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1. List Prezesa Zarządu. 

 

Szanowni Akcjonariusze, Szanowna Rada Nadzorcza,  

 

Niniejszym przekazuję Państwu raport kwartalny obejmujący okres od 

01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. zawierający informacje na temat 

wybranych danych finansowych, czynników oraz zdarzeń kształtujących 

wyniki finansowe oraz aktywności Spółki w obszarze rozwoju w okresie 

objętym raportem.  

Konsekwentna realizacja załoŜonej nowej strategii w postaci zmiany profilu działalności Spółki 

daje rezultat w postaci wzrostu przychodów. W III kwartale 2012 roku w porównaniu z III 

kwartałem roku 2011 odnotowaliśmy wzrost przychodów o 235 %, dzięki czemu umacniamy 

swoją pozycję na rynku usług doradczych. Mamy świadomość, Ŝe rynek usług doradczych 

w Polsce staje się coraz bardziej konkurencyjny, ale wynika to równieŜ z faktu, Ŝe nieustanie 

rosną oczekiwania klientów, którzy często nastawieni są jedynie na rozwiązanie jednego 

konkretnego problemu, a nie na długoterminowe związanie się z ich firmą. Dlatego teŜ, 

kierujemy się zasadą, iŜ świadczone przez nas usługi w sposób kompleksowy mają umoŜliwić 

naszym Klientom maksymalizację korzyści planowanych w związku z prowadzoną 

działalnością, transakcją czy tez biznesem przy jednoczesnym umoŜliwieniu im 

skoncentrowania się na zarządzaniu ich bieŜącą działalnością w trakcie realizacji procesu.  

Polecamy równieŜ naszą nową stronę internetową www.boasa.pl., gdzie znajdziecie Państwo 

Szczegółową informację o profilu i zakresie świadczonych przez nas usług. 

 

 

Z wyrazami szacunku,  

 

Prezes Zarządu  

Riad Bekkar  
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2. 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 w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

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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3. Wybrane dane finansowe. 

3.1 Wybrane dane finansowe Emitenta za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r.- bilans 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Stan na dzień  
30 września 2012 r. 

(w tys. zł) 

Stan na dzień  
30 września 2011 r. 

(w tys. zł) 

KAPITAŁ WŁASNY 625,3 633,3 

INWESTYCJIE  DŁUGOTERMINOWE 255,0 9.000,0 

NALEZNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0 0 

NALEZNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 521,8 654 

ŚRODKI PIENIEZNE I INNE AKTYWA PIENIEZNE 26,1 15,2 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 261 9.000,0 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 349,2 985,4 

 

3.2 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

za okres od 
01.07.2012 -
30.09.2012 

(w tys. zł) 

za okres od 
01.07.2011 -
30.09.2011 

(w tys. zł) 

za okres od 
01.01.2012 -
30.09.2012 

(w tys. zł) 

za okres od 
01.01.2011-
30.09.2011 

(w tys. zł) 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY, W TYM : 272,6 81,3 561,7 303,4 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i  materiałów 272,6 81,3 561,7 303,4 

AMORTYZACJA 26,3 13,7 78,9 45,8 

ZYSK/STRATA NA SPRZEDAZY 217,4 -52,2 245,6 -68,9 

ZYSK/STRATA NA DZIALALNOŚCI OPERACYJNEJ 217,1 -52,2 -137,0 -62,1 

ZYSK/STRATA BRUTTO -33,2 -52,2 -66,2 -64,3 

ZYSK/STRATA NETTO -33,2 -52,2 -66,2 -64,3 

 

3.3 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.  
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4. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 

osiągnięte wyniki.  

 

Na koniec trzeciego kwartału 2012 r. Emitent wygenerował przychody netto ze sprzedaŜy na 

poziomie 561,7tys. zł. Porównawczo z analogicznym okresem roku ubiegłego przychody były 

na poziomie 303,4 tys. zł. Ponadto w okresie od stycznia do września 2012 r. strata netto 

Emitenta wyniosła (-66 tys. zł.), natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka 

zanotowała stratę (-64 tys. zł.). PowyŜsze, mimo wzrostu przychodów spowodowane jest 

poniesionymi przez Emitenta kosztami związanymi z wdroŜeniem projektu reorganizacji 

nowego profilu działalności. 

