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I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE  

w tys. PLN w tys. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE  2009  

 okres od 

01/01/09 do 

30/06/09 

2008  

 okres od 

01/01/08 do 

30/06/08 

  2009  

 okres od 

01/01/09 do 

30/06/09 

2008  

 okres od 

01/01/08 do 

30/06/08 

I. Przychody ze sprzeda�y  14 494 12 255 3 208 3 524

II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 024 1 623 -227 467

III. Zysk (strata) netto -1 071 1 295 -237 372

IV. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 5 933 2 815 1 313 809

V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -4 888 -1 800 -1 082 -518

VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 0 -3 344 0 -962

VII. Przepływy pieni��ne netto, razem 1 045 -2 329 231 -670

VIII. Aktywa, razem 24 082 23 175 5 388 6 909

IX. Zobowi�zania  3 043 4 370 681 1 303

X. Kapitał własny 21 039 18 805 4 707 5 606

XI. Kapitał akcyjny 26 112 26 112 5 842 7 785

XII. Liczba akcji (w tys. szt.) – bez akcji własnych 5 200 5 200 5 200 5 200

XIII. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR) -0.21 0.25 -0.05 0.07

XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR) -0.21 0.25 -0.05 0.07

XV. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) 14 494 12 255 3 208 3 524

XVI. Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) -1 024 1 623 -227 467

Kursy wymiany złotego, w okresach obj�tych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi 
porównawczymi. 

a)   kursy �rednie EURO wg NBP w 2009 roku 

kurs na dzie� 30.06.2009 roku  4,4696 PLN/EURO 

�redni kurs z 6 miesi�cy 2009 roku 4,5184 PLN/EURO 

kursy �rednie EURO wg NBP w 2008 roku 

kurs na dzie� 30.06.2008 roku  3,3542 PLN/EURO 

�redni kurs z 6 miesi�cy 2008 roku 3,4776 PLN/EURO 

Kursy �rednie EURO zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych 

�� pozycje aktywów i pasywów sprawozdania zostały przeliczone wg �rednich kursów NBP ustalonych na 

dzie� 30 czerwca, 

�� pozycje sprawozdania z pełnego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieni��nych zostały przeliczone 

wg kursu b�d�cego �redni� arytmetyczn� �rednich kursów NBP obowi�zuj�cych na koniec ka�dego miesi�ca 

okresu obj�tego sprawozdaniem.  
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II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 
2009 ROKU SPORZ�DZONE ZGODNIE Z  „MSSF’” 

1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  
sporz�dzone na dzie� 30 czerwca 2009 roku 

30.06.2009 
w tys. zł 

 31.12.2008 
w tys. zł 

 30.06.2008 
w tys. zł 

AKTYWA Nota      
      

Aktywa trwałe   18.520  14 195  14 841 

Warto�� firmy 1 12 12  12 

Warto�ci niematerialne 2 558 482  505 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 8.796 8.679  9.206 

Aktywa z tytułu  dochodowego podatku odroczonego 4 
3

366 406  444 

Inwestycje długoterminowe 5 8.702 4.612  4.674 
        w tym nieruchomo�ci inwestycyjne         3.096  3.096  3.173 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe 6 71 0  0 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 10a 15  4  0 

    

Aktywa obrotowe  
5.562 11.238  8.334 

Zapasy 7 6 11  8 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe 

nale�no�ci 
8 2.161 8.908  6.683 

w tym wierzytelno�ci nabyte 263 5.216  5.462 

Inwestycje krótkoterminowe 5a 0 0  0 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  9 3.281 2.236  1.479 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe  10a 114 83  164 

  

Suma aktywów  24.082 25.433  23.175 

PASYWA       
      

Kapitał własny  21.039�  21.830�  18.805 
Kapitał akcyjny  11a 26.112 26.112 26.112 

Akcje własne 11b (41.886) (41.886) (41.886) 

Kapitał zapasowy  11c 40.799 40.799 40.799 

Kapitał z aktualizacji wyceny 11d 275  (5) (17) 

Strata z lat ubiegłych  11e (3 190) (7.498) (7.498) 

Zysk netto (1.071) 4.308 1.295 

� �   

Zobowi�zania długoterminowe 480  489  843 
      

Rezerwa z tytułu  dochodowego podatku 

odroczonego 4a 247 174  168 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze  13 26  26  448 

Przychody przyszłych okresów 10b 207  289  227 

         

Zobowi�zania krótkoterminowe   2.563 3.114  3.527 
   

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

i pozostałe zobowi�zania 
15 1.872 2.486  1.996 

w tym zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 0  381  25 

Krótkoterminowe po�yczki i kredyty 12 0  0  1.050 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze  13 285  218  326 

Pozostałe rezerwy   14 240  244  57 

Przychody przyszłych okresów 10b 166  166  98 

     

Suma pasywów  24.082 25.433 23.175 
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2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU  
za okres  6 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 czerwca 2009 roku 
(wariant porównawczy) 

  01.01.2009 
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008 
30.06.2008 

w tys. zł
  Nota    

Przychody ze sprzeda�y  16  14.494  12.255 
     

Koszty działalno�ci operacyjnej   15.622  10.934 
Amortyzacja    908  976 

Zu�ycie materiałów i energii    331  373 

Usługi obce    1.877  1.974 

Podatki i opłaty    395  430 

Wynagrodzenia  17 5.898  5.872 

Ubezpieczenia społeczne i �wiadczenia na rzecz pracowników  17  1.065  1.016 

Pozostałe    5.148  293 

w tym warto�� sprzedanych wierzytelno�ci   4.835  0 

       

Zysk (strata) na sprzeda�y     (1.128)  1.321 
        

Pozostałe przychody operacyjne  18 167  161 

Pozostałe koszty operacyjne  19  71  148 

     

Zysk (strata) na działalno�ci operacyjnej    (1.032)  1.334 
     

Przychody finansowe 20 69  428 

Koszty finansowe  21 61  139 

     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   (1.024)  1.623 
     

Podatek dochodowy 22 47  328 

     
Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej   (1.071)  1.295 

    
Zysk (strata) netto z działalno�ci zaniechanej   0  0 

     
Zysk (strata) netto    (1.071)  1.295 

Zysk (strata) z tytułu wyceny inwestycji odnoszone na kapitał  346 (21) 

Dochodowy podatek odroczony (66) 4 

  
Pozostałe składniki pełnego dochodu (straty) netto razem 280  (17) 

  
Pełny dochód (strata) netto (791)  1.278 

  
Pełny dochód (strata) udziałowców BEST S.A.   (791) 1.278 

Pełny dochód (strata) udziałowców mniejszo�ciowych 0 0 

Zysk (strata) na jedn� akcj� z działalno�ci kontynuowanej 

Zwykły 23  (0,21) 0,25 

Rozwodniony 23  (0,21) 0,25 

  

Zysk (strata) na jedn� akcj� z działalno�ci zaniechanej 
  

Zwykły 23   (0,21) 0,25 

Rozwodniony 23  (0,21) 0,25 
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3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH 
za okres 6 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 czerwca 2009 roku 

01.01.2009 
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008 
30.06.2008 

w tys. zł
Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej  
   

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1.024) 1.623 
Korekty o pozycje:  7.338 1.748 
Amortyzacja i utrata warto�ci aktywów trwałych 908 976 

Odsetki i dywidendy zapłacone 24 0 105 

Wynik na działalno�ci inwestycyjnej  25 0 (368) 

Zmiana stanu zapasów  5 23 

Zmiana stanu rezerw  26 63 (17) 

Zmiana stanu nale�no�ci   27 6.677 213 

Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych  28 (209) 948 

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych  29 (124) (132) 

Pozostałe pozycje netto 30 18 0
  

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej przed opodatkowaniem  6.314 3.371 

    

Zapłacony podatek dochodowy (381) (556) 

  
	rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej po opodatkowaniu  5.933 2.815 
       

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej      
       

Wpływy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych i rzeczowych aktywów 

trwałych
 0 2 

Spłata udzielonych po�yczek  0 0 

Otrzymane odsetki   0 0 

Otrzymane dotacje  0 0 

Nabycie warto�ci niematerialnych  i rzeczowych aktywów trwałych 31 (1.143) (331) 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzeda�y 0 0 

Nabycie aktywów finansowych   (3.744) (1.471) 

Pozostałe pozycje netto  (1) 0 

  

	rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej  (4.888) (1.800) 
  

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej    
     

Wpływy z emisji akcji   0 0 

Wpływy z tytułu zaci�gni�cia kredytów bankowych  0 0 

Spłata kredytów bankowych  0 (3.250) 

Zapłacone prowizje i odsetki od kredytów bankowych 0 (94)

Koszty emisji i poł�czenia  0 0 

Pozostałe pozycje netto 30a 0 0 

  
	rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  0 (3.344) 
  
Zmiana stanu �rodków pieni��nych netto  1.045 (2.329) 

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 2.236 3.808 

	rodki pieni��ne na koniec okresu 3.281 1.479 

w tym  o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 0 0 



BEST S.A.             SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU  

7

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
za okres 6 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 czerwca 2009 roku 

01.01.2009 
30.06.2009 

w tys. zł 

 01.01.2008 
31.12.2008 

w tys. zł 

 01.01.2008 
30.06.2008 

w tys. zł 
   

Kapitał własny na pocz�tek okresu 21.830  17.527 17.527 

Zmiany zasad rachunkowo�ci 0 0 0 

   

Kapitał własny na pocz�tek okresu  22.027  17.527 17.527 
     

Kapitał akcyjny na pocz�tek okresu   26.112  26.112 26.112 

Emisja akcji poł�czeniowych 0  0 0 

   
Kapitał akcyjny na koniec okresu 26.112  26.112 26.112 

   

Udziały (akcje) własne na pocz�tek okresu (41.886)  (41.886) (41.886) 

Zwi�kszenie w wyniku poł�czenia 0  0 0 

Zmniejszenie 0  0 0 

   

Udziały (akcje) własne na koniec okresu (41.886)  (41.886) (41.886) 
   

Kapitał z emisji akcji powy�ej warto�ci 

nominalnej na pocz�tek okresu  40.799 40.799 40.799 

Emisja akcji poł�czeniowych 0  0 0 

   

Kapitał z emisji akcji powy�ej warto�ci 
nominalnej na koniec okresu  40.799 40.799 40.799 

  
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na pocz�tek 

okresu 
(5) 0 0 

Zysk (strata) z tytułu wyceny inwestycji  346 (7) (21) 

Dochodowy podatek odroczony (66) 2 4 

  
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 
na koniec okresu

275  (5)  (17) 

Nierozliczona strata z lat poprzednich 

na pocz�tek okresu 
(7.498) (9.868) (9.868) 

Zysk z lat poprzednich do rozliczenia 4.308 2.417 2.417 

Strata z lat poprzednich do rozliczenia 0 (47) (47) 

Pokrycie straty  0 0 0 

Nierozliczona strata z lat poprzednich 
na koniec okresu  

(3.190) (7.498) (7.498) 

Wynik finansowy bie��cego okresu (1.071) 4.308 1.295 
   

Kapitał własny na koniec okresu 21.039 21.830 18.805 
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5. INFORMACJA DODATKOWA  
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 czerwca 
2009 roku 

1. Informacje o Grupie kapitałowej  

Grup� kapitałow� BEST S.A. („Grupa”) tworz� nast�puj�ce podmioty: 

�� BEST S.A. z siedzib� w Gdyni – podmiot dominuj�cy, 

�� BEST TFI S.A. z siedzib� w Gdyni – podmiot zale�ny, 

�� Odra Property Development Sp. z o.o. z siedzib� w Gdyni – podmiot zale�ny, 

�� IT Trader Sp. z o.o. z siedzib� w Gdyni – podmiot zale�ny, 

BEST S.A. została zawi�zana aktem notarialnym w dniu 12 kwietnia 1994 roku pod nazw� BEST 

Przedsi�biorstwo Handlowe Spółka Akcyjna. Postanowieniem S�du Rejonowego w Gda�sku z dnia 2 grudnia 

1998 roku została zmieniona nazwa Spółki z BEST Przedsi�biorstwo Handlowe S.A. na BEST S.A („BEST” lub 

„Emitent”). Siedziba BEST znajduje si� w Gdyni przy ul. Morskiej 59. BEST jest wpisana do Rejestru 

Przedsi�biorców prowadzonego przez S�d Rejonowy Gda�sk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru S�dowego, pod numerem KRS 0000017158.  

Podstawowym przedmiotem działalno�ci BEST jest:  

�� windykacja wierzytelno�ci i obrót wierzytelno�ciami, 

�� zarz�dzanie wierzytelno�ciami funduszy inwestycyjnych. 

BEST TFI S.A. („Towarzystwo”) została zawi�zana aktem notarialnym sporz�dzonym w Kancelarii Notarialnej 

notariusza Andrzeja Chyli�skiego w Gda�sku w dniu 9 stycznia 2007 roku. W dniu 6 lutego 2007 roku S�d 

Rejonowy Gda�sk – Północ w Gda�sku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego dokonał 

wpisu Towarzystwa do Rejestru Przedsi�biorców pod numerem 0000273731. Siedziba Towarzystwa znajduje 

si� w Gdyni przy ul. Morskiej 59. 

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Na dzie� 30.06.2009 r. warto��
posiadanych przez BEST S.A. udziałów w BEST TFI S.A. wg ceny nabycia wynosiła 1.712 tys. zł. 

Pocz�wszy od drugiego kwartału 2008 roku BEST S.A. sporz�dza skonsolidowane sprawozdania finansowe 

konsoliduj�c sprawozdanie BEST TFI S.A.  

Podstawowym przedmiotem działalno�ci Towarzystwa jest: 

�� tworzenie i zarz�dzanie funduszami inwestycyjnymi, w tym po�rednictwo w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa oraz reprezentowaniu funduszy wobec osób trzecich, 

�� zarz�dzanie zbiorczym portfelem papierów warto�ciowych, 

na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z 

pó�niejszymi zmianami) i innych wła�ciwych przepisów. 

Odra Property Development Sp. z o.o. oraz IT Trader Sp. z o.o. nie prowadz� de facto działalno�ci gospodarczej, 

a ich sprawozdania nie podlegaj� konsolidacji, gdy� BEST SA, kieruj�c si� zasad� istotno�ci, nie konsoliduje 

sprawozda� jednostek zale�nych w przypadku, gdy wielko�� sumy bilansowej i wyniku finansowego tych 

jednostek nie jest istotna lub gdy nie prowadz� one działalno�ci, która mogłaby w istotny sposób wpłyn�� na 

decyzje gospodarcze podejmowane przez u�ytkowników sprawozdania. BEST posiada 100% udziałów                       

w kapitale zakładowym tych jednostek. 
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2. Format sprawozdania finansowego 

BEST jak i Towarzystwo, działaj�c na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowo�ci, sporz�dzaj�
sprawozdania finansowe wg Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci, Mi�dzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz zwi�zanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporz�dze�
Komisji Europejskiej zwanych dalej ”MSSF”. Zakres standardów przyj�tych przez Komisj� Europejsk� ró�ni si�
od zakresu pełnych regulacji MSSF, które miałyby zastosowanie dla sprawozda� finansowych sporz�dzonych za 

okres ko�cz�cy si� 30.06.2009 roku. Ró�nice te wynikaj� z poni�szych standardów, interpretacji i zmian do 

standardów, które nie zostały jeszcze przyj�te przez Komisj� Europejsk�: 
�� KIMSF 15 – „Umowy o budow� nieruchomo�ci” 

�� Zmiana do MSR 39 – „Instrumenty finansowe - uj�cie i wycena”, 

�� Zmiana do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji”, 

�� Zmiana do MSR 39 Instrumenty finansowe - uj�cie i wycena (obowi�zuj�ca od 30 czerwca 2009 roku). 

