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1. LIST ZARZĄDU 
 
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 
 
Miniony 2020 rok upłynął pod znakiem kluczowych zmian dla rozwoju Spółki                                            
w długoterminowym horyzoncie czasowym. Po zmianach w akcjonariacie, nowi inwestorzy                   
i nowy Zarząd Spółki zdecydowali o rozpoczęciu procesu połączenia ze spółką Sheepyard                 
Sp. z o.o. działającą w branży gier mobilnych i zajmującą się produkcją oraz wydawaniem           
gier typu Free-to-play.  
 
W kwietniu 2020 r. podpisaliśmy z tym podmiotem list intencyjny w sprawie połączenia,              
który rozpoczął pracę nad przygotowaniem Term Sheet oraz procesu due diligence. Kolejnym 
etapem fuzji było zawarcie w lipcu ub. roku porozumienia o podstawowych warunkach 
transakcji (Term Sheet), które regulowało najistotniejsze elementy transakcji. Obecnie 
oczekujemy na zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Sheepyard                   
Sp. z o.o. i wówczas będziemy mogli podpisać Plan Połączenia i dokończyć cały proces fuzji. 
 
Planowane przez spółki połączenie ma nastąpić poprzez przejęcie, a więc przez przeniesienie 
całego majątku Sheepyard Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Eurohit S.A. jako spółkę 
przejmującą, w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Sheepyard Sp. z o.o. akcji 
Spółki.  
  
Po połączeniu Spółka będzie działała pod nazwą Sheepyard S.A. i będzie prowadziła 
działalność produkcyjną i wydawniczą w branży gier mobilnych. Uważamy, że ten kierunek 
rozwoju i nowa działalność przyczynią się do wzrostu wartości Spółki. 
 
Sheepyard Sp. z o.o. jest producentem i wydawcą gier mobilnych, który posiada 
międzynarodowy zespół produkcyjno-wydawniczy, stworzony z byłych pracowników 
wiodących firm z branży. Podmiot ten poza wydawaniem nowych gier, wyszukuje gry                      
już wydane, które przejmuje w celu zwiększenia ich potencjału, czego przykładem może               
być gra „Stormbound”. Sheepyard Sp. z o.o. analizuje cały czas potencjał swoich tytułów                              
na platformy takie jak PC, Xbox, Playstation czy Web HTML5, nie ograniczając się wyłącznie 
do Apple Appstore oraz Google Play. 
  
Uważamy, że wejście w nowy obszar biznesowy i to z silnym partnerem jakim jest Sheepyard 
Sp. z o.o. pozwoli nam osiągnąć wzrost wartości Spółki, co pozostaje głównym celem dla 
Zarządu Spółki. 
 
W tym miejscu pragniemy również zwrócić uwagę na obecną sytuację związaną z pandemią 
koronawirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19. Jego szerzenie się na całym 
świecie spowodowało znaczący wpływ na gospodarkę zarówno w skali mikro jak i makro. 
Obecnie nie jesteśmy w stanie wskazać, jak znaczący wpływ niniejsza sytuacja będzie miała                  
na sytuację Emitenta już po połączeniu. Niemniej jednak podejmujemy działania mające                        
na celu w możliwym zakresie ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych i finansowych 
tej pandemii na działalność połączonych Spółek. 
 
Zapraszamy do lektury naszego raportu rocznego. 
 
Łukasz Górski – Prezes Zarządu 
Kraków, dnia 5 marca 2021 r.  
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

 

Nazwa spółki  Eurohit Spółka Akcyjna (dawniej BOA S.A.) 

Zarząd Spółki Łukasz Górski - Prezes Zarządu 

Siedziba ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków 

Sąd Rejestrowy 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 
Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 

KRS 0000271121 

REGON 140784639 

NIP 9512204182 

Telefon +48 12 654 05 19 

Faks +48 12 654 05 19 

E-mail ir@eurohitsa.pl 

WWW www.eurohitsa.pl 
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych polskich) 
podsumowujące sytuację finansową spółki Eurohit S.A. (dalej „Spółka”). Zamieszczone                          
w tabelach dane prezentują wyniki finansowe Spółki w 2020 r. tj. w okresie od 1 stycznia 2020 
r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2019 r. 
 

