.453)
0
(106.453)
(166.949)

18. Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Μέσων
Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
(Ποσά σε. Ευρώ)

Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
(συμπεριλαμβάνονται τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα)

31/12/2020

31/12/2019

452.007

597.515

31/12/2020

31/12/2019

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
(Ποσά σε. Ευρώ)

Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές

96.450

1.721
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19. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Τα κυριότερα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Εταιρείας είναι τραπεζικά υπόλοιπα και βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις.
Τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις και τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις, αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες πραγματικές τους αξίες.
Ο Πιστωτικός Κίνδυνος της Εταιρείας αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, καθώς τα
διαθέσιμα της Εταιρείας είναι κατατεθειμένα σε γνωστές τράπεζες του εσωτερικού.
Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η Εταιρεία ανταποκρίνεται με ευχέρεια στις υποχρεώσεις της προς τους
προμηθευτές.
Η πανδημία (Covid19) δεν επηρέασε την εταιρεία καθώς βρίσκεται σε κατασκευαστική περίοδο και δεν έχει
οικονομική δραστηριότητα.

20. Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Σύνταξης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Στις 22 Ιουνίου του 2021 έγινε ολική πώληση των μετοχών της εταιρείας από την IREON INVESTMENTS LTD,
στην MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY MON. A.E.
Έως σήμερα δεν έχει συμβεί κάποιο άλλο γεγονός το οποίο να επηρέασε σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή
την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου
2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020,
τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Βάση για γνώμη
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την
Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα
που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολό
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου,
αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές
τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
•

Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα
για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου.

•

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

•

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

•

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης
αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς
την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

•

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου,
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

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 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Κ. Ηλιόπουλος
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 26251
Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
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