
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ 
ΑΡ/θΜΟΣ' Γ.Ε.ΜΗ.: 223090JO(}{) (ΑΡ.Μ.Α . Ε. 35711/0418/96/43(02)) 


Οικονομικό στο/χε/α και πληροφορΙες της χρήσης σπΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡιΟΥ 2015 tw, 31 ΔΕΚΕΜΒρlΟΥ 2015 


(δημοσιευόμενα βάσει του ιt..ν. 2190/20, <ιρθρο 136 γισ επιχειρήσεις που συνmασoυν ετήσιες ο/ι<ονομικις καταστάσεις, ινoπoιημlνις 1(01 μη, κατά το ΔΠΧΑ) 


ΤΟ πσρσι-:ι}rr.ιι (Ποιχ.,ισ 1<01 πλrιpoφoplις, πω προκι)πτouν σπο τις οιιrο vομ,,,ις "oraσrάoι:ις. στοχι<)ouv σιι: μJα γιν!,;/) , νη;Jtρωδη y~ If'/V ον(ψΜι1 ιtστ()στσση /(0/ 10 Qποru.lσμΟfι1 ιης Ε ιωρι;:ιις 'ΑΠΙΚΗ ΟΔΟΣ Α ε·, EV"o'oIOΨf. επσμιν..,ις σιον ovι.ιyνωωrι ΠρΝ π;xιpι:J Ιό! :~mnτ t .l&;LIf f1"l',,~U'1'ιΚ"1'J 
επιλΟΥή ή άλλη oνVOλλιryή μι ι ν ε ιαι ιkι. ~'a σvοιρtξιι στ νδιιύθιινση δισάJι , 6oυ της trOiprkJ, 1.......·oY.tUι;j· cdos r) 6πcιι ονaρlώ.ιrαιοι ο..ιι~ t ι.:aτοστCΙΧ καθώς ιιαι Έκθ,σ.'1 U.J.YXOIJ του Οριιω ιο<., fλt YKΙι'J Λcyιστ 

I rrOIXEIA ΕΠIΧΕIΡΗΣΗΙ 1. ΣΤΟΙΧΕίΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ: GEtHt (Ποσό (~φρασμtνσ σι χιλ . ει _Ι 
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K"""νaςMιι((ιλ rις, Aν,rτrρ6ι6ρoς το" Δ . Σ 
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ΣVNO/lO Ε.\ιΕΡΓΗηκογ 
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nΡο-β/.J.Qu(JΛt<mς I,rJιιtIO τlρoO<σι--<ς U"Ο )(ll4.VoItru ς 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΙΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΏΝ ΡΟΩΝ (Ποσά tll.φροσμtvα σε χιλ. ει 2. ΙΤΟIΧΕιΑ ΚΑΤΑΙΤΑΙΗΣ ΣYNOλJΚΩN EΣOΔ!lN (ποσά CII;φΡοσμlιιο σι χιλ . ε) Ι 
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1«ρ!Ίη π.ρα 1fόj:1ι.. ... 

ΓlAl~τ,ι πρooopμDγlς t1D 
A~~c..oώμa ι ....ν "tfι'Iι,.> ( O'I OIxιιων 

ΑTYOσi\oIotις σι.ιλ wooΠ'ι::tIGιlOlnιι ι.ιvO'lο: χιi,., .. 

Aτrw!lό:"'1 ΣΕΑ 

A",o"ιωQι(oς~[oyp<1$W'I 
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(tαpobη,V(ηιuς σnό m.Mrrση _~II-ιι 

~oτrόιtaoσνι..ιya 

Zl\ιPι~ Ι (ΚΙ:ρ6ή) o m) σ lτο:>l l ι,ιr,aη y,·όI .'TόIn:$ 

ΠιΚIβλιψbς I!>nρ~ ς oiNtήρηorκ 

"'TIOt~roμ<.o'c Ι Ιι;ro!)σ . t~ ιc ιtι6η IΙ.CI1 (ιμιιί.ι;:) ["Π ινδο,>>1ιι\ς όρΩστηp.lι ,η,oς 

XΡΙ...:nIΛ OΙ r6o:c. COl στ.ινσ...,. {(οδο 

Ε.ocΔιι:.τrιι-& .~~ιtΜιI>,...τ~.ωovt.~rll-l:ι rος 

n.o.ίcn.: μr lOy ττρoσaρμoιις γιο μιtιτιr1 σλις Aovoριocμo..;.v nφ:ι,ι\Ο;ΟV ",νηαrις 

I't Ι'Οι.ι oxιι;(oΠC! μι πι; 'ΤOUOΥΙΗς ΙΙροστ l'\P<όlη' (ς 

(Αύ(ι10η) lΜιΙτ.ιση oIΠToιτηou.ιν 

Αυ(.ηση I (M~ηί ν:ΊoxΡuiιαn.nr {..~1J't (ωΙVΏΝ ) 

' • • ον 
χ,ρ"",, ::π_oi ,ό~.oι ~Ik ιrιινiI ;ιΊ Ι ξΣΔC Ul1afkllλημtvo 

Kα ι ~ru.ιI""OΙ -t6ρo' 

I~ (uμJώνΊ!o;ιpικ.:;τ,ι orrdo λιπο:ιρ ;· ,... Ις όp(κπηpwmfIf (αΙ 

Ε"",νδ"η ~Ις δρΟ9JΠ Ρ,<! Τ ΑΤ Ι ς 

Αvσρ6 L"~τ.ι y ~Ol ιί".ιλων πάyu.ιv 0"Ι0ιχ.(...... 

