
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.254.030,18  2.521.608,67 
Επενδύσεις σε ακίνητα 40.545.673,29  42.262.628,83 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 91.643,39  90.151,99 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 696.502,03  617.894,75 
Απαιτήσεις από πελάτες 3.381.309,18  2.504.453,24 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.238.219,03  9.871.603,79 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 58.207.377,10  57.868.341,27 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 33.946.900,00  33.946.900,00 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 10.229.702,66  10.475.981,66 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 44.176.602,66  44.422.881,66
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00  0,00 
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.607.746,13  5.823.501,42 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00  0,00 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.423.028,32  7.621.958,18 
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 14.030.774,45  13.445.459,60 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 58.207.377,10  57.868.341,26 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ

∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.okaa.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 7/6/2013

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
Σταµπουλίδης Παναγιώτης Πρόεδρος & ∆.Σ.
Μάδης Ισίδωρος Μέλος
Σιακαράς Φώτιος Μέλος
Παπαχρήστου Νίκη Μέλος
∆ιονυσιώτης Ιωάννης Μέλος
Μπουµπουρής Νικόλαος Μέλος
Ρούπακας Στυλιανός Μέλος

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της
Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.. Συνιστούµε, εποµένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον
εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010.
2. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαµβάνονται σε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει άλλη εταιρεία.
3. Υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  ποσού ευρώ 370.430,51 που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και έχει διενεργηθεί ισόποση πρόβλεψη.
4. Έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού ευρώ 158.626,42. 
5. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσεως ήταν 142 και 48 άτοµα αντίστοιχα.
6. ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους  που ακολουθήθηκαν στην τρέχουσα χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη. 
7. Οι επενδύσεις σε πάγια και άυλα  περιουσιακά στοιχεία της κλειόµενης χρήσεως ανήλθαν σε ευρώ 294.395,34.
8. ∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές από την εταιρεία.
9. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

10. Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας 
χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως:
α) Έσοδα 0
β) Έξοδα 0
γ) Απαιτήσεις 0
δ) Υποχρεώσεις 0
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 159.265
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0

159.265

11. Στην τρέχουσα χρήση η εταιρεία Ο.Κ.Α.Α. συγχωνεύτηκε µε την "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.)".Ως ηµεροµηνία του Ισολογισµού µετασχηµατισµού ορίστηκε η 30/11/2011.
12. Στις παρούσες καταστάσεις περιλαµβάνονται κΑι τα οικονοµικά αποτελέσµατα των ιχθυοσκαλών που µετά από 1/7/2012 αποτελούν υποκαταστήµατα του ΟΚΑΑ.

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

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Κύκλος Εργασιών 10.025.398,60 6.372.259,98
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 3.752.548,26 1.938.910,77
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων -246.664,49 -1.670.855,03
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 22.803,73 -1.492.634,36
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους -246.279,02 -1.485.081,21
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) -246.279,02 -1.485.081,21
Κέρδη / (ζηµιές)  µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε ευρώ) -9,47 -57,12
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.961.029,91 567.866,46

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 22.803,73 -1.492.634,36
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 2.207.694,40 2.238.721,49
Απόσβεσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού -100.977,88 -100.977,88
Προβλέψεις 638.958,66 392.281,21
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα -444.822,48 -363.640,59
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 175.354,26 185.419,92

2.499.010,69 859.169,79
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αποθέµατα -18.742,25 0,00 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.840.011,19 -461.080,05
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.748.850,94 -272.047,73
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -5.708,37 -185.419,92
Καταβεβληµένοι φόροι -109.690,64 5.540,45
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 2.273.709,18 -53.837,46
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -294.395,34 -48.390,52
Είσπραξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίων στοιχείων 0,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 405.403,90 363.640,59
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 111.008,56 315.250,07
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου -3.000.000,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -4.285.714,28
Μερίσµατα πληρωθ.εντα 0,00 -544.130,39
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -3.000.000,00 -4.829.844,67
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) -615.282,26 -4.568.432,06
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 9.353.949,37 10.679.882,69
Ταµειακά διαθέσιµα έναρξης απορροφούµενης ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ 0,00 3.242.498,74
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 8.738.667,11 9.353.949,37

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ I∆IΩN KEΦAΛAIΩN
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

31/12/2012 31/12/2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 44.422.881,67 49.236.544,19 
Mείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 -4.351.360,00 
Ίδια Κεφάλαια Απορρόφησης ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ 0,00 1.022.778,68 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως  
µετά από φόρους -246.279,02 -1.485.081,21 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 44.176.602,66 44.422.881,67 

ΟΡΓΟΡΓΑΝΙΣΜΟΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.
(ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.)(ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.)

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 41867/06/Β/98/45
∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας: Κέννεντι 1 & Πύργου, Αγ. Ιωάννης Ρέντη Αττικής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η ∆εκεµβρίου 2012
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΟΙΚ.&  ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ
Α∆Τ : AH 517650 ΑΜΑΟΕΕ Λ 0051425

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ (ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 83)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α∆Τ: ΑΒ 235066

Άγιος Ιωάννης Ρέντη Αττικής, 7 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΙ∆ΗΣ
Α∆Τ : Φ 268605

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑ∆ΗΣ Σ. ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
Α∆Τ : ΑΚ 247548 

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Α∆Τ: Χ 603372 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 17603 Α’ ΤΑΞΗΣ


