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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
 
΄Εχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την 
χρήση 1/1/2010 – 31/12/2010. 
  
Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧΑ, της χρήσης που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2010, αναφέρουµε τα εξής: 
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010  
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το 2010 ανήλθε σε 58.094.731 € έναντι 30.348.815 € 
το 2009 και τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε € 5.324.811 για το 2010, ενώ για το 
2009 ανήλθαν σε € 2.911.604.  
 Το 2009 ήταν το πρώτο έτος ουσιαστικής δραστηριοποίησης της εταιρίας στην κατασκευή 
Φωτοβολταϊκών πάρκων το δε 2010 τα µεγέθη της σχεδόν διπλασιάστηκαν. Γεγονός που 
αύξησε σηµαντικά την κερδοφορία της ήταν και η πώληση της κατά 100% θυγατρικής 
εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ Α.Ε. στην εταιρία RF ENERGY Α.Ε. έναντι τιµήµατος 5.725.660 
€ το δε κέρδος που πραγµατοποιήθηκε από την πώληση αυτή ανήλθε σε  5.023.382 €. 
 
 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
 Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2010 είναι € 8.626.748, 
σηµαντικά ενισχυµένη λόγω της υψηλής κερδοφορίας, ενώ στο τέλος του 2009 ήταν € 
3.301.937.   
 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
 
Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εισροών της Εταιρείας για τη χρήση 2010 είναι                
€ 71.641, ενώ για τη χρήση 2009 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές € 
1.747.396. 
 
 
ΚΥΡΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 
  
Το 2010, η ΒΙΟΣΑΡ συνέχισε την κατάκτηση σηµαντικού µεριδίου αγοράς στην Ελληνική 
αγορά και επεξέτεινε την δραστηριότητα της στην αγορά της Βουλγαρίας συστήνοντας 
κοινοπραξία µε την συγγενή εταιρία ΑΚΤΩΡ BG καθώς και στην αγορά της Ιταλίας 



ιδρύοντας υποκατάστηµα µε τίτλο «BIOSAR ENERGETICA» στην πόλη Latina στην 
περιοχή του Latsio.  
Πιο Συγκεκριµένα, εντός του 2010 υπέγραψε συµβάσεις κατασκευής φωτοβολταϊκών 
πάρκων περίπου 50 MW και υλοποίησε και συνέδεσε µε επιτυχία περίπου τα µισά εξ’ 
αυτών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το έργο της ENERGA A.E. το οποίο 
συνδέθηκε στο δίκτυο το Νοέµβριο 2010 που είναι το µεγαλύτερο Πάρκο “turn key” που 
κατασκεύασε η εταιρία µέχρι σήµερα στην Ελλάδα. 
Παράλληλα, η ΒΙΟΣΑΡ συνέχισε την αδειοδότηση των έργων (Φ/Β και Α/Π) του 
επενδυτικού της σχεδίου, η υλοποίηση των οποίων θα ξεκινήσει εντός του 2011. 
 