1Ίιι,ιI.ι)aQ( ινl)ώ!Λl"L..τV κα, Ο<.ιλων π6·(lτ.ι ν α,α :;τι,: ιlτ,.ιν 

AyCΡr::ι xpqμ:ι100κO~Oμ'~ιίιιιι τr(PJ:JUO!C'~WΝ lτιοΙΧιί.... ν ot (uAO\"f\ a.ξιo μιl:oτ..J αΠΟI (λι σμQτι.ι·" 

π.:ι)fιOfI XIII)lOIOOM~""V nfPIoς,ιoφιo::Wv σr-orxw~ οι (iιλ Ω~ μtoι.ι ~ norcA(oμ:JII,;~ 

ΑΥορ<Ι :ιr,ρι~[JI~Oμaώw ιrt~~τ.::ν στο'χow ιι Mιι:1Ιo~..ι.. ιrooς ιTI"'''''ιαrι 
π ....ι.ι,arη ;,.ριιμιιrω.o- τ:ι vcι-'tιcών τι-ι...ο.,οαοσιο::ώ" σJσιx"ω~ (ι.-.<H"kσ,_ σρaι: ..ωληιαη 

Α,ftΩ-,tλΙ~ΩατroαVQ,:ιd:tι ι:.:ληοη ""~ 

Αγαιιό :cριτμσ 'OOII(Dν :~ TYqΙ!OUοιaιι.,ών σ, oτ xdω" όιq ~ριι, o(,yινων ~ 1'1 ~ηξη 

όιιοιΡΟ1"1ρ :ι.~lV1ις 

Δι1Wf1l~νΕt ~lIlσOιl:O~ 

Σ"1ΙΟ.40 CJαρOώvl(uφoών, οΠ() ι ",νδ"mιΙς δριιΙ:ΠηΡ"'ιηrrς (fj) 

ΧΡ!ιμοιοδοη ιο::Ιc &ι?<rO"l'npIόT9ftC 

l/.φιαι..:ιIΩ rιλf\Ol.ιoO:Ι ~ ισ 
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!Ί;mο ιqιoών σπό Xpημar06911"i) δΡσι:πηρι6ιηιις (.", 

Καθ<φι\ cιύξηoη στα 10μ(ιο"ό διιnlΙσ,μcι ιο::αl 

ισοδύνομα; χριΊοης (aj" Iβ) +ff) 

Τoμιια~ό διQ'Q(lτιμο ιο::οι lσοδύνσμο tνoρ(ης xpflurι.:; 

Τ<ψιιακό διοθΙσψα ιο::α, ισοδ(ινσμα λήξης χρl\σrις 
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κΙίκλος ιΡΥσα-ιών 

Μι κ,ό ~Ιρδrι 

Κtρδη "ρο φ6ρτ...ττ,ι, :tρηματοδοτιιcώ" 

ιο::αι nτfVδ"η .. ,;"ι ... απoτtλιαμσ-ιι.ιll 

ΚΙρδη προ φ6ΡW'J 

Κέρδη μιτό σπ-6 φ6ΡΟυς (Α ) 

Λοιπό σvνoλ,~ά Ιοσδα!{Ι\οδο) μιτό οπ6 9όρους (8) 

rtl)~ L ",ρι..:ιt ,,,ό CΙIl"Qλ, ιο::ό Ι«ιδa μι ,ό οττ9 ι;6ρι:;uς 
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3. ετOlΚΕIΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λιΕΤΑ80ι\ΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΠΟΟ'9 lκφPQομtvσ, σι :('''' €} 

[τj νo}.O 'ψ.'οΙ ' L"9~cι.ί:.ι.v Ινoρ~rι~ O~:.ι( (\,'112O i 5 MIJI 1 1 1 Ι;Ζ0 1 4 σ~ ,Io-τO;.ΙΙ) 

r~';". Ιν' ;:ιt.lιιι(ό I:U~ • ..:I ι οcδι:\ μι;;τq 0'116 ς~ρooς 

Δαι...ομιι μΙρ ' ιFjIIJ'Ι:' 

dlUY':)ιd! οιτ ΟΙιιμιι' ο .,; 
ΟΗι 75Ο!ο 

( J 073~ 

ΠΡΟΣΘΕΤ Α ΣΤΟlχε1Α ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

1 . Η πo:ρda ΑΠΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ενtιnQl(tτφ Q1 l':; 3 1 12.2015 μ. τη μLQc.δo ' 1'i.:; l1ληΡCυς C\~ττοlηοης οττό ιηlll.ητρ , .: f\ ΕΝιΑι<ΤΟΡ ΑΝΩΝ 'ι'ΜΗ ΕΤ;"' ίΡ Ε.IΑ ΑΕ 

2:. ΈΧδ'.ι1, τttPI)9u c. ρσσιιι;C( Λoyιanι(~ Aρxl.ς IOU looλoy lQj.lCι.l της 3 1 ' 2.2014 . 