Według Zarz�du BEST wy�ej wymienione standardy i zmiany do standardów nie miałyby wpływu na 

sprawozdanie finansowe, je�eli zostałyby przyj�te przez Komisj� Europejsk� do stosowania na dzie� bilansowy. 

Nast�puj�ce standardy i interpretacje zostały wydane przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów 

Rachunkowo�ci lub Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej, 

ale nie maj� zastosowania do niniejszego sprawozdania lecz dla okresów rozpoczynaj�cych si� od 30 czerwca 

2009 roku lub pó�niej: 

�� Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej po raz 

pierwszy (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSSF 2 Płatno�ci w formie akcji własnych (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSSF 2 Płatno�ci w formie akcji własnych (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku ), 

�� Zmiana do MSSF 3 Poł�czenia jednostek gospodarczych (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia i zaniechanie działalno�ci (obowi�zuj�ca od 1 

lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia i zaniechanie działalno�ci (obowi�zuj�ca od 1 

stycznia 2010 roku), 

�� MSSF 8 Segmenty operacyjne (obowi�zuj�cy od 1 stycznia 2010 roku), 

�� Zmiana do MSR 1 Prezentacja sprawozda� finansowych (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku), 

�� Zmiana do MSR 7 „Rachunek przepływów pieni��nych” (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku) 

�� Zmiana do MSR 17 Leasing (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku), 

�� Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (obowi�zuj�ce od  

1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSR 28 Inwestycje w jednostki stowarzyszone (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSR 31 Sprawozdawczo�� finansowa dotycz�ca udziałów we wspólnych przedsi�wzi�ciach 

(obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSR 36 Utrata warto�ci aktywów (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku) 

�� Zmiana do MSR 38 Warto�ci niematerialne (obowi�zuj�ca od 1 lipca  2009 roku), 

�� Zmiana do MSR 39 Instrumenty finansowe - uj�cie i wycena (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSR 39 Instrumenty finansowe - uj�cie i wycena (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku), 

�� KIMSF 17 Dystrybucja aktywów niepieni��nych na rzecz wła�cicieli (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku).

�� KIMSF 18 Transfer aktywów od klientów (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku)

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym i jest sporz�dzone zgodnie z „MSSF”.  

Sprawozdanie to jest, za wyj�tkiem wyceny nalezno�ci długoterminowych, rezerw, nieruchomo�ci 

inwestycyjnych, certyfikatów inwestycyjnych, kredytów i udzielonych po�yczek, sporz�dzone zgodnie                

z koncepcj� kosztu historycznego i obejmuje okres 6 miesi�cy od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku 

oraz dane porównawcze za okres 6 miesi�cy od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

Sporz�dzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania szacunków i zało�e�, które wpływaj� na wielko��
prezentowanych w nim pozycji. Fakt ten powoduje, �e rzeczywiste wyniki mog� si� ró�ni� od oszacowanych                   

i zaprezentowanych w sprawozdaniu. 
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Przyj�te istotne zało�enia przy dokonywaniu szacunków przedstawione zostały w polityce rachunkowo�ci oraz 

w odpowiednich notach. 

Przy prezentacji kwot w sprawozdaniu zastosowano zaokr�glenia do tysi�ca złotych. 

Walut� sprawozdania jest polski złoty, ze wzgl�du na fakt, �e 100% przychodów spółek z Grupy kapitałowej  

BEST S.A. wyra�onych jest w tej walucie. 

W opinii Zarz�du spółki dominuj�cej nie istniej� czynniki mog�ce w sposób istotny zagrozi� kontynuacji 

działalno�ci spółek z Grupy kapitałowej BEST S.A. wobec czego niniejsze sprawozdanie finansowe jest 

sporz�dzone przy zało�eniu kontynuacji działalno�ci.  

3. Władze spółek z Grupy kapitałowej BEST S.A. podlegaj�cych konsolidacji  

Na dzie� sporz�dzenia sprawozdania Zarz�d BEST S.A. funkcjonował w składzie: 

1.  Prezes Zarz�du Krzysztof Borusowski 

2.  Członek Zarz�du                                                 Marek Kucner 

Na dzie� sporz�dzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej BEST S.A. był nast�puj�cy: 

1. Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej                      Dr Bernd Holzapfel  

2. Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej              Prof. dr hab. Jan Winiecki 

3. Członek Rady Nadzorczej                                   Prof. dr hab. Leszek Pawłowicz 

4. Członek Rady Nadzorczej                                  Bartosz Kru�ewski 

5. Członek Rady Nadzorczej                                 Katarzyna Borusowska 

Na dzie� sporz�dzenia sprawozdania Zarz�d BEST TFI S.A. funkcjonował w składzie: 

1. Prezes Zarz�du Krzysztof Borusowski 

2. Członek Zarz�du  Marek Kucner  

3. Członek Zarz�du Jacek Straszkiewicz 

Na dzie� sporz�dzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej BEST TFI S.A.  był nast�puj�cy: 

�

1. Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Prof. Witold Orłowski 

2. Członek Rady Nadzorczej Mirosława Szakun  

Do dnia 6 czerwca 2009 roku w skład Rady Nadzorczej BEST TFI S.A wchodził tak�e Dr A. Christoph Zinke 

pełni�cy funkcj� Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej. 

�

4. Zasady rachunkowo�ci przyj�te przy sporz�dzaniu sprawozdania finansowego  

Rozliczenie poł�czenia, warto�� firmy 

Kosztem nabycia przejmowanej jednostki jest warto�� godziwa wydanych aktywów, poniesionych lub 

przej�tych zobowi�za� oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez przejmuj�cego w zwi�zku  

z poł�czeniem, powi�kszona o bezpo�rednie koszty zwi�zane z poł�czeniem jednostek. 

Ró�nica pomi�dzy kosztem nabycia przejmowanej jednostki a warto�ci� godziw� netto mo�liwych do 

zidentyfikowania aktywów i zobowi�za� stanowi warto�� firmy. 

Warto�� firmy nie podlega amortyzacji, natomiast na ka�dy dzie� bilansowy podlega testowi na utrat� warto�ci  

i jest wykazywana w sprawozdaniu według warto�ci pocz�tkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytułu 
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utraty warto�ci. Ewentualna utrata warto�ci rozpoznawana jest w rachunku zysków i strat jako pozostałe koszty 

operacyjne i nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach. 

W przypadku gdy koszt  nabycia przejmowanej jednostki jest ni�szy od warto�ci godziwej jej aktywów netto, to 

powstała ró�nica stanowi ujemn� warto�� firmy i jest zaliczana do rachunku zysków i strat.

Warto�ci niematerialne 

Warto�� pocz�tkow� warto�ci niematerialnych stanowi cena ich nabycia lub koszt wytworzenia. 

Warto�ci niematerialne amortyzowane s� według ustalonego planu  przy zastosowaniu metody liniowej przez 

okres ekonomicznej u�yteczno�ci.  

Grupa nie aktywuje kosztów prac rozwojowych. 

Odpisy amortyzacyjne ujmowane s� jako koszty okresu w rachunku zysków i strat lub, je�eli warto�ci 

niematerialne s� wykorzystywane w procesie wytworzenia innego składnika aktywów trwałych, zwi�kszaj�
warto�� tego składnika. 

�rodki trwałe 

Warto�� pocz�tkow� �rodków trwałych stanowi cena ich nabycia lub koszt wytworzenia powi�kszone  

o poniesione do dnia przekazania do u�ywania koszty zwi�zane z ich przystosowaniem do u�ywania. 

Warto�� pocz�tkow� �rodków trwałych powi�ksza si� o koszty wymiany ich głównych cz��ci składowych oraz 

ulepszenia powoduj�cego podwy�szenie ich warto�ci u�ytkowej. Koszty remontów, serwisów i konserwacji 

ujmowane s� jako koszty okresu w rachunku zysków i strat 

Amortyzacja �rodków trwałych (za wyj�tkiem gruntów) dokonywana jest według ustalonego planu przy 

zastosowaniu metody liniowej przez okres ekonomicznej u�yteczno�ci.  

Szacunkowe okresy przewidywanej u�yteczno�ci ekonomicznej �rodków trwałych wynosz� od 3 do 10 lat,  

w tym w szczególno�ci: 

�� inwestycje w obcych �rodkach trwałych   10 lat, 

��maszyny i urz�dzenia techniczne  4-10 lat 

�� pozostałe �rodki trwałe 3-5 lat 

Rozpocz�cie umorze� (amortyzacji) nast�puje nie wcze�niej ni� po przyj�ciu składnika maj�tkowego do 

u�ywania a zako�czenie nie pó�niej ni� z chwil� zrównania warto�ci umorze� i odpisów z jego warto�ci�
pocz�tkow�, przeznaczenia go do likwidacji, sprzeda�y lub stwierdzenia niedoboru. 

�rodki trwałe b�d�ce w trakcie budowy s� wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, nie 

podlegaj� amortyzacji do czasu zako�czenia budowy i przekazania �rodka trwałego do u�ywania.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y 

Grupa klasyfikuje składnik aktywów trwałych jako przeznaczony do sprzeda�y, w sytuacji gdy jego warto��
bilansowa zostanie odzyskana w drodze sprzeda�y a nie w wyniku jego dalszego wykorzystania, a podj�te 

działania wskazuj� na fakt, �e jego sprzeda� jest wysoce prawdopodobna w okresie 12 miesi�cy od dnia 

bilansowego. 

Tego rodzaju aktywa wyceniane s� w ni�szej z dwóch warto�ci: warto�ci bilansowej i warto�ci godziwej 

pomniejszonej o koszty zwi�zane ze sprzeda��. 
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Utrata warto�ci aktywów trwałych 

Na dzie� bilansowy Grupa weryfikuje składniki aktywów trwałych pod k�tem utraty ich warto�ci oraz 

przewidywanego okresu ich dalszej u�yteczno�ci. W przypadku aktywów, co do których zachodz� przesłanki 

utraty warto�ci szacowana jest warto�� odzyskiwalna. Je�eli warto�� odzyskiwalna jest ni�sza od warto�ci netto 

składnika aktywów, warto�� składnika aktywów doprowadza si� do warto�ci odzyskiwalnej poprzez dokonanie 

odpisu aktualizuj�cego.  

Odpisy aktualizuj�ce ujmowane s� w rachunku zysków i strat i obci��aj� pozostałe koszty operacyjne.  

Je�eli w wyniku weryfikacji warto�ci składników maj�tkowych wyst�pi� przesłanki wskazuj�ce na to, �e 

dokonany w poprzednich okresach odpis aktualizuj�cy jest zb�dny lub za wysoki jest on odwracany, a warto��
netto składnika aktywów jest zwi�kszana do warto�ci odzyskiwalnej nie wy�szej od warto�ci, która byłaby 

ustalona, gdyby Grupa wcze�niej nie rozpoznała utraty warto�ci. Skutki odwrócenia odpisu aktualizuj�cego s�
ujmowane jako pozostałe przychody operacyjne. 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 

Ze wzgl�du na fakt, �e obrót nieruchomo�ciami nie stanowi podstawowej działalno�ci Grupy, Grupa klasyfikuje 

posiadan� nieruchomo�� do nieruchomo�ci inwestycyjnych o ile nie wykorzystuje jej do celów 

administracyjnych ani usługowych. Na dzie� bilansowy nieruchomo�ci inwestycyjne s� wyceniane według 

modelu warto�ci godziwej na podstawie operatów szacunkowych wykonywanych przez niezale�nych 

rzeczoznawców maj�tkowych. Skutki wyceny odnoszone s� odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. 

Podmioty zale�ne  

Podmiotami zale�nymi s� jednostki kontrolowane przez BEST S.A. Kontrola ma miejsce w sytuacji gdy BEST 

S.A. posiada bezpo�rednio lub po�rednio, zdolno�� do kierowania polityk� finansow� i operacyjn� jednostki 

gospodarczej w celu uzyskiwania korzy�ci ekonomicznych płyn�cych z jej działalno�ci. Sprawozdania 

finansowe spółek zale�nych uwzgl�dniane s� w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym pocz�wszy od 

dnia uzyskania nad nimi kontroli a� do momentu jej wyga�ni�cia.  

Udziały i akcje w jednostkach zale�nych, o ile nie podlegaj� konsolidacji, wykazywane s� jako aktywa 

finansowe dost�pne do sprzeda�y. Pocz�tkowo aktywa te ujmowane s� według warto�ci godziwej powi�kszonej 

o koszty zwi�zane bezpo�rednio z ich nabyciem. Na ka�dy dzie� bilansowy dokonywana jest ich wycena do 

warto�ci godziwej. Skutki tej wyceny odnoszone s� na kapitał z aktualizacji wyceny. W przypadku braku 

mo�liwo�ci wiarygodnego okre�lenia warto�ci godziwej, aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y wyceniane s�
w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizuj�ce ich warto��. 

Certyfikaty inwestycyjne 

Grupa klasyfikuje nabyte certyfikaty inwestycyjne jako składnik aktywów finansowych dost�pnych do 

sprzeda�y. Na ka�dy dzie� bilansowy s� one wyceniane według warto�ci godziwej wynikaj�cej z wyceny 

aktywów netto funduszu, który wyemitował te certyfikaty. Zyski i straty z przeszacowania odnoszone s� na 

kapitał z aktualizacji wyceny. 

Kredyty bankowe 

Zaci�gni�te kredyty i po�yczki bankowe Grupa kwalifikuje do kategorii zobowi�za� finansowych. W momencie 

pocz�tkowego uj�cia w ksi�gach rachunkowych, kredyty bankowe s� wyceniane w warto�ci godziwej 

pomniejszonej o koszty transakcji poniesione w momencie nabycia (prowizje i odsetki zapłacone z góry).  

W pó�niejszych okresach wycena zobowi�za� z tytułu kredytów bankowych dokonywana jest według 

skorygowanej ceny nabycia. Ten rodzaj zobowi�za� finansowych Grupa kwalifikuje do grupy instrumentów 

finansowych. 
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Nale�no�ci  

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług wykazywane s� w kwocie wymagaj�cej zapłaty, pomniejszonej o dokonane 

odpisy aktualizuj�ce. Odpisy dotycz�ce aktualizacji podatku od towarów i usług nie podlegaj�cego odliczeniu 

odnoszone s� w ci��ar kosztów operacyjnych, a pozostałe – w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych. 

