
 
 

Άλιµος, 3 Μαίου 2006 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε 
 

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε γνωστοποιεί, ότι στον πίνακα “Άλλα Σηµαντικά 
Στοιχεία και Πληροφορίες” των Συνοπτικών Οικονοµικών Στοιχείων και Πληροφοριών της 
χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005, όπως αυτές δηµοσιεύθηκαν στις 3/4/2006, 
συµπεριλαµβάνονται επιπροσθέτως και οι κάτωθι πληροφορίες: 
 
Α) Εκκρεµεί στο Εφετείο κατ’ αναποµπήν από τον Άρειο Πάγο, ανακοπή της εταιρείας 
PARRAL COMPANIA NAVIERA S.A. κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  Α.Ε. και της 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. σχετικά µε το κύρος της διαδικασίας ειδικής εκκαθαρίσεως της 
εταιρείας «Τουριστική Γεωργική Εξαγωγική ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ A.E.» κατά το άρθρο 46α  του 
Ν. 1892/90. Συνενάγεται και η εταιρεία ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ Α.Ε. (ήδη ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.), η οποία 
το έτος 1999, ως θυγατρική των ως άνω εταιρειών και των δικαιοπαρόχων των, απέκτησε δια 
πλειστηριασµού το ως άνω ακίνητο. H εταιρεία αυτή ανήκει ήδη στον όµιλό µας, αφού τις 
µετοχές της αγόρασε η εταιρεία µας και η θυγατρική της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. από τους ως άνω 
µετόχους της. ∆εν αναµένεται ευδοκίµηση της ανακοπής. Ακόµα και στην αντίθετη 
περίπτωση, η ύπαρξη αξιοχρέων αντισυµβαλλοµένων, πέραν των οιωνδήποτε κεκτηµένων 
δικαιωµάτων της ως άνω θυγατρικής µας εταιρείας, παρέχει επαρκή κάλυψη, ώστε να µην 
επηρεασθεί σηµαντικά η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Εκτεταµένη ανακοίνωση περί 
αυτού έχει δηµοσιευθεί στο ∆ελτίο του ΧΑ και στον δικτυακό τόπο της εταιρείας. 
 
Β) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για τη χρήση του 2005 ανήλθε στα 4.254 
άτοµα, έναντι 3.680 ατόµων της προηγούµενης χρήσης. 
 
Γ) Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2003. Από τις 
ενοποιούµενες εταιρείες, έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι εταιρείες ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε, µέχρι και τη 
χρήση 2001, η ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ  (και η απορροφηθείσα ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε) µέχρι και τη χρήση 2004, οι ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε, ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε, ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε, ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ Α.Ε, ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ, 
ALVITERRA HELLAS A.E, ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 
Α.Ε, ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε, ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε, ΜΑΡΙΝΑ 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε, ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε, ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε, ∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ 
Α.Ε και ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε έχουν περαιώσει όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
µέχρι και τη χρήση 2002 βάσει του Ν.259/2004. Από την ίδρυσή τους δεν έχουν ελεγχθεί οι 
εταιρείες ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 
 
∆) ∆εν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, εκτός από 
αυτά που αναφέρονται στη σχετική παρατήρηση. 
 
Ε) Τα υπόλοιπα των διεταιρικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων για την περίοδο που έληξε 
31/12/2005 ανήλθαν σε 31.616 χιλ. ευρώ, έναντι 32.928 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 
του 2004. Οι διεταιρικές πωλήσεις/αγορές αγαθών για την περίοδο που έληξε 31/12/2005 
ανήλθαν σε 810 χιλ. ευρώ, έναντι 622 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2004. Οι 
αγορές/πωλήσεις παγίων για την περίοδο που έληξε 31/12/2005 ανήλθαν σε 21 χιλ. ευρώ, 
έναντι 0 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2004. Οι διεταιρικές λήψεις/παροχές 
υπηρεσιών για την περίοδο που έληξε 31/12/2005 ανήλθαν σε 13.764 χιλ. ευρώ, έναντι 
32.679 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2004. Οι διεταιρικές παροχές/λήψεις 
χρηµατοδοτήσεων για την περίοδο που έληξε στις 31/12/2005 ανήλθαν σε 9.390 χιλ. ευρώ 
έναντι 15.019 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2004. 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 