 
1. Εµπορική κατασκευαστική δραστηριότητα 
 
Παραθέτουµε τα σηµαντικότερα εκ των έργων που κατασκεύασε η εταιρία το 2010: 
1.1  Εργα Ελλάδας 
- Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Φ/Β Πάρκου 4,32 MW της εταιρίας ALECTRONA του 
οµίλου AES Solar στην ΒΙΠΕ Φλώρινας.Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2010. 
- Υπεγράφη και εκτελέστηκε σύµβαση µελέτης – προµήθειας – κατασκευής Φ/Β Σταθµού 
ισχύος 5 MW στην περιοχή Ρεβένια του Νοµού Βοιωτίας µε την εταιρία ENERGA Α.Ε.Το 
έργο ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε τον Νοέµβριο 2010. 
- Υπεγράφη και εκτελέστηκε σύµβαση µελέτης – προµήθειας – κατασκευής Φ/Β Σταθµού 
ισχύος 1MW στον Ν.Τρικάλων Θεσσαλίας µε την εταιρία ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α ΑΕ. Το έργο 
ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε τον ∆εκέµβριο του 2010. 
- Υπεγράφη και εκτελέστηκε σύµβαση µελέτης – προµήθειας – κατασκευής Φ/Β Σταθµού 
ισχύος 0,4 MW στον Ν. Ηµαθίας µε την εταιρία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ Ο.Ε. Το 
έργο ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε τον Οκτώβριο του 2010. 
- Υπεγράφη και εκτελέστηκε η σύµβαση µελέτη – προµήθεια – κατασκευή Φ/Β Σταθµού 
ισχύος 1,97MW στην Θήβα του Νοµού Βοιωτίας µε την εταιρία ΕΛΒΙΕΜΕΚ AE. Τα έργα 
ολοκληρώθηκαν και θα συνδέθούν το 1ο τρίµηνο του 2011.  
- Υπεγράφη και βρίσκεται σε εξέλιξη η σύµβαση µελέτης – προµήθειας – κατασκευής Φ/Β 
Σταθµού ισχύος 7,5 MW στην Θήβα του Νοµού Βοιωτίας µε την εταιρία QUEST SOLAR 
A.E. Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα συνδεθεί το 1ο τρίµηνο του 2011. 
- Υπεγράφη και βρίσκεται σε εξέλιξη η σύµβαση µελέτης – προµήθειας – κατασκευής Φ/Β 
Σταθµού ισχύος 10 MW στην θέση Βαµβακού του Νοµού Λαρίσης µε την εταιρία 
SELECTED VOLT A.E του οµίλου ∆οντά. Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα συνδεθεί το 1ο 
τετράµηνο του 2011. 
- Υπεγράφη και βρίσκεται σε εξέλιξη η σύµβαση µελέτης – προµήθειας – κατασκευής Φ/Β 
Σταθµού ισχύος 1,4 MW στον Ν. Λακωνίας µε την εταιρία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΑΡΙ∆ΟΣ Ο.E. Το 
έργο θα ολοκληρωθεί και θα συνδεθεί το 1ο τρίµηνο του 2011. 
- Υπεγράφη και άρχισε να εκτελείται η σύµβαση µελέτης – προµήθειας – κατασκευής Φ/Β 
Σταθµού ισχύος 8 MW στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος µε την εταιρία ∆ιεθνής 
Αερολιµένας Αθηνών. Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα συνδεθεί το 1ο εξάµηνο του 2011. 
- Εκτέλεση αρκετών µικρών έργων ισχύος κάτω του 0,5 MW έκαστον. Η συνολικά ισχύς των 
µικρών έργων που εκτελέσθηκαν το 2010 άγγιξε τα 2 MW. 
 
1.2  Εργα Ιταλίας 
- Υπεγράφη και βρίσκεται σε εξέλιξη η σύµβαση κατασκευής Φ/Β Σταθµού ισχύος 3,78 MW 
στο Cocomeri της περιφέρειας Latsio µε εταιρία του οµίλου AES Solar. Το έργο θα 
ολοκληρωθεί και θα συνδεθεί το 1ο τρίµηνο του 2011. 
- Υπεγράφη και βρίσκεται σε εξέλιξη η σύµβαση κατασκευής Φ/Β Σταθµού ισχύος 5,1 MW 
στην Sabaudia της περιφέρειας Latsio µε εταιρία του οµίλου AES Solar. Το έργο θα 
ολοκληρωθεί και θα συνδεθεί το 1ο τρίµηνο του 2011. 