1.1. Bilans 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE  

Stan na dzień  

31.12.2020 

PLN 

Stan na dzień  

31.12.2020 

EUR 

Stan na dzień  

31.12.2019 

PLN 

Stan na dzień  

31.12.2019 

EUR 

AKTYWA 8 418,15 1 824,16 24 212,96 5 685,80 

AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartości niematerialne i prawne -  - -  - 

Rzeczowe aktywa trwałe -  - -  - 

Należności długoterminowe -  - -  - 

Inwestycje długoterminowe -  - -  - 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

-  - -  - 

AKTYWA OBROTOWE 8 418,15 1 824,16 24 212,96 5 685,80 

Zapasy -  - -  - 

Należności krótkoterminowe 5 965,64 1 292,72 575,15 135,06 

Inwestycje krótkoterminowe 952,51 206,40 20 778,01 4 879,21 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

1 500,00 325,04 2 859,80 671,55 

PASYWA 8 418,15 1 824,16 24 212,96 5 685,80 

KAPITAŁ WŁASNY -55 383,85 -12 001,35 -2 794,04 -656,11 

Kapitał zakładowy 1 048 093,00 227 115,59 1 048 093,00 246 117,88 

Kapitał zapasowy 35 858,93 7 770,42 35 858,93 8 420,55 

Kapitał z aktualizacji wyceny -  - -  - 

Pozostałe kapitały rezerwowe -  - -  - 

Wynik z lat ubiegłych -1 086 745,97 -235 491,46 -1 074 745,53 -252 376,55 

Wynik netto roku bieżącego -52 589,81 -11 395,90 -12 000,44 -2 818,00 

ZOBOWIĄZANIA  

I REZERWY 
63 802,00 13 825,52 27 007,00 6 341,90 

Rezerwy na zobowiązania -  - -  - 

Zobowiązania długoterminowe -  - -  - 

Zobowiązania krótkoterminowe 63 802,00 13 825,52 27 007,00 6 341,90 

Rozliczenia międzyokresowe - - - - 
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1.2. Rachunek zysków i strat 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE  

12 miesięcy zakończonych 12 miesięcy zakończonych 

31.12.2020 

PLN 

31.12.2020 

EUR 

31.12.2019 

PLN 

31.12.2019 

EUR 

Przychody netto ze sprzedaży  - - 24 878,05 5 783,17 

Koszty działalności operacyjnej 64 508,34 14 417,85 36 632,65 8 515,66 

Zysk (strata) ze sprzedaży  -64 508,34 -14 417,85 -11 754,60 -2 732,48 

Pozostałe przychody operacyjne 11 924,68 2 665,21 317,00 73,69 

Pozostałe koszty operacyjne 6,15 1,38 562,84 130,84 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej  

-52 589,81 -11 754,01 -12 000,44 -2 789,63 

Przychody finansowe - - - - 

Koszty finansowe  - - - - 

Zysk (strata) brutto  -52 589,81 -11 754,01 -12 000,44 -2 789,63 

Zysk (strata) netto  -52 589,81 -11 754,01 -12 000,44 -2 789,63 

 
Dane finansowe prezentowane powyżej są zgodnie z Ustawą o rachunkowości pochodzą                     
ze zbadanego sprawozdania finansowego. Powyższe dane finansowe za rok zakończony dnia 
31 grudnia 2020 r. i rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. zostały przeliczone na EUR  
według następujących zasad: 
 

▪ Poszczególne pozycje bilansu - przeliczone po kursie średnim Narodowego Banku 
Polskiego na dzień bilansowy, tzn.:  

− na dzień 31 grudnia 2019 r.: 1 EUR = 4,2585 zł 

− na dzień 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,6148 zł 
 

▪ Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych                      
i zmian w kapitale przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich 
kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:  

− w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.: 1 EUR = 4,3018 zł 

− w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r.: 1 EUR = 4,4742 zł 
 

4. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020 
 
Sprawozdanie finansowe Eurohit S.A. za rok obrotowy 2020 zbadane przez podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami                         
i normami zawodowymi stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.  
 

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2020  
 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Eurohit S.A w okresie od 1 stycznia 2020 roku                   
do 31 grudnia 2020 roku stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego. 
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6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI 
 

6.1. Oświadczenie w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego 
 
Działając w imieniu Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczam, że wedle mojej wiedzy, 
roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 i dane porównywalne, sporządzone 
zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali 
międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczam,                         
że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 zawiera prawdziwy obraz jej 
sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
Kraków, dn. 5 marca 2021 r. 
Łukasz Górski - Prezes Zarządu 
 

6.2. Oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego 
sprawozdania finansowego 
 

Działając w imieniu Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczam, że wybór firmy 
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2020 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru 
firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie 
spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania 
rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
 
Kraków, dn. 5 marca 2021 r. 
Łukasz Górski - Prezes Zarządu 
 

7. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2020 

 
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 
stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego. 
 

8. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 
„DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

 
Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych                         
na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. 
 
Kraków, dn. 5 marca 2021 r. 
Łukasz Górski - Prezes Zarządu 