Wierzytelno�ci nabyte s� wyceniane w cenie zakupu, warto�� wierzytelno�ci przewy�szaj�ca cen� ich zakupu 

stanowi przychody przyszłych okresów. Wszelkie wpłaty dotycz�ce wierzytelno�ci powy�ej ceny jej zakupu 

wykazywane s� jako przychód.  

Na dzie� bilansowy Grupa weryfikuje warto�� wierzytelno�ci nabytych pod k�tem utraty warto�ci.  

Pierwszy test na utrat� warto�ci wierzytelno�ci nabytych dokonywany jest na dzie� bilansowy, jednak nie 

wcze�niej ni� po upływie 12 miesi�cy od dnia rozpocz�cia działa� windykacyjnych w stosunku do 

wierzytelno�ci. W przypadku zagro�enia utraty warto�ci wierzytelno�ci, Grupa dokonuje ogólnych odpisów 

dotycz�cych poszczególnych portfeli wierzytelno�ci. Gdy warto�� ksi�gowa portfela wierzytelno�ci uj�ta                     

w ksi�gach rachunkowych jest wy�sza ni� jego warto�� odzyskiwalna, dokonuje si� odpisu aktualizuj�cego                 

w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych. Warto�ci� odzyskiwaln� portfela nabytych wierzytelno�ci jest 

bie��ca warto�� przyszłych wpływów z tych wierzytelno�ci. Wzrost warto�ci wierzytelno�ci prezentowany jest 

poprzez  odwrócenie odpisów aktualizuj�cych utworzonych w poprzednich okresach  

�rodki pieni��ne 

�rodki pieni��ne s� wykazywane w kwocie nominalnej.  

Rezerwy  

Grupa tworzy rezerwy w przypadku, gdy jest w stanie wiarygodnie oszacowa� kwot� �rodków, zawieraj�cych  

w sobie korzy�ci ekonomiczne, która z du�ym prawdopodobie�stwem wypłynie ze spółek nale��cych do Grupy, 

w zwi�zku z obowi�zkiem wynikaj�cym z przeszłych zdarze�. W szczególno�ci Grupa tworzy rezerw� na 

badanie sprawozda� finansowych. Rezerwa ta jest tworzona w ci��ar kosztów usług obcych.

�wiadczenia pracownicze  

Grupa kapitałowa identyfikuje zobowi�zania wynikaj�ce z przysługuj�cych pracownikom odpraw emerytalnych 

i  nie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych. 

Warto�� zobowi�za� zwi�zanych z odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi jest wyliczana przy 

zastosowaniu technik aktuarialnych.  

Na dzie� bilansowy Grupa weryfikuje i koryguje wysoko�� utworzonych rezerw. Koszty rezerwy na 

�wiadczenia pracownicze zaliczane s� do kosztów wynagrodze�. 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi w Polsce regulacjami BEST zarz�dza �rodkami ZF�S w imieniu pracowników. 

Grupa prezentuje w sprawozdaniu aktywa i pasywa zwi�zane z ewidencj� ZF�S w warto�ci netto. Ewentualne 

nale�no�ci lub zobowi�zania w stosunku do ZF�S wykazywane s� w pozycji pozostałe nale�no�ci lub pozostałe 

zobowi�zania. 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług wykazywane s� w kwocie wymaganej zapłaty, która ze wzgl�du na krótkie 

terminy płatno�ci oraz terminow� realizacj� jest nieistotnie ró�na od warto�ci uzyskanej metod�
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 

Przychody ze sprzeda�y  

Przychodem ze sprzeda�y usług jest kwota nale�na z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o nale�ny podatek 

od towarów i usług.  
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Ponadto do przychodów ze sprzeda�y Grupa zalicza przychody z obrotu wierzytelno�ciami tj.: otrzymane 

odsetki za zwłok� w spłacie wierzytelno�ci, spłaty wierzytelno�ci nabytych w kwocie przewy�szaj�cej cen� ich 

nabycia, zwrócone koszty dochodzenia wierzytelno�ci oraz kwoty nale�ne z tytułu sprzeda�y wierzytelno�ci 

nabytych. 

Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne stanowi� koszty rodzajowe, warto�� sprzedanych wierzytelno�ci oraz koszty zwi�zane                       

z post�powaniem s�dowym i egzekucyjnym prowadzonym w stosunku do wierzytelno�ci nabytych. 

Koszty finansowe  

Koszty finansowe s� to poniesione koszty operacji finansowych, w szczególno�ci z tytułu strat ze zbycia 

inwestycji, aktualizacji ich wyceny, nadwy�ek ujemnych ró�nic kursowych nad dodatnimi oraz odsetki  

i prowizje kredytowe. Koszty te s� ujmowane jako koszty okresu w rachunku zysków i strat.  

Obowi�zkowe obci��enie wyniku finansowego

Obowi�zkowe obci��enie wyniku finansowego stanowi podatek dochodowy od osób prawnych: 

�� cz��� bie��ca – stanowi�ca rzeczywiste zobowi�zanie, 

�� cz��� odroczona – ró�nica mi�dzy zmian� stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego. 

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

W zwi�zku z przej�ciowymi ró�nicami mi�dzy wykazywan� w ksi�gach rachunkowych warto�ci� aktywów  

i pasywów a ich warto�ci� podatkow� oraz strat� podatkow� mo�liw� do odliczenia w przyszło�ci, Grupa tworzy 

rezerw� i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalane s� w wysoko�ci kwoty przewidzianej  

w przyszło�ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi, które 

spowoduj� w przyszło�ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej 

mo�liwej do odliczenia.  

W szczególno�ci Grupa tworzy aktywa na ró�nice przej�ciowe zwi�zane z odmienno�ci� momentu uznania 

kosztu za koszt uzyskania przychodów i przychodu za przychód podatkowy oraz na mo�liwe do odliczenia od 

bie��cego dochodu straty podatkowe poniesione w latach poprzednich.  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest w wysoko�ci kwoty podatku dochodowego, 

wymagaj�cej w przyszło�ci zapłaty, w zwi�zku z wyst�powaniem dodatnich ró�nic przej�ciowych, to jest ró�nic, 

które spowoduj� zwi�kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszło�ci.  

Wysoko�� rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalana jest przy uwzgl�dnieniu 

stawek podatku dochodowego obowi�zuj�cych w roku powstania obowi�zku podatkowego.  

Na dzie� bilansowy Grupa weryfikuje i koryguje wysoko�� utworzonych aktywów i rezerw. 

Zysk przypadaj�cy na jedn� akcj�

Zysk na jedn� akcj� jest ilorazem warto�ci zysku netto i �redniej wa�onej liczby akcji. Do celów obliczenia 

liczby akcji nie uwzgl�dnia si� akcji własnych przej�tych przez BEST S.A. w wyniku poł�czenia  i b�d�cych            

w jej posiadaniu.  
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Waluty obce  

Walut� funkcjonaln� wyceny i prezentacji sprawozdania finansowego Grupy jest polski złoty, ze wzgl�du na 

fakt, �e niemal�e 100% przychodów Grupy wyra�onych jest w tej walucie. 

Operacje gospodarcze polegaj�ce na kupnie i sprzeda�y walut lub zapłacie nale�no�ci i zobowi�za� wyra�onych 

w walucie obcej s� ujmowane według kursu waluty obowi�zuj�cego na dzie� przeprowadzenia transakcji 

stosowanego przez bank, z którego usług korzystaj� spółki z Grupy. 

Pozostałe operacje gospodarcze wyra�one w walucie obcej s� ujmowane według ustalonego przez NBP 

�redniego kursu waluty obowi�zuj�cego na dzie� dokonania operacji. 

Na dzie� bilansowy wyra�one w walutach obcych składniki aktywów i pasywów s� wyceniane według 

obowi�zuj�cego na ten dzie� kursu �redniego ustalonego przez NBP. 

Zyski i straty z tytułu ró�nic kursowych powstałych w wyniku wyceny składników aktywów i pasywów na dzie�
bilansowy ujmowane s� w rachunku zysków i strat odpowiednio jako przychody finansowe lub koszty 

finansowe. 

Dotacje 

Je�eli istnieje uzasadniona pewno��, �e dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostan� wszystkie zwi�zane                 

z ni� warunki, wówczas Grupa ujmuje dotacje według ich warto�ci godziwej. Je�eli dotacja dotyczy danej 

pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja 

ta ma w zamierzeniu kompensowa�. Je�eli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej warto�� godziwa 

jest ujmowana w pozycji przychodów przyszłych okresów, a nast�pnie jest stopniowo proporcjonalnie do 

odpisów amortyzacyjnych odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany okres u�ytkowania 

zwi�zanego z ni� składnika aktywów.  

Konsolidacja 

Sprawozdania finansowe spółek zale�nych uwzgl�dniane s� w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

pocz�wszy od dnia uzyskania nad nimi kontroli a� do momentu jej wyga�ni�cia.  

W trakcie sporz�dzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego salda rozrachunków wewn�trznych 

pomi�dzy jednostkami Grupy, transakcje w obr�bie Grupy oraz wszelkie wynikaj�ce st�d niezrealizowane zyski 

lub straty, a tak�e przychody oraz koszty Grupy, odpisy na nale�no�ci wewn�trz grupowe, odpisy aktualizuj�ce 

warto�� inwestycji, dywidendy wewn�trz grupowe oraz wewn�trz grupowa sprzeda� �rodków trwałych s�
eliminowane.  

BEST S.A. sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którego skład wchodzi sprawozdanie spółki 

zale�nej BEST TFI S.A. Spółka dominuj�ca, kieruj�c si� zasad� istotno�ci, nie konsoliduje sprawozda�
jednostek zale�nych w przypadku, gdy wielko�� sumy bilansowej i wyniku finansowego tych jednostek nie jest 

istotna lub gdy nie prowadz� one działalno�ci, która mogłaby w istotny sposób wpłyn�� na decyzje gospodarcze 

podejmowane przez u�ytkowników sprawozdania. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje 

sprawozda� finansowych spółek zale�nych IT Trader Sp. z o.o. i Odra Property Development Sp. z o.o.              

z siedzib� w Gdyni, ze wzgl�du na fakt, �e podmioty te nie prowadz� „de facto” działalno�ci gospodarczej                

a warto�� ich pozycji bilansowych nie jest istotna (Nota 5a).  

Zgodnie z zało�eniami koncepcyjnymi sporz�dzania i prezentacji sprawozda� finansowych, szczegółowe 

wymagania dotycz�ce ujawniania informacji zawarte w standardzie lub interpretacji nie musz� by� spełnione, 

je�eli informacje te nie s� istotne. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe BEST S.A. oraz sprawozdanie 

finansowe podmiotu zale�nego BEST TFI S.A. sporz�dzone za okres 6 miesi�cy zako�czony dnia 30.06.2009 

roku. Sprawozdanie finansowe jednostki zale�nej sporz�dzone jest za ten sam okres sprawozdawczy, co 

sprawozdanie jednostki dominuj�cej. 
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Informacje dotycz�ce segmentów operacyjnych 

Grupa wyodr�bnia nast�puj�ce segmenty operacyjne: 

Segment Zarz�dzania Wierzytelno�ciami – obejmuj�cy działalno�� BEST S.A. polegaj�c� na obrocie 

wierzytelno�ciami  oraz obsłudze wierzytelno�ci innych podmiotów. W ramach  tego segmentu wyodr�bnione s�
tak�e segment detaliczny i korporacyjny. 

Segment Zarz�dzania Funduszami Inwestycyjnymi – obejmuj�cy działalno�� BEST TFI S.A. polegaj�c� na  

tworzeniu i zarz�dzaniu funduszami inwestycyjnymi. 

Zgodnie z  MSSF 8.13 obowi�zkiem sprawozdawczym obejmowane s� segmenty operacyjne, w których:  

�� przychody ze sprzeda�y na rzecz zewn�trznych klientów lub z transakcji realizowanych z innymi 

segmentami stanowi� 10 lub wi�cej procent ł�cznych zewn�trznych i wewn�trznych przychodów 

wszystkich segmentów, lub 

�� wynik segmentu, niezale�nie od tego czy jest nim zysk czy strata, stanowi 10 lub wi�cej procent 

poł�czonego wyniku wszystkich segmentów, które odnotowały zysk, lub wszystkich segmentów, które 

poniosły strat�, w zale�no�ci od tego, która z tych warto�ci wyra�ona jako warto�� bezwzgl�dna jest 

wi�ksza lub 

�� aktywa segmentu stanowi� 10 lub wi�cej procent ogółu aktywów wszystkich segmentów. 

Ze wzgl�du na fakt, �e skala działalno�ci w segmencie korporacyjnym oraz w segmencie zarz�dzania 

funduszami inwestycyjnymi nie przekracza 10-cio procentowego progu istotno�ci, odst�piono od prezentacji 

odr�bnych segmentów operacyjnych.  

Szacunki Zarz�du 

Sporz�dzenie sprawozdanie finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyj�cia pewnych zało�e� oraz dokonania 

szacunków, które wpływaj� na wielko�ci wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz w notach do tego 

sprawozdania. Zało�enia i szacunki s� oparte na najlepszej wiedzy Zarz�du na temat bie��cych i przyszłych 

zdarze� i działa�, jednak rzeczywiste wyniki mog� si� ró�nic od przewidywanych. Obszary, w których Zarz�d 

dokonał szacunków dotycz� m.in. rezerw, rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci niematerialnych. Przyj�te 

istotne zało�enia przy dokonywaniu szacunków przedstawione zostały w punkcie 4 oraz odpowiednich notach. 
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5. Noty obja�niaj�ce  

1. Warto�
 firmy 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Koszt nabycia akcji BEST TFI S.A.  1.712 1.712 1.712

Warto�� godziwa przejmowanych aktywów netto  (1.700) (1.700) (1.700)

Razem 12 12 12

2. Warto�ci niematerialne 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Licencje na oprogramowanie  558 464 483

Pozostałe warto�ci niematerialne 0 18 22

Razem 558 482 505

2.(a) Warto�ci niematerialne  – zmiany w okresie (w tys. zł)

Licencje na 
oprogramowanie

Pozostałe 
warto�ci 

niematerialne 
Razem

 Warto�
 pocz�tkowa 

Stan na dzie� 01.01.2008 1.457 19 1.476

Zwi�kszenia 29  3 32

Zmniejszenia 0 0 0

Stan na dzie� 30.06.2008 1.486 22 1.508

Stan na dzie� 01.01.2009 1.526 18 1.544

Zwi�kszenia 230 0 263

Zmniejszenia 0 18 51

Stan na dzie�  30.06.2009 1.756 0 1.756

Umorzenie 

Stan na dzie� 01.01.2008 856 0 856

Zwi�kszenia 147 0 147

Zmniejszenia 0 0 0

Stan na dzie� 30.06.2008 1.003 0 1.003

Stan na dzie� 01.01.2009 1.062 0 1.062

Zwi�kszenia 136 0 136

Zmniejszenia 0 0 0

Stan na dzie�  30.06.2009 1.198 0 1.198

Warto�
 netto 

Stan na dzie� 30.06.2008 483 22 505
Stan na dzie� 31.12.2008 464 18 482
Stan na dzie� 30.06.2009 558 0 558
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3. Rzeczowe aktywa trwałe 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Budynki i budowle* 5.306 5.609 5.922