-i. Η ει,:ιιρα.l Ιχ(τ ,, :J poAoy,~Q aνυ.ι.γι-;τη Τ!,\ :ΦI'\DIΊ:!010 r.Ioλ~t'j,l{( OOΡCkoYΙTo;O βοοο 13ΙΟ Ν 2 2381\1n4 ν.α ιις xι:: ήσtI<; 20 11 2012. 2013 KCI PtJOf\ 10U Ν.417412013 γιο :'1 χΡι\ση 20 1.1 ΚΟΙ ι:λ1llΚ f"1σrοn αηηοιο 9Qρ!)λOyι! ΣVμμό~ atrό την PτιGIihIι"~~SιιCooιιer.ιλε ..uφιι; IE1ItfUΛtIf,r'ι Οι t.1σ~λ{)'(l'Ιις 


iJTtι)):tιf.ι.ιοος της Ε ,Ο!ρdoς ylO lη ~αη ιnιτ~ δα Ιχονν ~Ol αcrι (ί ~01 ,,,ιι: ( GI (οια σvνl'ΤΙOO ι.mόρ·,((ι 10 ιιιδιχό;.ιr.,;ο \Ig ΠΡΟΟ:ύΥΟυll CΩIf1pόOΘO t.:; tΠ'~l)UνοΙ:Τζ ότοll δ :ιvι:p 'ι'f!Oι!VvOl ι;rx o..oi ιλΙΥχα; οη ό ' ι~ φορώ.ο ' Ις ΟΡ:tΙς . 

4. Στ Ι] ,myiD ITIOΙXuo διν υηάρ)(όuν ()rΠ!»Wlr(JH)" βΟρη. 

6. Οι m1δu Cς ή VT1ό ~lιηglo &a9Qpέc;. _oBW<; ι:;αι οι t.';Kprιoιi, όΠoφόι::ιιιt; lων δ;:.;α(7Γ~ώ"" tι l!ιαιτητι ιο::ών σΡϊό\'ων δ,ν oνaμlνtfOJ να tJ(CW CT(i. αvτr"ι'I Ιπ1rττι..ιo!l αι ην ,· , ι-;αvo.::>:Ι') ι(ο; CJ1"tl~η 1'1 λCιιοιιργω. ''1(: ΙIO'pιJrις 
6. Το aττoσx~μ[YO τrρoσωτnt:o 'ικ ι:mφt.loς την 3\ 122015 ι;ω :31 ~ 2 2 0 14 σνφχηοι οι 51 " α. 50 Iπoιι;J <ΝΊΚΤΙΟΙχο. 
1 . "ODΩ m , .. Μlaιτ.ιν κο, oY(Iρω-v a~όOTIό ,η " Ι~p(η Tr!, ~ oxcιρoaτ1!o: ι'!ς χρfpης .ι: 1,II ι υ υτιΟλσι" twv a- τται,l"\Cιων 1Ι.(Ίι VT10ΧΡΙ:~.ι..ιv ιης Eτo:ρ!oι; αι r:ι λl'1C,η της rΡtχΟu::ι τ">, ΠI.jJ:Co Χ:v. ττου (χαυ" ΙΤΡΟlΙ.ύφι, ΟΠό ΟI,j ...uΑλ ('lΥf.ς της\![ ΤΩ 0ιNδi. μ'νQ ιο::ο-(ί τ,ν Ι ννο:ο Ic-" ΔΛΠ 2-'0 τrρo.ςαu""ν~ ι:.'o'W ~ (ξf';ιι; 
11~ 1 .762Kιλ. ε 
kt AYQ9t:,.. 42 250 χιλ ε 
, μ~t1f)Oος 584 1'λ . ε 

,\Ι) Ί'1TO;r,ριWoι,(: 7 * ε 
ν) Γkι,:ιo;ι:tι;: ΠΡ:Χ; rην eιoίιιrιc-η ' .651 χιλ ε 

ΠοιΟνΙο , 11 Mofou- 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤΙκΟΥ t'ι'M80YΛIOY Ο ΔΙΕΥΟΥΝΩΝ lΎM80YΛOΣ Ο OIKONOMIKOt ΔΙΕΥ0ΥΝΤΗΙ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΙ 

Α.Δ.Τ.Α Ε 02J455 

AEΩ~IΔAI Γ. ΜΠΟΜΠΟΜ! 

Α.Δ .Τ . Σ 237945 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΟΥΣΗΣ 

Α.Δ. Τ. Α Ε 500811 

ΦΕ8ΡΩΝΙΑ ΠΑΠΑΔοηΟΥΛΟΥ 

Α.Δ. Τ. Α Ε 040139 


