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1. Podstawowe informacje o Spółce 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: BOA Spółka Akcyjna  

Siedziba: Warszawa, Polska 

Adres: ul. Wąwozowa 19 lok. 32, 02-796 Warszawa 

KRS: 0000271121 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 

REGON: 140784639 

NIP: 951-220-41-82 

Telefon: (+48 22) 380-33-39 lub (+48 22) 380-31-96 

Faks: (+48 22) 380-36-87 

E-mail: office@boasa.pl 

WWW: www.boasa.pl 
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2. Wybrane dane finansowe 

2.1 Wybrane pozycje bilansu Emitenta 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

stan na dzień  
31 marca 2013 r. 

(w zł) 

stan na dzień  
31 marca 2012 r. 

(w zł) 

KAPITAŁ WŁASNY 712 475 639 541 

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0 0 

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 477 358 192 362 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 150 000 4 281 000 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 159 2 164 6 

 

2.2 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

za okres od  
01.01.2013 - 31.03.2013 

(w zł) 

za okres od  
01.01.2012 - 31.03.2012 

 (w zł) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY, W TYM : 114 000 10 859 

AMORTYZACJA 6 744 26 328 

ZYSK/STRATA NA SPRZEDAśY 78 943 -198 323 

ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 84 348 -198 323 

ZYSK/STRATA BRUTTO 84 348 -52 069 

ZYSK/STRATA NETTO 84 348 -52 069 

 

2.3 Dodatkowe dane, jeŜeli ich uzgodnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia 

aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompletny 

 

W opinii zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 

Spółki nie wymaga uwzględnienia dodatkowych danych.  

 

3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki 

 

Na koniec I kwartału 2013 r. Emitent wygenerował przychody netto ze sprzedaŜy na poziomie 114 tys. zł 

będące konsekwencją zmiany profilu działalności Spółki. Dlatego teŜ dane z okresu analogicznego są 

nieporównywalne gdyŜ dotyczyły odmiennego, dotychczas nierentownego obszaru działalności Spółki. 

W okresie pierwszego kwartału 2013 r. Spółka nie tylko wypracowała zadowalającą dynamikę wzrostu 

przychodów, ale takŜe skutecznie zastosowała wdroŜoną politykę optymalizacji kosztów, co pozwoliło 
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na trafną identyfikację obszarów sprzyjających wzrostowi efektywności podejmowanych działań 

operacyjnych.  

PowyŜsze zaowocowało osiągnięciem wysokiej dynamiki wzrostu wyników na wszystkich poziomach 

działalności. Osiągnięty zysk ze sprzedaŜy był dodatni w wysokości 84 tys. zł, podobnie jak zysk na 

poziomie EBITDA, który wyniósł 91 tys. zł versus ubiegłorocznej straty na poziomie EBITDA w pierwszym 

kwartale 2012 r. w wysokości (171 tyś zł). Potwierdza to wysoką sprawność operacyjną Spółki i jest 

dobrym prognostykiem poziomu wyników finansowych w kolejnych okresach. 

 

4. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjności 

 

Emitent informował w raporcie rocznym, Ŝe wobec wydarzeń ubiegłego roku oraz niestabilności rynku, 

w obliczu rosnących danych na temat ilości składanych wniosków o upadłość firm z list spółek 

giełdowych, waŜniejsze niŜ wzrost ceny rynkowej jest utrzymanie stabilności i udziału w rynku.  

Dlatego teŜ priorytetem dla Spółki jest utrzymanie portfela klientów, gwarantujących stabilność 

przychodów jako podstawowego czynnika, który pozwoli na maksymalizację rentowności biznesu. 

Oczywiście powyŜsze moŜe być osiągnięte przy adekwatnie ponoszonych zoptymalizowanych 

wcześniej kosztach stałych oraz przy zachowaniu marŜ, które dyktuje rynek. 

 

5. Stanowisko Zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania podanych do publicznej 

wiadomości prognoz wyników na 2012 rok w świetle zaprezentowanych danych 

finansowych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. 

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2013 r. 

 

6. Informacje na temat jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta 

 

Na dzień 15 maja 2013 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

7. Kapitał zakładowy 

 

Kapitał zakładowy Spółki od momentu zarejestrowania Spółki w dniu 2 lutego 2007 r. do dnia 19 

września 2007 r. wynosił 600 tys. zł i dzielił się na 1.200.000 Akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 

gr kaŜda.  

W drodze emisji akcji serii B i rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego w KRS od 20 września 2007 r. 

do dnia 2 lutego 2011 r., kapitał zakładowy wynosił 610,593 zł i dzielił się na 1.200.000 Akcji zwykłych na 

okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 groszy kaŜda oraz 21.186 Akcji imiennych serii B o wartości 

nominalnej 50 groszy kaŜda. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości. 
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W dniu 2 lutego 2010 r. dokonano rejestracji kolejnego podniesienia kapitału zakładowego Spółki 

w drodze emisji Akcji serii C. Na dzień 31 grudnia 2011 kapitał zakładowy wynosi 1.048.093,00 zł i dzieli się 

na 1.200.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 groszy kaŜda, 21.186 Akcji 

imiennych serii B o wartości nominalnej 50 groszy kaŜda oraz na 875.000 akcji serii C o wartości 

nominalnej 50 groszy kaŜda. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. 

 

8. Akcjonariat 

 

W skład akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BOA S.A., według stanu posiadania akcji i ich 

procentowego udziału w kapitale zakładowym na dzień 15 maja 2013 r., ujawnionych 

w zawiadomieniach doręczonych Spółce w oparciu o art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach 

publicznych, wchodzą: 

 

AKCJONARIUSZE EMITENTA  

posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień 15 maja  2013 r. 

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI LICZBA GŁOSÓW % GŁOSÓW NA WZA 

AIDAN The One 1.353.798 64,58% 1.353.798 64,58% 

 

 

9. Rada Nadzorcza 

RADA NADZORCZA EMITENTA 

na dzień 31 marca 2013 r. 

 SKŁAD RADY NADZORCZEJ: 

Bogusław DzieŜok  

Agnieszka Chmielewska  

Katarzyna Musiatowicz 

Izabela Gałązka  

Tymon Kulczycki  

 

W I kwartale 2013 r. w składzie Rady Nadzorczej Emitenta nie miały miejsca Ŝadne zmiany. 

 

10. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

za okres I kwartału 2013 r. 

 

Zarząd Spółki Emitenta oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami 
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uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz Ŝe sprawozdanie 

z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagroŜeń 

i ryzyk. 

 

Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. 

 

 

Riad Bekkar 

Prezes Zarządu 