Urz�dzenia techniczne  i maszyny 2.777 2.225 2.385

�rodki transportu 359 400 369

Pozostałe �rodki trwałe 351 410 466

�rodki trwałe w budowie 3 35 64

Razem 8.796 8.679 9.206

* Pozycja budynki i budowle stanowi warto�� ulepsze� i adaptacji dokonanych przez Grup� w najmowanych pomieszczeniach biurowych

3.(a)    Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany w okresie (w tys. zł) 

Budynki i 
budowle

Urz�dzenia 
techniczne            
i maszyny

	rodki
transportu

Pozostałe
�rodki 
trwałe

	rodki 
trwałe w 
budowie

Razem

Warto�
 pocz�tkowa 

Stan na dzie� 01.01.2008 6.588 3.668 727 1.878 68 12.929

Zwi�kszenia 83 69 0 133 106 391

Zmniejszenia 0 62 0 5 110 177

Stan na dzie� 30.06.2008 6.671 3.675 727 2.006 64 13.143

Stan na dzie� 01.01.2009 6.682 3.741 826 2.026 133 13.408

Zwi�kszenia 32 870 0 19 369 1.290

Zmniejszenia 0 0 0 30 401 431

Stan na dzie�  30.06.2009 6.714 4.611 826 2.015 101 14.267

Umorzenie 

Stan na dzie� 01.01.2008 417 1.086 292 1.367 0 3.162

Zwi�kszenia 332 257 66 176 0 831

Zmniejszenia 0 53 0 3 0 56

Stan na dzie� 30.06.2008 749 1.290 358 1.540 0 3.937

Stan na dzie� 01.01.2009 1.073 1.516 426 1.616 0 4.631

Zwi�kszenia 335 318 41 78 0 772

Zmniejszenia 0 0 0 30 0 30

Stan na dzie�  30.06.2009 1.408 1.834 467 1.664 0 5.373

Aktualizacja warto�ci       

Stan na dzie� 01.01.2009 0 0 0 0 98 98

Zwi�kszenia 0 0 0 0 0 0

Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

Stan na dzie�  30.06.2009 0 0 0 0 98 98

Warto�
 netto 

Stan na dzie� 30.06.2008 5.922 2.385 369 466 64 9.206
Stan na dzie� 31.12.2008 5.609 2.225 400 410 35 8.679
Stan na dzie� 30.06.2009 5.306 2.777 359 351 3 8.796

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku Grupa nie posiadała aktywów trwałych b�d�cych przedmiotem zastawu.
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4. Aktywa z tytułu dochodowego podatku odroczonego (w tys. zł) 

Straty 
podatkowe

Ró�nica
 mi�dzy 

warto�ci�
ksi�gow�                     

i podatkow�  
rezerw

Ró�nica
 mi�dzy 

warto�ci�
ksi�gow�                       

i podatkow�  
nale�no�ci

Ró�nica 
mi�dzy 

warto�ci�
ksi�gow�                     

i podatkow�  
zobowi�za�

Ró�nica 
mi�dzy 

warto�ci�
ksi�gow�   

i podatkow�  
pozostałych 

pozycji

Razem

Stan na dzie� 01.01.2008 7 158 5 29 1 200

Zwi�kszenia 28 47 6 249 3 333

Zmniejszenia 0 51 8 29 1 89

Stan na dzie� 30.06.2008 35 154 3 249 3 444

Stan na dzie� 01.01.2008 7 158 5 29 1 200

Zwi�kszenia 33 89 12 301 4 439

Zmniejszenia 0 180 14 38 1 233

Stan na dzie� 31.12.2008 40 67 3 292 4 406

Stan na dzie� 01.01.2009 40 67 3 292 4 406

Zwi�kszenia 142 35 12 109 4 302

Zmniejszenia 6 23 13 296 4 342

Stan na dzie� 30.06.2009 176 79 2 105 4 366

4.(a) Rezerwa z tytułu dochodowego podatku odroczonego (w tys. zł) 

Ró�nica mi�dzy 
warto�ci� ksi�gow�

i podatkow�  
�rodków trwałych

Ró�nica mi�dzy 
warto�ci� ksi�gow�

i podatkow�  
nale�no�ci 

Ró�nica mi�dzy 
warto�ci�

ksi�gow� i 
podatkow�  

nieruchomo�ci 
inwestycyjnych

Ró�nica mi�dzy 
warto�ci�
ksi�gow�           

i podatkow�  
pozostałych 

pozycji 

Razem

Stan na dzie� 01.01.2008 74 3 0 2 79

Zwi�kszenia 19 0 75 0 94

Zmniejszenia 0 3 0 2 5

Stan na dzie� 30.06.2008 93 0 75 0 168

Stan na dzie� 01.01.2008 74 3 0 2 79

Zwi�kszenia 37 0 61 2 100

Zmniejszenia 0 3 0 2 5

Stan na dzie� 31.12.2008 111 0 61 2 174

Stan na dzie� 01.01.2009 111 0 61 2 174

Zwi�kszenia 9 0 0 64 73

Zmniejszenia 0 0 0 0 0

Stan na dzie� 30.06.2009 120 0 61 66 247
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5. Inwestycje długoterminowe (w tys. zł) 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Udziały i akcje w jednostkach zale�nych 51 51 51

Certyfikaty inwestycyjne 5.555 1.465 1.450

Nieruchomo�ci inwestycyjne 3.096 3.096 3.173

Razem  8.702 4.612 4.674

5.(a) Jednostki zale�ne 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Udziały w IT Trader Sp. z o.o. 10 10 10

Udziały w OPD Sp. z o.o. 51 51 51

minus odpisy aktualizuj�ce IT Trader Sp. z o.o. (10) (10) (10)

Razem  51 51 51

�� IT Trader Sp. z o.o. z siedzib� w Gdyni  

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Warto�� udziałów w IT Trader wg ceny 

nabycia wynosi 10 tys. zł i jest w cało�ci pokryta odpisem aktualizuj�cym. 

„MSSF” nie przewiduj� wył�cze� z konsolidacji, jednak�e IT Trader nie jest konsolidowana ze wzgl�du na fakt, 

�e „de facto” nie prowadzi działalno�ci gospodarczej a wielko�� jej pozycji bilansowych nie jest istotna.  

Wybrane dane finansowe IT Trader  na dzie� 30.06.2009 r.:

Suma bilansowa: 3 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: (-5) tys. zł 

Wynik finansowy w bie��cym okresie: (-1) tys. zł  

Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku nale�no�ci BEST od IT Trader wynosiły 8 tys. zł  i w cało�ci zostały pokryte 

odpisami aktualizuj�cymi. Na dzie� 30 czerwca 2009 roku BEST nie posiadał zobowi�za� wobec tego podmiotu 

zale�nego.

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

W pierwszym półroczu 2009 roku BEST osi�gn�ł  przychody z tytułu �wiadczenia usług na rzecz IT Trader              

w kwocie 1 tys. zł. 

�� ODRA PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzib� w Gdyni 

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Warto�� udziałów w ODRA PROPERTY 

DEVELOPMENT Sp. z o.o. wg ceny nabycia wynosi 51 tys. zł. 

„MSSF” nie przewiduj� wył�cze� z konsolidacji, jednak�e ODRA PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. nie 

jest konsolidowana ze wzgl�du na fakt, �e „de facto” nie rozpocz�ła prowadzenia działalno�ci gospodarczej                  

a wielko�� jej pozycji bilansowych nie jest istotna.  

Wybrane dane finansowe ODRA PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. na dzie� 30.06.2009 r.:

Suma bilansowa: 33 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: 33 tys. zł 

Wynik finansowy w bie��cym okresie: (3) tys. zł  

Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku BEST  nie posiadał nale�no�ci  od tego podmiotu zale�nego . 
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Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

W pierwszym półroczu 2009 roku BEST osi�gn�ł przychody z tytułu �wiadczenia usług na rzecz ODRA 

PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. w kwocie 3 tys. zł.

5.(b) Certyfikaty inwestycyjne

Grupa kapitałowa BEST S.A. posiada 5.050.000 certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez BEST II 

NSFIZ, co uprawnia do wykonywania 23,62 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Certyfikaty inwestycyjne wg ceny nabycia 5.215 1.471 1.471

korekta wyceny  do warto�ci godziwej  340 (6) (21)

Razem  5.555 1.465 1.450

5.(c) Nieruchomo�ci inwestycyjne 

Zaprezentowane w sprawozdaniu „Nieruchomo�ci inwestycyjne” to warto�� nieruchomo�ci poło�onych we 

Wrocławiu przy ulicy Długiej i Gnie�nie�skiej. Nieruchomo�ci te zostały nabyte w dniu 15 czerwca 2007 roku, 

a w ich skład wchodzi prawo u�ytkowania wieczystego gruntu stanowi�cego własno�� Skarbu Pa�stwa i prawa 

własno�ci posadowionych na nim budynków i budowli. 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Nieruchomo�ci inwestycyjne wg ceny nabycia 2.778 2.778 2.778

korekta wyceny do warto�ci godziwej  318 318 395

Razem  3.096 3.096 3.173

Na dzie� bilansowy nieruchomo�� inwestycyjna została wyceniona według modelu warto�ci godziwej ustalonej 

na podstawie operatu szacunkowego wykonanego wg metody rynkowej w dniu 20 lutego 2009 roku przez 

niezale�nego rzeczoznawc� maj�tkowego Leszka Stanka reprezentuj�cego Pracowni� Usługowo Projektow�
Leszek Stanek. W okresie obj�tym sprawozdaniem koszty utrzymania nieruchomo�ci wyniosły 44 tys. zł. 

6. Nale�no�ci długoterminowe 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Warto�� nominalna 92 0 0

Dyskonto (21) 0 0

Razem  71 0 0

7. Zapasy 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Zapasy wyposa�enia biurowego 1 6 8

Zdj�cia 5 5 0

minus odpisy aktualizuj�ce  0 0 0

Razem  6 11 8

Zapasy wyposa�enia biurowego nie przekazane do u�ywania do dnia bilansowego zostały wycenione wg ceny 

zakupu. 
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8. Nale�no�ci krótkoterminowe   

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 1.360 3.364 1.115

z tego nale�no�ci inwestycyjne 1 0 0

Wierzytelno�ci nabyte 5.234 99.362 98.906

Nale�no�ci z tytułu podatków i składek na obowi�zkowe 

ubezpieczenia pracowników  
44

13 21

Nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej 71 75 79

Pozostałe 583 437 168

Razem nale�no�ci brutto 7.292 103.251 100.289

minus odpisy aktualizuj�ce (227) (1.084) (1.047)

z  tego dotycz�ce wierzytelno�ci nabytych (67) (887) (885)

minus przychody przyszłych okresów (4.904) (93.259) (92.559)

z  tego dotycz�ce wierzytelno�ci nabytych (4.904) (93.259) (92.559)

Razem  2.161 8.908 6.683

8.(a)  Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci - zmiany w okresach sprawozdawczych 

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł 

01.01.2008
31.12.2008

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008

w tys. zł ł

Stan na pocz�tek okresu 1.084 1.021 1.021 

Zwi�kszenia 38 227 105 

w ci��ar kosztów operacyjnych 33 59 28

w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych 5 168 77

Wykorzystanie 885 74 39 

Zmniejszenia 10 90 40 

na dobro kosztów operacyjnych 0 0 0

na dobro pozostałych przychodów operacyjnych 10 90 40

Stan na koniec okresu 227                1.084                1.047

9. 	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Rachunki bie��ce 945 327 596

Depozyty do 3 miesi�cy 2.313 1.888 863

Kasa 18 15 15

Ekwiwalenty �rodków pieni��nych 5 6 5

Razem 3.281 2.236 1.479

w tym o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 0 0 0

Do ekwiwalentów �rodków pieni��nych spółki zaliczaj� warto�� kupionych lecz nie wykorzystanych znaków 

opłaty  s�dowej. 
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10. Rozliczenia mi�dzyokresowe i przychody przyszłych okresów 

10.  (a) Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów czynne 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Ubezpieczenia opłacone z góry 18 28 20

Opłaty serwisowe za u�ytkowanie programów komputerowych 13 14 13

Prenumeraty 4 7 4

Opłata za u�ytkowanie wieczyste gruntu 14 0 14

Pakiet ogłosze� 19 6 9

Opłata za notowanie akcji 32 0 37

Pozostałe 29 32 67

Razem 129 87 164

długoterminowe 15 4 0

krótkoterminowe 114 83 164

10.(b) Przychody przyszłych okresów 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Otrzymane dotacje pa�stwowe 373 455 325

Pozostałe 0 0 0

Razem 373 455 325

długoterminowe 207 289 227

krótkoterminowe 166 166 98

Dotacja PFRON
w tys. zł 

Dotacja PUP 
Elbl�g

w tys. zł

Kwota otrzymanej dotacji 123 1594

Kwota rozliczona w przychodach 2007 roku 99 581

Kwota rozliczona w przychodach 2008 roku 5 577

Kwota rozliczona w przychodach 2009 roku 2 80

Kwota pozostała do rozliczenia na dzie� 30.06.2009 r. 17 356

z tego w ci�gu 12 kolejnych miesi�cy 5 161

z tego w kolejnych okresach do 2017 roku wł�cznie 12 195
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11. Kapitały 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Kapitał akcyjny  26.112 26.112 26.112

Akcje własne (41.886) (41.886) (41.886)

Kapitał zapasowy  40.799 40.799 40.799

Kapitał  z aktualizacji wyceny 275 (5) (17)

Strata z lat ubiegłych  (3.190) (7.498) (7.498)

Zysk netto (1.071) 4.308 1.295

Razem kapitał własny 21.039 21.830� 18.805

11.(a)  Składniki kapitału akcyjnego 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Kapitał akcyjny (statutowy) 26.000 26.000 26.000

Korekta hiperinflacyjna  112 112 112

Razem kapitał akcyjny 26.112 26.112 26.112

Kapitał akcyjny (statutowy)

W dniu 20 kwietnia 2009 r. zarz�d BEST stosownie do postanowie� art. 363 § 5 ksh, podj�ł uchwał� o 

umorzeniu 649.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej warto�ci nominalnej 2.599.996 zł, co stanowiło ł�cznie 9,99% 

warto�ci kapitału zakładowego na dzie� podj�cia uchwały.  

Wobec faktu, �e do dnia bilansowego nie zako�czyło si� post�powanie konwokacyjne i s�d rejestrowy nie 

zarejestrował obni�enia, w dniu 30 czerwca 2009 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosił 26 000 tys. zł i 

dzielił si� na 6 500 tys. akcji o warto�ci nominalnej 4 zł ka�da, w tym 420 tys. akcji imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu (5 głosów na 1 akcj�).  

Seria/ 

emisja
Rodzaj akcji 

Rodzaj 

uprzywilejowania 

 akcji 

Rodzaj 

ograniczenia 

praw do akcji

Liczba 

akcji (w 

szt.) 