- Υπεγράφη και βρίσκεται σε εξέλιξη η σύµβαση κατασκευής Φ/Β Σταθµού ισχύος 2,1 MW 
στο Scopeto της περιφέρειας Latsio µε εταιρεία του οµίλου AES Solar. Το έργο θα 
ολοκληρωθεί και θα συνδεθεί το 1ο τετράµηνο του 2011. 
1.3  Εργα Βουλγαρίας 
- Υπεγράφη και εκτελέστηκε σύµβαση µελέτης – κατασκευής Φ/Β Σταθµού ισχύος 3,78 MW 
στην περιοχή ΚΑΛΙΠΕΤΡΟΒΟ στην περιφέρεια της Σόφιας στην Βουλγαρία µε την εταιρία 
AES Solar. Το έργο κατασκευάσθηκε από κοινού µε την συγγενή εταιρία ΑΚΤΩΡ 
BOULGARIA µε την σύσταση κοινοπραξίας, ολοκληρώθηκε δε και συνδέθηκε τον 
∆εκέµβριο 2010. 
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω έργων η ΒΙΟΣΑΡ συνεργάστηκε µε αναγνωρισµένες 
εταιρίες του χώρου υπογράφοντας προγραµµατικές συµφωνίες αγοράς εξοπλισµού. 
Συγκεκριµένα υπεγράφησαν συµφωνίες µε τις εταιρίες SUNTECH, για την προµήθεια Φ/Β 
πλαισίων, SMA για την προµήθεια αντιστροφέων, ενώ συνεχίζονται οι συµφωνίες του 2009 
µε τις εταιρίες DEGEREnergie για την προµήθεια Ηλιοστατών (trackers) και ΑΛΟΥΜΥΛ 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΕ για την παραγωγή εξαρτηµάτων αλουµίνιου για την συναρµολόγηση των 
στηριγµάτων. 
 
Τέλος, η ΒΙΟΣΑΡ συµµετείχε σε διαγωνισµούς ιδιωτικών έργων και βρίσκεται σε τελικές 
διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή συµβάσεων κατασκευής (EPC) Φ/Β Πάρκων που θα 
υλοποιηθούν το 2011 στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ιταλία. 
 
 
2. Επενδυτική δραστηριότητα 
 
 
2. Α. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
 
 
1. Α/Π ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Συνεχίζεται η αδειοδοτική διαδικασία από τους αρµόδιους φορείς των Α/Π της εταιρίας τα 
οποία διαθέτουν άδεια παραγωγής. Ενθαρρυντική για την πορεία των έργων κρίνεται η 
ψήφιση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, το οποίο κατατάσσει τους εν λόγω 
∆ήµους στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ).  

• Α/Π Αγίας Τριάδας ισχύος 12,75 MW 
• Α/Π Νόστιµον ισχύος 14,4 MW  
• Α/Π Νεραϊδοβούνι ισχύος 7,2 MW 
• Eχουν εκδοθεί οι όροι σύνδεσης, όµως απαιτείται η κατασκευή νέου Υ/Σ η θέση του 

οποίου δεν έχει ακόµα καθοριστεί. 
 
 
2. Α. 2. Α/Π Α∆ΕΡΕΣ 
΄ 
Ολοκληρώθηκε η αδειοδοτική διαδικασία και των 3 Α/Π στο όρος Αδέρες συνολικής ισχύος 
34MW και λήφθηκε η άδεια εγκατάστασης. Οι άδειες παραγωγής και των τριών έργων µετά 
την πώληση της θυγατρικής εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ µεταβιβάστηκαν στην 
αγοράστρια εταιρία RF ENERGY A.E.  
 
 
3. Α/Π ΤΡΑΠΕΖΩΝΑ (44ΜW) 
Αναµένεται η γνωµοδότηση από τη ΡΑΕ εντός του 2012. 
 
 



 
2. Β. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ  
 
Η ΒΙΟΣΑΡ αναµένει άδειες παραγωγής για τα Φ/Β Πάρκα Λαρνάκι, Μανδήλας και Σκόρπια 
Λάκκα, ενώ έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση άδειας 
εγκατάστασης για τα 3 Φ/Β Πάρκα των 5 ΜW, Σαµπάλες, Αστραπή και Μπιγιαρέζα, που 
έχει µεταβιβάσει στη θυγατρική της Ηλιακή Αδέρες ΑΕ.  Οι άδειες εγκατάστασης για τα 
Πάρκα αυτά αναµένονται έως τις αρχές του β’ εξαµήνου του 2011, προκειµένου να αρχίσει 
η κατασκευή τους, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2011. 
 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31.12.2010 
 
 Η εταιρία εντός του 2011 υπέγραψε συµβάσεις που αφορούν µελέτη, προµήθεια, κατασκευή και 
θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθµών ως κάτωθι: 
1 Φ/Β σταθµός στην περιοχή Aprilia της περιφέρειας Latsio στην Ιταλία ισχύος 8 MW 
συµβατικού τιµήµατος 19,2 εκ. € 
1 Φ/Β σταθµός στον νοµό Καβάλας για την εταιρία ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε. ισχύος 2 ΜW 
συµβατικού τιµήµατος 4,65 εκ. € 
1 Φ/Β σταθµός της εταιρίας SOLAR CELLS HELLAS A.E. ισχύος 19,8 ΜW συµβατικού 
τιµήµατος  14 εκ. € 
Πέραν τούτων δεν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού και έως την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης. 
 