Poziom naleŜności krótkoterminowych oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług uległ znacznej 

redukcji. Odpowiednio uległ teŜ zmniejszeniu wskaźnik pokrycia zobowiązań naleŜnościami, 

co wskazuje z jednej strony na poprawę płynności, ale równieŜ na redukcje niepracujących 

zapasów.  

Zmniejszeniu uległ poziom inwestycji długoterminowych z 9.000 tys. zł. do 255 tys. zł. Aktywa te 

zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości 

tych aktywów. Jednocześnie analogicznemu zmniejszeniu uległ poziom zobowiązań 

długoterminowych korespondujący z poziomem inwestycji długoterminowych.  

Wyniki III kwartału 2012 r. świadczą o tym, iŜ sytuacja Spółki jest stabilna. Mimo niekorzystnych 

uwarunkowań rynkowych, o których Emitent informował juŜ w raporcie rocznym oraz raporcie 

kwartalnym za II kwartał 2012 roku, Zarząd konsekwentnie realizuje szereg działań 

zewnętrznych, mających na celu wdroŜenie optymalnego profilu działalności, który pozwoli 

w duŜym stopniu zneutralizować skutki poprzedniej negatywnej działalności w branŜy 

cukierniczej.  

 

5.  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.  

 

W okresie sprawozdawczym tj. w okresie III kwartału 2012 Emitent opracował między innymi 

nową  szatę graficzną  i nowy kształtu strony internetowej. 

Zmianie uległa równieŜ nazwa Spółki, o czym Emitent informował w raporcie bieŜącym EBI nr 

17/2012 z dnia 03.10.2012 r., co jest konsekwencją potrzeby oddzielenia toŜsamości 

dotychczasowej nazwy związanej z wyrobami cukierniczymi oraz budowanie nowej marki 

usług z nowymi horyzontami prowadzonej działalności. 

W chwili obecnej jesteśmy na etapie wdroŜenia szeregu narzędzi z kategorii marketingu 

bezpośredniego jak i miedzy innymi uruchomienia profesjonalnego i kompleksowego a 
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jednocześnie spersonalizowanego e-mailingu do zarządów kilkuset spółek, które w naszej 

ocenie dostarczy dla ich biznesu wartość dodaną w postaci naszych usług. 

 Będzie on zawierał newslettery dostosowane do osobistych wymagań kontrahenta. 

Wierzymy, Ŝe dzięki pracy naszych doświadczonych ekspertów, ta forma reklamy naszych 

usług w postaci e-mailingu będzie bardzo skuteczna. 

6. Stanowisko Zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania podanych do publicznej 

wiadomości prognoz wyników na 2012 rok w świetle zaprezentowanych danych 

finansowych za okres od 01.07.2012 do 30.09.2012 roku. 

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2012. 

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

 

Na dzień 14 listopada 2012 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

8. 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. 

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. 

9. 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 14 listopada 

2012 roku, ujawnionych w zawiadomieniach doręczonych Spółce w oparciu o art. 69 Ustawy 
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o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, wchodzą: 

 

 

 

AAKKCCJJOONNAARRIIUUSSZZEE  EEMMIITTEENNTTAA  PPOOSSIIAADDAAJJĄĄCCYY  CCOO  NNAAJJMMNNIIEEJJ  55%%  OOGGÓÓLLNNEEJJ  LLIICCZZBBYY  GGŁŁOOSSÓÓWW  

NNAA  DDZZIIEEŃŃ  1144  LLIISSTTOOPPAADDAA    22001122  RR..  

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % AKCJI LICZBA GŁOSÓW % GŁOSÓW NA WZA 

AIDAN The ONE 1.353.798 64,58% 1.353.798 64,58% 

DM IDM S.A.  105.895 5,05% 105.895 5,05% 

 

10. Rada Nadzorcza. 

RRAADDAA  NNAADDZZOORRCCZZAA  EEMMIITTEENNTTAA    

NNAA  DDZZIIEEŃŃ  1144  LLIISSTTOOPPAADDAA  22001122  RR.. 

 
SKŁAD RADY NADZORCZEJ: 

Bogusław DzieŜok  

Agnieszka Chmielewska  

Katarzyna Musiatowicz 

Izabela Gałązka  

Tymon Kulczycki  

 

W III kwartale 2012 r. w składzie Rady Nadzorczej Emitenta nie miały miejsca Ŝadne zmiany. 

 

11. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 

okres III kwartału 2012 roku. 

 

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

i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta 

lub standardami 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 14 LISTOPAD 2012 r. 

Riad Bekkar 

 

Prezes Zarządu 