Warto��
serii/emisji 

wg warto�ci 

nominalnej 

Sposób 

pokrycia 

kapitału 

Data 

rejestracji 

Prawo do 

dywidendy 

(od daty) 

A imienne co do głosu 5:1  420.000 1.680 aport 1994-04-22 1994-04-22

A na okaziciela nie uprzywilejowane  80.000 320 aport 1994-04-22 1994-04-22

B na okaziciela nie uprzywilejowane  2 0 gotówka 1994-04-22 1994-04-22

C na okaziciela nie uprzywilejowane  699.998 2.800 gotówka 1996-06-26 1997-01-01

D na okaziciela nie uprzywilejowane  1.000.000 4.000 gotówka 1997-03-13 1997-01-01

E na okaziciela nie uprzywilejowane  3.000.000 12.000 gotówka 2001-11-12 2001-01-01

F na okaziciela nie uprzywilejowane  1.300.000 5.200 aport 2007-05-11 - 

Razem 6.500.000 26.000    

Głównymi akcjonariuszami posiadaj�cymi bezpo�rednio co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA s�: 

Krzysztof Borusowski: 4 290 059 akcji spółki BEST, stanowi�cych 66% kapitału zakładowego   

i uprawniaj�cych do wykonywania 5 970 059 głosów na WZA Spółki, co stanowi 86,77% ogólnej liczby głosów 

na WZA BEST. Pan Krzysztof Borusowski pełni funkcj� Prezesa Zarz�du BEST. 
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Marek Kucner: 780 000 akcji BEST, stanowi�cych 12% kapitału zakładowego i uprawniaj�cych do 

wykonywania 780 000 głosów na WZA spółki co stanowi 11,34% ogólnej liczby głosów. Pan Marek Kucner 

pełni funkcj� Członka Zarz�du BEST. 

BEST S.A.: w maj�tku BEST znajduje si� 1.299.999 akcji własnych, stanowi�cych 20,00 % kapitału 

zakładowego spółki. Emitent, zgodnie z art. 364 par. 2 ksh nie mo�e z nich wykonywa� prawa głosu  

i stosownie do art. 363 par. 4 ksh powinien dokona� ich sprzeda�y lub umorzy�.

Wobec powy�szego wg stanu posiadania na dzie� 30 czerwca 2009 r. maksymalna liczba głosów na WZA 

Emitenta wynosiła 6.880.001 głosów natomiast ogólna liczba głosów przysługuj�cych ze wszystkich 

wyemitowanych akcji Emitenta wynosiła 8.180.000 głosów. 

Korekta hiperinflacyjna

Stosownie do zapisów MSR 29 „Sprawozdawczo�� finansowa w warunkach hiperinflacji” BEST S.A.  

zobowi�zana była do dokonania na dzie� przej�cia na MSSF korekty warto�ci kapitału akcyjnego z tytułu 

hiperinflacji, w warunkach której prowadziła działalno�� w latach 1994-1996. Wysoko�� tej korekty wynosi 112 

tys. zł i obci��a warto�� zysków zatrzymanych. Ujawnienie tej korekty nie spowodowało zmiany warto�ci 

kapitałów własnych Grupy. 

11.(b)  Akcje własne 

Pocz�wszy od 22 lutego 2007 roku, kiedy to BEST S.A. poł�czyła si� z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju 

Sp. z o.o. z siedzib� w Gdyni, jest w posiadaniu 1.299.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej warto�ci nominalnej 

5.199.996 zł. 

Ze wzgl�du na płytko�� rynku na dzie� poł�czenia warto�� godziwa ka�dej akcji własnej przyj�tej w wyniku 

poł�czenia została ustalona jako wa�ona wolumenem obrotów �rednia kursów zamkni�cia z notowa�, które 

odbyły si� w miesi�cu poprzedzaj�cym dzie� poł�czenia i wyniosła 32,22 zł.  

Stosownie do postanowie� art. 395 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ta cz��� akcji własnych spółki 

akcyjnej, która przekracza 10 % kapitału zakładowego, powinna zosta� zbyta w ci�gu 2 lat od dnia ich nabycia. 

Je�eli akcje te nie zostan� zbyte w terminie 2 lat zarz�d spółki powinien dokona� ich niezwłocznego umorzenia. 

W zwi�zku z niedokonaniem zbycia akcji własnych BEST w cz��ci stanowi�cej nadwy�k� ponad 10 % kapitału 

zakładowego, w terminie wskazanym w art. 363 § 4 zd. 2 ksh., w dniu 20 kwietnia 2009 r. zarz�d BEST podj�ł 
uchwał� o umorzeniu 649.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej warto�ci nominalnej 2.599.996 zł, co stanowiło 

ł�cznie 9,99% warto�ci kapitału zakładowego na dzie� podj�cia uchwały. 

Wobec faktu, �e do dnia bilansowego nie zako�czyło si� post�powanie konwokacyjne i s�d rejestrowy nie 

zarejestrował obni�enia, BEST S.A. jest w posiadaniu 1.299.999 sztuk akcji własnych. 

11.(c)  Składniki kapitału zapasowego
  

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Kapitał  tworzony ustawowo  904 904 904

Nadwy�ka emisyjna z 1997 roku 1.115 1.115 1.115

Nadwy�ka emisyjna z 2001 roku 4.200 4.200 4.200

Nadwy�ka emisyjna z 2007 roku 36.599 36.599 36.599

Skumulowana strata przej�tej spółki zale�nej (6.449) (6.449) (6.449)

Zyski zatrzymane z lat 1996-1998 4.430 4.430 4.430

Razem kapitał zapasowy 40.799 40.799 40.799
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Kapitał zapasowy w kwocie 904 tys. zł został utworzony zgodnie z wymogami art. 427 § 1 Kodeksu handlowego 

(obecnie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Na kapitał ten przeznaczono (przelano) 8% zysku 

osi�gni�tego przez  BEST w latach 1994-1998 

Nadwy�ka emisyjna powstała w wyniku emisji akcji przeprowadzonej w 1997 roku wyniosła 53 979 tys. zł 

jednak została wykorzystana na pokrycie straty poniesionej przez BEST w 1999 roku – w kwocie 11 867 tys. zł i 

cz��� straty poniesionej przez BEST w 2000 roku – w kwocie 40 997 tys. zł i w ten sposób zmniejszona do 

kwoty 1.115 tys. zł.  

Kwota 4.200 tys. zł stanowi nadwy�k� emisyjn� i wynika z emisji akcji przeprowadzonej w 2001 roku. 

Kwota 36 686 tys. zł stanowi nadwy�k� emisyjn� i wynika z emisji akcji przeprowadzonej w 2007 w zwi�zku z  

poł�czeniem BEST z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. Poł�czenie nast�piło poprzez 

przeniesienie całego maj�tku TPFR na BEST S.A. w zamian  za 1 300 000 sztuk akcji o warto�ci nominalnej  4 

zł, które BEST wydał wspólnikom TPFR. 

Skumulowana strata przej�tej spółki zale�nej w kwocie 6.449 tys. zł jest konsekwencj� poł�czenia BEST S.A. z 

Finoko S.A. Poł�czenie miało miejsce w 1999 roku i zostało dokonane metod� ł�czenia udziałów. 

Stosownie do postanowie� art. 396 par.1 k.s.h. spółka akcyjna ma obowi�zek tworzenia kapitału zapasowego, 

słu��cego pokryciu ewentualnych strat, do którego powinna przelewa� co najmniej 8% zysku osi�gni�tego               

w roku obrotowym dopóki kapitał ten nie osi�gnie co najmniej 
1
/3 kapitału zakładowego. 

Obecnie spółka spełnia te wymogi. 

11.(d) Kapitał z aktualizacji wyceny

Na dzie� bilansowy Grupa odnosi do kapitału z aktualizacji wyceny skutki wyceny instrumentów finansowych 

dost�pnych do sprzeda�y. 

11.(e) Strata z lat ubiegłych 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy widnieje skumulowana warto�� strat w ł�cznej kwocie 3.190 tys. 

zł, poniesionych przez spółk� dominuj�c� do ko�ca 2000 roku i spółk� zale�n� w latach 2007-2008. Strata ta 

uniemo�liwia spółkom wypłat� dywidendy, lecz jest systematycznie pokrywana osi�ganymi zyskami 

12. Kredyty bankowe (w tys. zł) – struktura czasowa zapadalno�ci  

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008 
w tys. zł

30.06.2008 
w tys. zł

do 12 miesi�cy 0 0 1.050

powy�ej 1 roku do 2 lat 0 0 0

powy�ej 2 lat do 3 lat 0 0 0

Razem 0 0  1.050

krótkoterminowe 0 0 1.050

długoterminowe 0 0  0

Na dzie� bilansowy Grupa nie miała zobowi�za� z tytułu kredytów bankowych. 
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13. Rezerwy na �wiadczenia pracownicze – zmiany w okresach sprawozdawczych (w tys. zł) 

Stan na 
01.01.2008 

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2008 

Rezerwa na odprawy emerytalno- 

rentowe 
15 6 0 0 21

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 353 97 0 0 450

Rezerwa na urlopy 

wypoczynkowe 
196 107 0 0 303

Razem 564 210 0 0 774

Stan na 
01.01.2009 

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2009 

Rezerwa na odprawy emerytalno-

rentowe 
26 0 0 0 26

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0 0 0 0

Rezerwa na urlopy 

wypoczynkowe  
218 74 0 7 285

Razem 244 74 0 7 311

Kalkulacja rezerw na odprawy emerytalno-rentowe została dokonywana przez aktuariusza w oparciu                           

o nast�puj�ce zało�enia: 

�� do dyskontowania przyszłych wypłat �wiadcze� przyj�to stop� dyskontow� w wysoko�ci 5,5% tj. stop�
zwrotu z obligacji korporacyjnych wysokiej jako�ci i z obligacji Skarbu Pa�stwa, o stałym oprocentowaniu      

i terminie wykupu zbli�onym do �redniego terminu wymagalno�ci zobowi�za�, 
�� przyj�to długookresow� roczn� stop� wzrostu wynagrodze� na poziomie 3%, przy �redniej inflacji 2%, 

�� zało�enia odno�nie �miertelno�ci oraz zachorowalno�ci oparto na publikacjach GUS, 

�� wska�nik rotacji wyliczono opieraj�c si� na danych historycznych dotycz�cych rotacji zatrudnienia                         

w BEST. 

W zwi�zku ze zmian� regulaminu wynagradzania obowi�zuj�cego w BEST S.A., w 2008 roku spółka 

dominuj�ca rozwi�zała utworzon� w poprzednich okresach rezerw� na nagrody jubileuszowe w kwocie 518 tys. 

zł i odwróciła zwi�zane z ni� aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 tys. zł. 

13. (a)   Struktura czasowa zapadalno�ci rezerw z tytułu �wiadcze� pracowniczych (w tys. zł) 

Stan na 30.06.2008 roku

Krótkoterminowe Długoterminowe Razem

Rezerwa na odprawy emerytalne 0 21 21

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 23 427 450

Rezerwa na urlopy wypoczynkowe 303 0 303

Razem 326 448 774
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Stan na 31.12.2008 roku

Krótkoterminowe Długoterminowe Razem

Rezerwa na odprawy emerytalne 0 26 26

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0 0

Rezerwa na urlopy wypoczynkowe 218 0 218

Razem 218 26 244

Stan na 30.06.2009 roku

Krótkoterminowe Długoterminowe Razem

Rezerwa na odprawy emerytalne 0 26 26

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0 0

Rezerwa na urlopy wypoczynkowe 285 0 285

Razem 285 26 311

14. Pozostałe rezerwy - zmiany w okresach sprawozdawczych (w tys. zł) 

Stan na
01.01.2008

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2008

Rezerwa na wynagrodzenia 190 0 0 190 0

Rezerwa na badanie sprawozdania 

finansowego  
74 37 2 71 38

Pozostałe rezerwy 21 0 0 2 19

Razem 285 37 2 263 57

Stan na
01.01.2009

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2009

Rezerwa na wynagrodzenia 99 105 0 99 105

Rezerwa na badanie sprawozdania 

finansowego  
110 115 0 110 115

Pozostałe rezerwy 35 1 0 16 20

Razem 244 221 0 225 240

15. Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i pozostałe  

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług  208 203 300

z tego zobowi�zania inwestycyjne 0 24  29 

Zobowi�zania z tytułu podatków i składek na obowi�zkowe 

ubezpieczenia pracowników 
753 835 851

Zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 0 381 25

Zobowi�zania z tytułu wynagrodze� 731 837 705

Pozostałe zobowi�zania  180 230 115

Razem 1.872 2.486 1.996

Na 30 czerwca 2009 roku Grupa nie miała zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa lub gminy z tytułu uzyskania 

prawa własno�ci budynków i budowli.  
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15.(a)   Zobowi�zania warunkowe  

W dniu 20 grudnia 2007 roku, w zwi�zku z realizacj� wymogów okre�lonych w umowie zawartej w dniu  

24 lipca 2007 roku z Powiatowym Urz�dem Pracy w Elbl�gu, Emitent podpisał, stanowi�cy zabezpieczenie 

wykonania w/w umowy, akt notarialny o poddaniu si� egzekucji z całego maj�tku BEST S.A.  do kwoty  3.238 

tys. zł.  

W umowie zawartej w dniu 24 lipca 2007 roku z Powiatowym Urz�dem Pracy w Elbl�gu, Emitent zobowi�zał 

si� do utworzenia i utrzymania przez 2 lata 120 nowych stanowisk pracy, na wyposa�enie których uzyskał 

dofinansowanie ze �rodków Funduszu Pracy. W grudniu 2007 roku Emitent otrzymał zwrot 931,5 tys. zł 

kosztów poniesionych w zwi�zku z wyposa�eniem 69 stanowisk pracy a w lipcu 2008 - zwrot 663 tys. zł 

kosztów poniesionych na wyposa�enie kolejnych 51 stanowisk pracy. 

W umowie zawartej w dniu 8 listopada 2007 roku z Prezydentem Miasta Elbl�ga, Emitent zobowi�zał si� do 

utworzenia i utrzymania przez 3 lata 20 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, na wyposa�enie 

których uzyskał dofinansowanie ze �rodków PFRON. W listopadzie 2007 roku Emitent otrzymał zwrot kosztów 

poniesionych w zwi�zku z wyposa�eniem 20 stanowisk pracy a wysoko�� otrzymanej refundacji wyniosła  

123 tys. zł.  

W przypadku likwidacji utworzonych stanowisk pracy BEST S.A. zobowi�zana b�dzie do proporcjonalnego 

zwrotu nie wykorzystanej cz��ci dotacji. Na dzie� bilansowy spółka utrzymywała wymagan� ilo�� stanowisk 

pracy w zwi�zku z czym nie wyst�piły przesłanki powstania zobowi�zania z tego tytułu. 

W dniu 14 kwietnia 2009 roku BEST S.A. zobowi�zała si� do zwrotu wydzier�awiajcemu kosztów remontu holu                   

w budynku, w którym dzier�awi pomieszczenia biurowe, o ile ten przeprowadzi remont.  Maksymalna kwota 

kosztów, któr� spółka zobowi�zała si� ponie�� z tego tytułu wynosi 70 tys. zł. Do dnia bilansowego 

wydzier�awiaj�cy nie rozpocz�ł remontu. 