 
ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Ο βασικός στόχος της ΒΙΟΣΑΡ για το 2011 είναι: 
Α) η  διατήρηση και αύξηση του µεριδίου αγοράς στην κατασκευή µεγάλων Φ/Β Πάρκων 
ακολουθώντας τους ρυθµούς ανάπτυξης της Ελληνικής αγοράς Φ/Β και  
Β) η οργάνωση της εταιρίας εµπορικά και κατασκευαστικά ώστε αφενός να ανταποκρίνεται 
επιτυχώς στο ολοένα και αυξανόµενο κατασκευαστικό αντικείµενο και αφετέρου να 
αυξάνεται η κερδοφορία. 
Γ) Εντονότερη ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας της ΒΙΟΣΑΡ στην Ιταλία 
 
Βραχυπρόθεσµος στόχος της εταιρίας είναι η υπογραφή των συµβάσεων οι οποίες είναι 
υπό τελικές διαπραγµατεύσεις έργων ισχύος 80ΜW ύψους περίπου 100 εκ.€ και υλοποίηση 
αυτών εντός του 2011. Συνολικά για το 2011, ο στόχος είναι η κατασκευή έργων 80MW, η 
διαπραγµάτευση νέων έργων και η υπογραφή συµβάσεων έργων που θα υλοποιηθούν το 
2011. 
 
Παράλληλα, οι στόχοι της ΒΙΟΣΑΡ που σχετίζονται µε το επενδυτικό της πρόγραµµα είναι: 

- Απόκτηση άδειας παραγωγής του Α/Π 44MW στην Τραπεζώνα  
- Απόκτηση άδειας εγκατάστασης και υλοποίηση των 3 Φ/Β Πάρκων συνολικής ισχύος 

5MW 
 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των ΑΠΕ αντιµετωπίζει 
ακόµα προκλήσεις λόγω πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης και 
χρηµατοδοτικών προβληµάτων µε αποτέλεσµα σηµαντικά έργα να µην µπορούν να 
υλοποιηθούν ή να καθυστερούν σηµαντικά.  
 



Λόγω της οικονοµικής κρίσης, υπάρχει κίνδυνος έλλειψης δανειακών κεφαλαίων µετά το 
2011 όπως επίσης και ενδεχόµενο µείωσης των τιµών παραγωγού. Αυτοί οι παράγοντες θα 
είχαν σαν συνέπεια την καθυστέρηση υλοποίηση των έργων ή/και στη µείωση της 
ελκυστικότητάς τους λόγω χαµηλότερων αποδόσεων επί των ιδίων κεφαλαίων µετά το 
2011.   
 
Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010 της Εταιρείας, µε τις Εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε 
τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως σύνολο, 
καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση 
1/1/2010 – 31/12/2010. 
Στη συνέχεια, σας καλούµε να αποφασίσετε και επί των υπολοίπων θεµάτων της ηµερησίας 

διατάξεως ήτοι: 

1. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωµατικού Ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισµός της αµοιβής αυτών. 

 
2. Χορήγηση αδείας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής ∆ιευθύνσεως ή και σε ∆ιευθυντές, καθώς και 
τους αντικαταστάτες αυτών, να µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση 
θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς. 

 
3. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη,  παράταση ή 

ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και µετ’ αυτής 
συνδεδεµένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 

 
4. Έγκριση αµοιβών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση του 2010 και 

προέγκριση αµοιβών για τη χρήση του 2011. 
 
. 

5. ∆ιάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέµατα. 
 

 
           

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2011 
 
     Για το ∆ιοικητικό συµβούλιο 
 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 
& ∆/νων Σύµβουλος 

 
 
 

Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 

 
 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 



Η παρούσα 'Έκθεση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία. 
 
 
 

Αθήνα, 26 Μαίου 2011 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
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