           

16. Struktura przychodów ze sprzeda�y  

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł
   

Obrót wierzytelno�ciami 7.470 6.274

Obsługa funduszy sekurytyzacyjnych 6.790 5.976

Zarz�dzanie funduszami inwestycyjnymi 203 1

Usługi windykacyjne 29 0

Pozostałe 2 4

Razem 14.494 12.255

Grupa prowadzi działalno�� wył�cznie na obszarze Polski i nie uzyskuje przychodów z zagranicy. Działalno��
Grupy nie wykazuje cykliczno�ci ani sezonowo�ci. 

17. Zatrudnienie  

               
Stan na dzie�

30.06.2009
Stan na dzie�

30.06.2008

Pracownicy  umysłowi  421 468

Pracownicy  fizyczni  7 6

Razem 428 474
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17.(a)  Wynagrodzenia i �wiadczenia na rzecz pracowników

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Wynagrodzenia 5.898 5.872

z tego członków zarz�du i rady nadzorczej  453 383

Składki na ubezpieczenia społeczne 930 910

�wiadczenia na rzecz pracowników 135 106

Razem 6.963 6.888

18. Pozostałe przychody operacyjne 

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Zysk ze zbycia aktywów trwałych  0 2

Podnajem  7 7

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych  10 40

Nadpłaty składek ZUS  11 0

Odszkodowania komunikacyjne  7 16

Rozliczone dotacje pa�stwowe  83 49

Kary umowne, odszkodowania  11 40

Efekt rocznej korekty podatku VAT  32 0

Pozostałe  17 7

Razem 167 161

19. Pozostałe koszty operacyjne 

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Strata ze zbycia aktywów trwałych  0 0

Utworzone odpisy aktualizuj�ce 5 95

- nale�no�ci  5 77

- pozostałe aktywa 0 18

Darowizny 4 15

Koszty s�dowe 11 0

Składki członkowskie 20 18

Likwidacja szkód komunikacyjnych 8 7

Spisanie nakładów na warto�ci niematerialne 18 0

Pozostałe 5 13

Razem 71 148
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20. Przychody finansowe 

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Odsetki od po�yczek udzielonych 0 0

Odsetki od depozytów 69 33

- poni�ej 3 miesi�cy 69 33

- powy�ej 3 miesi�cy 0 0

Nadwy�ka dodatnich ró�nic kursowych nad ujemnymi 0 0

- zrealizowanych 0 0

- nie zrealizowanych 0 0

Wzrost warto�ci nieruchomo�ci inwestycyjnej 0 395

Pozostałe 0 0

Razem 69 428

21. Koszty finansowe 

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Odsetki i prowizje kredytowe 0 105

Dyskonto od nale�no�ci długoterminowych 21 0

Nadwy�ka ujemnych ró�nic kursowych nad dodatnimi 9 0

- zrealizowanych 9 0

- nie zrealizowanych 0 0

Opłata za notowanie akcji 29 34

Pozostałe 2 0

Razem 61 139

22. Podatek dochodowy 

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Podatek dochodowy bie��cy 0 479

Podatek dochodowy odroczony 47 (151)

Razem 47 328
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22.(a) Podatek dochodowy bie��cy 

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  (1.024) 1.623

Koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodów   2.144 1.808

Koszty nie b�d�ce kosztami uzyskania przychodu lat ubiegłych 

stanowi�ce koszt roku bie��cego (1.743)
(574)

Przychody nie podlegaj�ce opodatkowaniu  (96) (500)

Przychody podatkowe  nie uj�te w rachunku zysków i strat  2 18

Mo�liwa do rozliczenia strata podatkowa  0 0

Inne odliczenia  0 0

Podstawa opodatkowania  0 2.520

Strata podatkowa  (717) (145)

Podatek dochodowy (19 %) 0 479

22.(b)  Podatek dochodowy odroczony 

  01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Ró�nice przej�ciowe ujemne  176 216

- powstałe w okresie  (160) (305)

- odwrócone w okresie  336 89

Ró�nice przej�ciowe dodatnie  73 (89)

- powstałe w okresie  73 5

- odwrócone w okresie  (0) (94)

Suma ró�nic przej�ciowych  249 (127)

Mo�liwa do rozliczenia strata podatkowa  (136) (28)

- rozliczona w okresie  6 0

- utworzone aktywo (142) (28)

Razem podatek odroczony uj�ty w rachunku zysków i strat  47 (151)

Razem podatek odroczony uj�ty w kapitale rezerwowym  66 (4)
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22.(c) Uzgodnienie pomi�dzy efektywn� stop� podatkow� a ustawow� stawk� podatkow� obowi�zuj�c�  
w Polsce  

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem  (1.024) 1.623

- z działalno�ci kontynuowanej (1.024) 1.623

- z działalno�ci zaniechanej 0 0

Podatek od zysku brutto według ustawowej stawki podatkowej obowi�zuj�cej 
w Polsce (19%) 

(194) 308

Przychody  i koszty nie wpływaj�ce na podstaw� opodatkowania 190 761

z tego trwale 1.272 101

z tego przej�ciowo  (1.082) 660

Podatek od ró�nic według ustawowej stawki podatkowej obowi�zuj�cej w 
Polsce 

36 145

Efekt podatkowy ró�nic przej�ciowych 205 (125)

Efekt rozliczenia aktywa w zwi�zku z rozliczanymi stratami podatkowymi 0 0

Podatek dochodowy uj�ty w rachunku zysków i strat 47 328

Efektywna stawka podatkowa (5)% 20%

W pierwszym półroczu 2009 roku Grupa kapitałowa sprzedała cz��� posiadanego portfela wierzytelno�ci 

nabytych. Stosownie do tre�ci ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, strata na sprzeda�y 

pojedynczej wierzytelno�ci wchodz�cej w skład portfela wierzytelno�ci nabytych nie stanowi kosztu uzyskania 

przychodu, podczas gdy zysk jest podstaw� opodatkowania. Przepisy te sprawiły, i� wynik podatkowy transakcji 

sprzeda�y był wy�szy ni� osi�gni�ty wynik rachunkowy. 

23. Zysk przypadaj�cy na jedn� akcj�

Zysk na jedn� akcj� jest ilorazem warto�ci zysku netto i liczby akcji, z których mo�na wykonywa� prawa 

udziałowe, tj. wszystkich wyemitowanych akcji za  wyj�tkiem akcji b�d�cych w posiadaniu Emitenta, wg stanu 

na dzie� bilansowy. 

  01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Zysk (strata) netto  (1.071)  1.295

Liczba akcji zwykłych (bez akcji własnych) 5.200  5.200

Zysk na jedn� akcj� zwykł� (0,21)  0,25

W dniu 20 kwietnia 2009 r. zarz�d BEST stosownie do postanowie� art. 363 § 5 ksh, podj�ł uchwał�                         
o umorzeniu 649.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej warto�ci nominalnej 2.599.996 zł, co stanowiło ł�cznie 

9,99% warto�ci kapitału zakładowego na dzie� podj�cia uchwały. Obni�enie kapitału zakładowego nast�pi po 

zako�czeniu post�powania konwokacyjnego i zarejestrowaniu przez s�d rejestrowy.  

Wobec faktu, �e do dnia bilansowego s�d nie zarejestrował obni�enia, w dniu 30 czerwca 2009 roku kapitał 

zakładowy BEST S.A. składał si� z 6.500.000 szt. akcji, przy czym 1.299.999 szt. stanowiły akcje własne 

Emitenta, które uzyskał w wyniku maj�cego miejsce w 2007 roku poł�czenia z ich dotychczasowym 

wła�cicielem TPFR Sp. z o.o. 
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24. Odsetki i dywidendy  

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł 

Odsetki naliczone od po�yczek udzielonych  0 0

Odsetki i prowizje kredytowe naliczone 0 105

Razem 0 105

25. Wynik na działalno�ci inwestycyjnej

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł 

Zysk ze zbycia �rodków trwałych 0 (2)

Warto�� netto zlikwidowanych �rodków trwałych 0 11

Odpis aktualizuj�cy warto�� �rodka trwałego w budowie 0 18

Odpis aktualizuj�cy warto�� �rodka trwałego przeznaczonego do sprzeda�y 0 0

Przeszacowanie warto�ci nieruchomo�ci inwestycyjnej 0 (395)

Razem 0 (368)

26. Zmiana stanu rezerw

01.01.2009
30.06.2009  

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł 

Zmiana stanu rezerw na �wiadczenia pracownicze 67 210

Zmiana stanu pozostałych rezerw  (4) (227)

Razem 63 (17)

27. Zmiana stanu nale�no�ci krótkoterminowych 

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na koniec okresu (2.232) (6.683)

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na pocz�tek okresu  8.908 6.896

Nale�no�ci inwestycyjne na pocz�tek okresu 0 0

Nale�no�ci inwestycyjne na koniec okresu  1 0

Nale�no�ci przej�te w wyniku poł�czenia 0 0

Razem 6.677 213
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28. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych 

01.01.2008
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na koniec okresu 1.872 1.996

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na pocz�tek okresu  (2.486) (1.126)

Zobowi�zania inwestycyjne na pocz�tek okresu 24 31

Zobowi�zania inwestycyjne na koniec okresu  0 (30)

Zobowi�zania przej�te w wyniku poł�czenia 0 0

Zmiana stanu zobowi�za� z tytułu podatku dochodowego 381 77

Razem (209) 948

29. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Rozliczenia m/okr. kosztów czynne na koniec okresu (129) (164)

Rozliczenia m/okr. kosztów czynne na pocz�tek okresu  87 90

Rozliczenia m/okr. przychodów na koniec okresu 373 325

Rozliczenia m/okr. przychodów na pocz�tek okresu (455) (383)

Razem (124) (132)

30. Pozostałe pozycje netto – działalno�
 operacyjna 

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł 

Rozliczone dotacje pa�stwowe 0 0

Spisanie nakładów na warto�ci niematerialne 18 0

Razem 18 0

31. Wydatki na nabycie warto�ci niematerialnych  i rzeczowych aktywów trwałych 

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Zmiana stanu warto�ci niematerialnych   (76) 115

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych  (117) 561

Zobowi�zania inwestycyjne na pocz�tek okresu (24) (31)

Zobowi�zania inwestycyjne na koniec okresu  0 29

Warto�� netto zlikwidowanych �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych  (18) (11)

Amortyzacja  (908) (976)

Odpis aktualizuj�cy warto�� �rodka trwałego w budowie  0 (18)

Razem  (1.143) (331)
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32. Informacje dotycz�ce instrumentów finansowych 

32.(a) Instrumenty finansowe według kategorii  (warto�ci bilansowe)�
�

 30.06.2009 
w tys. zł 

 31.12.2008 
w tys. zł 

 30.06.2008 
w tys. zł 

      

Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik 

finansowy: 
0 0 0 

�� Przeznaczone do obrotu, z tego: 0 0 0 

-  Warto�� dodatnia instrumentów pochodnych w 

stosunku do których nie była stosowana rachunkowo��
zabezpiecze�

0 0 0 

-  Inne aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej  0  0  0 

Warto�� dodatnia instrumentów pochodnych w stosunku do 

których stosowana jest rachunkowo�� zabezpiecze� 0 0 0 

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y (certyfikaty 

inwestycyjne, udziały i akcje nie notowane na giełdzie) 
5.606 1.516 1.501 

Inwestycje finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci  0 0 0 

Nale�no�ci 2.232 8.908 6.683 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  3.281 2.236 1.479 

Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez 

wynik finansowy 
0 0 0 

�� Przeznaczone do obrotu, z tego: 0 0 0 

-  Warto�� ujemna instrumentów pochodnych w stosunku 

do których nie była stosowana rachunkowo��
zabezpiecze�

0 0 0 

Warto�� ujemna instrumentów pochodnych w stosunku do 

których stosowana jest rachunkowo�� zabezpiecze� 0 0 0 

Zobowi�zania finansowe (kredyty i po�yczki)  0 0 1.050 

31.(b)  Ryzyko zwi�zane z instrumentami finansowymi 

Grupa nie posiada istotnych aktywów oraz zobowi�za� denominowanych w walutach obcych. Wszystkie 

transakcje zawierane przez Grup� s� wyra�one w walucie krajowej. Na dzie� bilansowy Grupa nie posiadała te�
zobowi�za� z  tytułu kredytów bankowych. Maj�c na uwadze powy�sze Grupa odst�piła od analizy ryzyka 

walutowego i oceny wpływu zmian kursów walut oraz zmiany stóp procentowych słu��cych do wyceny 

Certyfikaty
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Nale�no�ci 
długoterminowe

Kredyt bankowy

Udziały w 
podmiotach 
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Zobowi�zania 

finansowe 

wyceniane w 

warto�ci godziwej 
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finansowy
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Zasady wyceny Warto�� godziwa 

Zamortyzowany 

koszt
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kredytów bankowych, dokonuj�c jedynie analizy wpływu zmian stóp procentowych słu��cych do wyceny lokat 

na wynik finansowy po opodatkowaniu oraz opisu ryzyk maj�cych wpływ na warto�� posiadanych certyfikatów 

inwestycyjnych.  

Posiadane przez Grup� na dzie� bilansowy aktywa nara�one na ryzyko stopy procentowej to głównie �rodki 

pieni��ne w postaci depozytów bankowych o terminie zapadalno�ci poni�ej 3 miesi�cy. W przypadku tych 

aktywów Grupa nie zabezpiecza si� w szczególny sposób przez ryzykiem, gdy� korzysta z krótkoterminowych 

depozytów nie w celu inwestycyjnym, lecz w celu poprawy bie��cej płynno�ci, wobec czego ryzyko obni�ki 

stóp procentowych nie ma istotnego wpływu na jej wyniki finansowe.  

Wpływ wzrostu oprocentowania depozytów o 1 pp na wynik finansowy po opodatkowaniu dla wy�ej 

wymienionej kategorii instrumentów finansowych utrzymywanych na dzie� bilansowy wykazano poni�ej. 

Na dzie� 30 czerwca 2009 r. wysoko�� zysku netto i kapitałów własnych Grupy uległyby zmianie                                 

o odpowiednio 12 tys. zł w przypadku gdyby stopy procentowe słu��ce do wyceny lokat i kredytów bankowych 

były wy�sze/ni�sze o 1 pp.  

Czynniki ryzyka dla nabywcy certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego to przede wszystkim: 

�� bł�dna wycena pakietów wierzytelno�ci, pomimo doło�enia wszelkich stara� w tym zakresie, 

�� pogorszenie si� sytuacji gospodarczej i niewypłacalno�� dłu�ników, 

�� mała płynno�� certyfikatów inwestycyjnych oraz lokat funduszu, 

�� ryzyka zwi�zane z otoczeniem funduszu (prawne, gospodarcze itd.)  

Bł�dna wycena pakietów wierzytelno�ci mo�e mie� miejsce zarówno na etapie nabywania przez fundusz 

pakietów wierzytelno�ci jak i bie��cej wyceny aktywów. Z uwagi na otrzymywany od sprzedaj�cego 

ograniczony zasób informacji słu��cych do dokonania wyceny nabywanych wierzytelno�ci oraz ustalenia ich 

ceny nabycia, istnieje ryzyko, i� wycena wierzytelno�ci b�d�cych przedmiotem transakcji mo�e istotnie ró�ni�
si� od rzeczywistej ich warto�ci i w rezultacie przyczyni� si� do obni�enia rentowno�ci inwestycji funduszu. 

Ponadto niepłynny charakter wierzytelno�ci nieregularnych, które stanowi� wi�kszo�� lokat funduszu, mo�e 

powodowa�, �e bie��ca wycena poszczególnych składników portfela funduszu mo�e odbiega� od mo�liwej do 

uzyskania rynkowej ceny sprzeda�y i przez to zawy�a� lub zani�a� warto�� aktywów netto na certyfikat 

inwestycyjny. W celu minimalizowania ryzyka, fundusz dokonuje wyceny pakietów wierzytelno�ci w oparciu             

o powszechnie przyj�te metody estymacji, z zachowaniem zasady ostro�nej wyceny. Przyj�te zasady wyceny 

mog� jednak doprowadzi� do niedoszacowania lub przeszacowania warto�ci pakietów i tym samym zani�enia 

lub zawy�enia warto�ci certyfikatów posiadanych przez Grup�. 

Działalno�� funduszu sekurytyzacyjnego skupia si� na nabywaniu pakietów wierzytelno�ci wobec osób 

fizycznych lub przedsi�biorców, zatem przychody funduszu s� zale�ne od sytuacji finansowej dłu�ników. Ka�de 

pogorszenie si� warunków makroekonomicznych w sferze m. in. poziomu płac w gospodarce, wzrostu cen, czy 

wielko�ci dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych prowadzi� mo�e do ni�szej zdolno�ci do 

regulowania zobowi�za� przez osoby fizyczne. Podobnie jest w przypadku wierzytelno�ci korporacyjnych, gdzie 

gorsza kondycja finansowa przedsi�biorstw i ni�sza rentowno��  negatywnie wpływaj� na płynno�� finansow�  
oraz zdolno�� spłacania zaci�gni�tych zobowi�za� kredytowych. 

Ryzyko stóp procentowych 

Wyszczególnienie 

Warto�

bilansowa 

(tys. zł) Zysk 
 (tys. zł) 

Strata 
 (tys. zł) 

Aktywa finansowe

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 3.281 15 15 

Wpływ na aktywa finansowe przed opodatkowaniem - 15 15 

Podatek (19%) - (3) (3) 

Wpływ na aktywa finansowe po opodatkowaniu - 12 12 



BEST S.A.             SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU  

38

W przypadku papierów warto�ciowych, na których dokonywany jest niski obrót, tak jak to ma miejsce                         

w przypadku certyfikatów inwestycyjnych funduszy sekurytyzacyjnych, brak mo�liwo�ci sprzeda�y takiego 

pakietu papierów warto�ciowych w krótkim czasie mo�e znacz�co wpłyn�� na jego cen�. Ograniczona płynno��
certyfikatów inwestycyjnych funduszu mo�e zatem wpływa� na ich ostateczn� warto��. 

Z drugiej strony inwestycja w portfele wierzytelno�ci, w odró�nieniu od klasycznych instrumentów finansowych 

dost�pnych na rynku kapitałowym charakteryzuje si� pewnymi czynnikami, które sprawiaj�, i� ten rodzaj 

inwestycji wyró�nia si� ujemn� korelacj� w stosunku do ogólnej sytuacji gospodarczej, a w okresach 

dekoniunktury staje si� powa�n� alternatyw� chocia�by w stosunku do rynku akcji. Istotne czynniki, które 

determinuj� odmienny charakter przedsi�wzi�cia inwestycyjnego to: 

�� cykliczno��, która sprawia, i� okres spowolnienia gospodarczego, jest idealnym momentem na dokonywanie 

inwestycji. Gorsza sytuacja w sektorze bankowym wymusza na bankach sprzeda� portfeli wierzytelno�ci, nie 

tylko w celu poprawy wska�ników płynno�ciowych, ale przede wszystkim w celu pozyskania dodatkowego 

kapitału. Wi�ksza poda� portfeli wierzytelno�ci, przy jednoczesnym ograniczeniu w dost�pie do �ródeł 

finansowania oddziałuje bezpo�rednio na ceny transakcyjne. Dzi�ki temu w okresie dekoniunktury zasadnym 

staje si� nabywanie portfeli wierzytelno�ci po relatywnie niskich cenach, które wraz z popraw�  sytuacji 

gospodarczej generuj� dla inwestorów ponadprzeci�tne stopy zwrotu.  

�� regularne przepływy pieni��ne, gdy� portfel wierzytelno�ci w odró�nieniu od wi�kszo�ci rodzajów aktywów 

nabywanych na rynku kapitałowym, ju� od pierwszego dnia po nabyciu generuje gotówk�, która w zale�no�ci od 

preferencji inwestora zwracana jest bezpo�rednio do niego lub przeznaczane na kolejne inwestycje. Daje to 

gwarancj�, i�  nawet w przypadku zawirowa� gospodarczych inwestor otrzymuje regularne, okre�lone 

przepływy pieni��ne.  

�� rozproszenie ryzyka, gdy� w odró�nieniu od inwestycji w fundusze akcyjne rozkładaj�ce ryzyko inwestycji 

najcz��ciej na kilkadziesi�t rodzajów aktywów, ryzyko portfeli wierzytelno�ci detalicznych, mo�e by�
zdywersyfikowane nawet na setki tysi�cy podmiotów. W przypadku inwestycji w portfel wierzytelno�ci 

prawdopodobie�stwo nie wywi�zania si� wszystkich dłu�ników ze swoich zobowi�za� jest  niewspółmiernie 

ni�sze ni� w przypadku innych inwestycji dokonywanych na rynku kapitałowym.�

BEST minimalizuje ryzyko inwestycji w certyfikaty inwestycyjne ograniczaj�c si� do inwestycji w certyfikaty 

emitowane przez fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez podmioty z grupy kapitałowej. Dzi�ki temu warto��
nabywanego portfela oceniana jest jeszcze przed zakupem certyfikatów inwestycyjnych a nast�pnie cały proces 

obsługi portfela jest �ci�le kontrolowany pod wzgl�dem jego efektywno�ci.  

33. Konsolidacja 

Grupa sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którego skład wchodzi sprawozdanie spółki 

zale�nej BEST TFI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje sprawozda� finansowych 

spółek zale�nych IT Trader Sp. z o.o. i ODRA PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzib� w Gdyni,                        

ze wzgl�du na fakt, �e podmioty te nie prowadz� „de facto” działalno�ci gospodarczej a warto�� ich pozycji 

bilansowych nie jest istotna (Nota 5a).  

Zgodnie z zało�eniami koncepcyjnymi sporz�dzania i prezentacji sprawozda� finansowych, szczegółowe 

wymagania dotycz�ce ujawniania informacji zawarte w standardzie lub interpretacji nie musz� by� spełnione, 

je�eli informacje te nie s� istotne. 

34. Poł�czenie 

W okresie sprawozdawczym nie wyst�piły transakcje zwi�zane z poł�czeniem lub podziałem Grupy.  

35. Zarz�dzanie kapitałem 

Grupa definiuje kapitał jako sum� kapitałów własnych i zarz�dza kapitałem w sposób umo�liwiaj�cy jej 

realizacj� celów biznesowych oraz zapewnienie stałego zrównowa�onego wzrostu warto�ci akcji. Dzi�ki 

przej�tym akcjom własnym BEST ma mo�liwo�� optymalizacji struktury finansowania.  
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Podstawowymi celami zarz�dzania kapitałem Grupy kapitałowej BEST S.A. w najbli�szych latach s�: 

�� odbudowa kapitałów własnych, realizowana poprzez całkowite pokrycie strat poniesionych przez Grup� na 

bie��co osi�ganymi zyskami, co umo�liwi wypłat� dywidendy dla akcjonariuszy spółek nale��cych do 

Grupy. Wg planów zarz�du powinien zosta� zrealizowany do ko�ca 2010 roku, 

�� wykorzystanie potencjału 650.000 szt. posiadanych akcji własnych, BEST S.A. o warto�ci nominalnej 

2.600.000 zł, przej�tych w dniu 22 lutego 2007 r. w wyniku poł�czenia z Trzecim Polskim Funduszem 

Rozwoju Sp. z o.o. Na wykorzystanie tych akcji spółka dominuj�ca ma blisko dwa lata a sposób ich 

wykorzystania b�dzie zale�ał od sytuacji rynkowej i potrzeb finansowych spółki. 

36. Transakcje mi�dzy podmiotami powi�zanymi w rozumieniu MSR 24 

(a) Informacje o wynagrodzeniach członków Zarz�du i Rady Nadzorczej 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych w pierwszym półroczu 2009 roku członkom Zarz�du 

BEST S.A. wyniosła 408 tys. zł, w tym: 

- wynagrodzenie Prezesa Zarz�du:        219 tys. zł. 

- wynagrodzenia Członka Zarz�du: 189 tys. zł. 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych w pierwszym półroczu 2009 roku Panu Jackowi 

Straszkiewiczowi, pełni�cemu funkcj� członka Zarz�du BEST TFI S.A., wyniosło 18 tys. zł, pozostali 

członkowie zarz�du pełnili swoj� funkcj� nieodpłatnie. 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych w pierwszym półroczu 2009 roku członkom Rady 

Nadzorczej BEST S.A. wyniosła 26,5 tys. zł., w tym:

- wynagrodzenie Pana Bernd Holzapfel: 3,5 tys. zł. 

- wynagrodzenie Pana Jana Winieckego: 10,5 tys. zł.

- wynagrodzenie Pana Leszka Pawłowicza: 5 tys. zł. 

- wynagrodzenie Pana Bartosza Kru�ewskego: 2,5 tys. zł. 

- wynagrodzenie Pani Katarzyny Borusowskiej: 5 tys. zł. 

W pierwszym półroczu 2008 roku BEST TFI S.A. nie wypłacała �adnych wynagrodze� członkom Rady 

Nadzorczej. 

(b) Informacje o warto�ci niespłaconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji, por�cze� udzielonych osobom 

zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym oraz zawartych z nimi umowach.  

W lipcu 2004 roku Rada Nadzorcza w imieniu BEST SA udzieliła prezesowi zarz�du BEST po�yczki pieni��nej 

w kwocie 250 tys. zł. Na dzie� 30 czerwca 2009 roku warto�� pozostałej do spłaty po�yczki wyniosła 8 tys. zł.  

(c) Pozostałe podmioty powi�zane

W okresie 6 miesi�cy zako�czonych 30 czerwca 2009 roku Grupa osi�gn�ła nast�puj�ce przychody od 

podmiotów powi�zanych: 

��z tytułu prowadzenia ksi�g rachunkowych i podnajmu pomieszczenia biurowego Leszek 3 Sp.  z o.o. -  

w kwocie 1 tys. zł 

��z tytułu prowadzenia ksi�g rachunkowych i podnajmu pomieszczenia biurowego  BBH Capital Partners  

Sp. z o.o. - w kwocie 1 tys. zł 

��z tytułu obsługi wierzytelno�ci i zarz�dzania BEST II NSFIZ w kwocie 1.245 tys. zł.  
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Na dzie� 30 czerwca 2009 roku Grupa posiadała nast�puj�ce nale�no�ci od podmiotów powi�zanych: 

�� Leszek 3 Sp. z o. o.  – 7 tys. zł  (w cało�ci pokryte odpisami aktualizuj�cymi) 

��BBH Capital Partners Sp. z o.o. – 5 tys. zł (w cało�ci pokryte odpisami aktualizuj�cymi) 

��BEST II NSFIZ – 339 tys. zł. 

Podmioty powi�zane ze spółkami z Grupy kapitałowej BEST SA, nie dokonuj�ce �adnych transakcji z Grup� to: 

�� Ravioni Holdings Limited z siedzib� na Cyprze 

�� Fermio Holdings Limited  z siedzib� na Cyprze 

�� Unison Services Limited z siedzib� na Cyprze 

  

Transakcje z podmiotami zale�nymi IT Trader Sp. z o.o., BEST TFI S.A. i Odra Property Development  

Sp. z o.o. zostały opisane w nocie 5.(a) 

37. Wynagrodzenie biegłego lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych. 

Wynagrodzenie nale�ne biegłemu rewidentowi wynosi odpowiednio: 

(a) za przegl�d i badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 rok - 24 tys. euro netto  po 

przeliczeniu po kursie 4.4696 z dnia 30.06.2009 - 107 tys. zł. 

(b) za przegl�d i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok – 4.2 tys. euro netto po 

przeliczeniu po kursie 4.4696 z dnia 30.06.2009 - 19 tys. zł.   

38. Korekty bł�dów poprzednich okresów. 

Niniejsze sprawozdanie nie zawiera korekt b�d�cych wynikiem bł�dów poprzednich okresów. 

39. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci i sposobu sporz�dzania sprawozdania 
finansowego. 

Przy sporz�dzaniu niniejszego sprawozdania finansowego zostały zastosowane te same zasady  rachunkowo�ci             

i metody obliczeniowe, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.  

40. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu, na który sporz�dzono niniejsze sprawozdanie finansowe, nie wyst�piły zdarzenia, nieuwzgl�dnione                  

w tym sprawozdaniu, a mog�ce w znacz�cy sposób wpłyn�� na przyszłe wyniki finansowe Grupy kapitałowej 

BEST SA. 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporz�dzone i zatwierdzone do publikacji w dniu 24 sierpnia 2009 roku. 

………………………… ………………………….. ……………………….                                 

Krzysztof Borusowski Marek Kucner                                        Aleksandra 	ylewicz 

Prezes Zarz�du BEST S.A Członek Zarz�du BEST S.A. Główny Ksi�gowy BEST S.A. 



BEST S.A.             SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU  

41

III. SPRAWOZDANIE ZARZ�DU BEST S.A. Z DZIAŁALNO	CI GRUPY 
KAPITAŁOWEJ BEST S.A. 

           w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku 

I. INFORMACJE DOTYCZ�CE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

1. Przedmiot działalno�ci Spółek wchodz�cych w skład grupy kapitałowej BEST SA

W skład Grupy kapitałowej BEST S.A. wchodz� nast�puj�ce podmioty: 

�� BEST S.A. z siedzib� w Gdyni – spółka dominuj�ca, 

�� BEST TFI S.A. z siedzib� w Gdyni – spółka zale�na, 

�� IT Trader Sp. z o. o. z siedzib� w Gdyni - spółka zale�na, 

�� Odra Property Development Sp. z o. o. z siedzib� w Gdyni - spółka zale�na. 

Podstawowym przedmiotem działalno�ci BEST S.A jest: 

�� windykacja wierzytelno�ci i obrót wierzytelno�ciami, 

�� zarz�dzanie wierzytelno�ciami funduszy inwestycyjnych. 

Podstawowym przedmiotem działalno�ci BEST TFI S.A. jest: 

�� tworzenie i zarz�dzanie funduszami inwestycyjnymi, w tym po�rednictwo w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa, reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich, 

�� zarz�dzanie zbiorczym portfelem papierów warto�ciowych, 

na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z 

pó�niejszymi zmianami) i innych wła�ciwych przepisów. 

Pozostałe podmioty wchodz�ce w skład grupy kapitałowej BEST S.A., opisane w nocie 5 (a), nie prowadz� de 

facto działalno�ci gospodarczej. 

BEST sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którego skład wchodzi sprawozdanie spółki 

zale�nej BEST TFI S.A. Spółka dominuj�ca, kieruj�c si� zasad� istotno�ci, nie konsoliduje sprawozda�
jednostek zale�nych w przypadku, gdy wielko�� sumy bilansowej i wyniku finansowego tych jednostek nie jest 

istotna lub gdy nie prowadz� one działalno�ci, która mogłaby w istotny sposób wpłyn�� na decyzje gospodarcze 

podejmowane przez u�ytkowników sprawozdania. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje 

sprawozda� finansowych spółek zale�nych IT Trader Sp. z o.o. i Odra Property Development Sp. z o.o., ze 

wzgl�du na fakt, �e podmioty te nie prowadz� „de facto” działalno�ci gospodarczej a warto�� ich pozycji 

bilansowych nie jest istotna . 

2. Podstawa prawna działalno�ci spółek, których sprawozdania finansowe zostały obj�te konsolidacj�

Spółka BEST została zawi�zana aktem notarialnym w dniu 12 kwietnia 1994 roku pod nazw� BEST 

Przedsi�biorstwo Handlowe Spółka Akcyjna. Do rejestru handlowego wpisana została w dniu 22 kwietnia 1994 

roku w S�dzie Rejonowym w Poznaniu w dziale B, nr RHB 8711. Od czerwca 1994 roku wła�ciwym s�dem 

rejestrowym Emitenta był S�d Rejonowy w Gda�sku, XII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, w którym spółka 

wpisana była do Rejestru w dziale B pod numerem RHB 9700. Od 05.06.2001 roku spółka wpisana jest do 

Rejestru Przedsi�biorców prowadzonego przez S�d Rejonowy Gda�sku – Północ, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000017158. Postanowieniem S�du Rejonowego w Gda�sku 

z dnia 2 grudnia 1998 roku została zmieniona nazwa spółki z BEST Przedsi�biorstwo Handlowe S.A. na BEST 

S.A. 

BEST TFI  S.A. została zawi�zana aktem notarialnym sporz�dzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza 

Andrzeja Chyli�skiego w Gda�sku w dniu 9 stycznia 2007 roku. W dniu 6 lutego 2007 roku S�d Rejonowy 

Gda�sk – Północ w Gda�sku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego dokonał wpisu 

Towarzystwa do Rejestru Przedsi�biorców pod numerem 0000273731. Siedziba Towarzystwa znajduje si� w 

Gdyni przy ul. Morskiej 59 
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3. Kapitał zakładowy  

Na dzie� 30.06.2009 roku kapitał zakładowy spółki dominuj�cej wynosił 26.000.000 PLN i dzielił si� na 

6.500.000 akcji  o warto�ci nominalnej 4 PLN ka�da, w tym 420.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do 

głosu (5 głosów na 1 akcj�). Akcje Emitenta s� dopuszczone do publicznego obrotu i notowane na Giełdzie 

Papierów Warto�ciowych w Warszawie. 

Na dzie� 30.06.2009 roku akcjonariuszami posiadaj�cymi bezpo�rednio co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów 

na WZA BEST S.A. byli: 

�� Krzysztof Borusowski: 4.290.059 akcji spółki BEST, stanowi�cych 66 % kapitału zakładowego  

i uprawniaj�cych do wykonywania 5.970.059 głosów na WZA spółki, co stanowi 72,98% ogólnej liczby 

głosów na WZA BEST. Pan Krzysztof Borusowski pełni funkcj� Prezesa Zarz�du BEST i Towarzystwa. 

�� Marek Kucner: 780.000 akcji spółki BEST, stanowi�cych 12,00 % kapitału zakładowego  

i uprawniaj�cych do wykonywania 780.000 głosów na WZA spółki, co stanowi 9,54 % ogólnej liczby 

głosów na WZA BEST. Pan Marek Kucner pełni funkcj� Członka Zarz�du BEST i Towarzystwa. 

�� BEST S.A.: 1.299.999 akcji własnych BEST, stanowi�cych 20,00 % kapitału zakładowego. Emitent, 

zgodnie z zgodnie z art. 364 par. 2 ksh nie mo�e z nich wykonywa� prawa głosu.  

Wyszczególnienie 
Ilo�� posiadanych 

akcji 

Udział w kapitale 

zakładowym Emitenta 

Liczba głosów 

przysługuj�cych z akcji  

na WZA 

Udział w ogólnej liczbie 

głosów na WZA Emitenta

Krzysztof Borusowski 4 290 059 66,00% 5 970 059 86,77%

Marek Kucner 780 000 12,00% 780 000 11,34%

akcje własne BEST 1 299 999 20,00% 0 0,00%

pozostali akcjonariusze 129 942 2,00% 129 942 1,89%

RAZEM 6 500 000 100,00% 6 880 001 100,00%

Wobec powy�szego na dzie� sporz�dzania niniejszego sprawozdania maksymalna liczba głosów na WZA 

Emitenta wynosi obecnie 6.880.001 głosów natomiast ogólna liczba głosów przysługuj�cych ze wszystkich 

wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 8.180.000 głosów. 

  

4. Władze spółek nale��cych do Grupy kapitałowej BEST S.A.  

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku Zarz�d BEST funkcjonował w składzie: 

1. Prezes Zarz�du Krzysztof Borusowski 

2. Członek Zarz�du Marek Kucner 

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku skład Rady Nadzorczej BEST był nast�puj�cy: 

1. Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Dr Bernd Holzapfel  

2. Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej Prof. dr hab. Jan Winiecki 

3. Członek Rady Nadzorczej Prof. dr hab. Leszek Pawłowicz 

4. Członek Rady Nadzorczej  Bartosz Kru�ewski 

5. Członek Rady Nadzorczej  Katarzyna Borusowska 

W okresie sprawozdawczym skład Zarz�du ani Rady Nadzorczej BEST nie uległ zmianie. 

Z informacji posiadanych przez BEST wynika, �e �aden z Członków Rady Nadzorczej nie posiada akcji BEST.  

Informacja na temat liczby akcji Emitenta posiadanych przez Członków Zarz�du BEST znajduje si� powy�ej 

(Rozdział I pkt 3 – Kapitał zakładowy). 
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Na dzie� 30 czerwca 2009 roku Zarz�d Towarzystwa funkcjonował w składzie: 

1. Prezes Zarz�du Krzysztof Borusowski 

2. Członek Zarz�du  Marek Kucner  

3. Członek Zarz�du Jacek Straszkiewicz 

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku skład Rady Nadzorczej Towarzystwa był nast�puj�cy: 

�

1. Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Prof. Witold Orłowski 

2. Członek Rady Nadzorczej Mirosława Szakun  

W okresie sprawozdawczym skład rady Nadzorczej Towarzystwa uległ zmianie. Do dnia 6 czerwca 2009 roku                

w skład Rady Nadzorczej BEST TFI S.A wchodził tak�e Dr A. Christoph Zinke pełni�cy funkcj�
Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej. 

Z informacji posiadanych przez BEST wynika, �e �aden z Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa nie posiada 

akcji BEST. Informacja na temat liczby akcji Emitenta posiadanych przez Członków Zarz�du Towarzystwa 

znajduje si� powy�ej (Rozdział I pkt 3 – Kapitał zakładowy). 

5.  Powi�zania kapitałowe 

Na dzie� sporz�dzenia niniejszego sprawozdania BEST posiadał 100 % udziałów w IT Trader Sp. z o.o., Odra 

Property Development Sp. z o.o. oraz BEST TFI S.A. 

6.  Zasady ładu korporacyjnego 

W BEST przestrzegane s� wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki  

Spółek Notowanych na GWP” za wyj�tkiem zasady okre�lonej w cz��ci II pkt. 2. 

7. Wykaz istotnych post�powa� tocz�cych si� przed s�dem, organem wła�ciwym dla post�powania 
arbitra�owego lub organem administracji publicznej, których stron� s� spółki z Grupy 

W dniu 21.08.2003 r. Urz�d Skarbowy w Sopocie wydał decyzj� okre�laj�c� wysoko�� nale�nego od BEST S.A. 

podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1999 w wysoko�ci 1.577.018,00 PLN, zaległo�� w tym podatku 

w wysoko�ci 107.066,00 PLN, wraz z odsetkami za zwłok� w wysoko�ci 85.937,30 PLN. W dniu 08.09.2003 r. 

Emitent odwołał si� od powy�szej decyzji do Izby Skarbowej w Gda�sku. W dniu 22.12.2003 r. Dyrektor Izby 

Skarbowej w Gda�sku wydał decyzj� utrzymuj�c� w mocy decyzj� organu pierwszej instancji. W dniu 

28.01.2004 r. BEST S.A. zło�ył do Naczelnego S�du Administracyjnego skarg� na decyzj� Dyrektora Izby 

Skarbowej w Gda�sku z dnia 22.12.2003 r. W dniu 26.02.2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Gda�sku zło�ył 

odpowied� na skarg� BEST S.A. wnosz�c o jej oddalenie. Na rozprawie w dniu 11.07.2006 roku S�d zawiesił 

post�powanie w sprawie  na wniosek Emitenta.  

W dniu 01.08.2002 r. Urz�d Skarbowy w Sopocie wydał decyzj� okre�laj�c� wysoko�� nale�nego od BEST S.A. 

podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1998 w wysoko�ci 1.534.687,00 PLN, zaległo�� w tym podatku 

w wysoko�ci 105.831,00 PLN wraz z odsetkami za zwłok� w wysoko�ci 123.881,60 PLN. W dniu 21.08.2003 r. 

Emitent odwołał si� od powy�szej decyzji do Izby Skarbowej w Gda�sku. W dniu 16.01.2003 r. Dyrektor Izby 

Skarbowej w Gda�sku wydał decyzj� utrzymuj�c� w mocy decyzj� organu pierwszej instancji. 

W dniu 18.02.2003 r. BEST S.A. zło�ył do Naczelnego S�du Administracyjnego skarg� na decyzj� Izby 

Skarbowej z dnia 16.01.2003 r. utrzymuj�c� w mocy decyzj� organu pierwszej instancji. W dniu 22.12.2005 r. 

Wojewódzki S�d Administracyjny oddalił skarg� BEST S.A. i utrzymał w mocy decyzj� Izby Skarbowej. Od 

powy�szego wyroku Emitent w dniu 9 marca 2006 roku zło�ył skarg� kasacyjn� do Naczelnego S�du 

Administracyjnego. W dniu 19 wrze�nia 2006 roku Naczelny S�d Administracyjny oddalił skarg� kasacyjn�
Emitenta. W  dniu 27 lutego 2007 roku spółka zło�yła skarg� konstytucyjn� do Trybunału Konstytucyjnego o 
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stwierdzenie, �e § 3 ust. 2 pkt 1 lit.b) rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie 

amortyzacji �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych i prawnych - w brzmieniu obowi�zuj�cym w 1998 

roku oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych - w 

brzmieniu obowi�zuj�cym w 1998 roku,  s� niezgodne z Konstytucj� Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa  Ts 41/07 

czeka na rozpoznanie przez Trybunał Konstytucyjny. 

BEST S.A.  wykonał zobowi�zania podatkowe nało�one na niego decyzj�, o której mowa wy�ej, jednak�e jego 

zdaniem decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego i procesowego.  

8. Informacja o transakcjach spółek z Grupy kapitałowej BEST S.A.  z podmiotami powi�zanymi na 
kwot� przekraczaj�c� 500.000 euro maj�cych miejsce w  pierwszym półroczu 2009 r. 

W dniu 27 lutego 2009 r. BEST S.A. zawarł z BEST II NSFIZ umow� cesji wierzytelno�ci, na mocy której              

z dniem 1 marca 2009 roku przeniósł na fundusz cz��� posiadanego pakietu wierzytelno�ci za cen� 4.315.000 zł. 

Przeniesienie pakietu jest konsekwencj� rozwoju Grupy i realizacji strategii gospodarczej polegaj�cej na 

podziale funkcji i ryzyka podmiotów do niej nale��cych. Tym samym Grupa kapitałowa osi�gn�ła docelowy 

model funkcjonowania: BEST jest platform� serwisow�, natomiast działalno�� inwestycyjna b�dzie realizowana 

przez odpowiednie fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez Towarzystwo. 

W dniu 2 marca BEST S.A. obj�ł 3.600.000 certyfikatów inwestycyjnych serii C wyemitowanych przez BEST II 

NSFIZ za kwot� 3.744.000 zł. Po tej transakcji BEST posiada 3.850.000 certyfikatów inwestycyjnych 

wyemitowanych przez ten fundusz, co uprawnia go do wykonywania 18,01 % ogólnej liczby głosów na 

Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 

9. Informacja o por�czeniach i gwarancjach udzielonych przez Grup� kapitałow�   

W  pierwszym półroczu 2009 roku Grupa kapitałowa  nie udzieliła �adnych por�cze� ani gwarancji. 
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II. WYNIKI FINANSOWE 

1.  SPRAWOZDANE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 30 czerwca 2009 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów 

sum� w wysoko�ci 24.082 tys. zł. oraz strat� netto w wysoko�ci 1.071 tys. zł.  

1.1  Aktywa 

Suma aktywów na dzie� 30.06.2009 roku wyniosła 24.082 tys. zł i wzrosła w stosunku do stanu z dnia 

30.06.2008 roku o 907 tys. zł. Zmianie uległ te� procentowy udział poszczególnych grup aktywów – udział 

aktywów trwałych w sumie bilansowej wzrósł z 64% na dzie� 30.06.2008 roku do blisko 77% na dzie�
30.06.2009 roku, co było głównie wynikiem zakupu certyfikatów inwestycyjnych oraz sprzeda�y cz��ci portfela 

wierzytelno�ci. 

Struktura aktywów            
30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 

Pozycje 
tys. zł %  tys. Zł % 

Aktywa trwałe 18 520 76.9 14 841 64.0

Aktywa obrotowe 5 562 23.1 8 334 36.0

Razem 24 082 100.0 23 175 100.0

1.1.1  Aktywa trwałe

Warto�� aktywów trwałych na dzie� 30.06.2009 roku wyniosła 18.520 tys. zł i zwi�kszyła si� w stosunku do 

stanu z dnia 30.06.2008 roku o 3.679 tys. zł. Na dzie� bilansowy dominuj�c� pozycj� aktywów trwałych były 

rzeczowe aktywa trwałe, które stanowiły 47,5% warto�ci aktywów trwałych.  

Struktura aktywów trwałych

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Warto�� firmy 12 0.1 12 0.1

Warto�ci niematerialne  558 3.0 505 3.4

Rzeczowe aktywa trwałe 8 796 47.5 9 206 62.0

Aktywa z tytułu dochodowego podatku odroczonego 366 2.0 444 3.0

Inwestycje długoterminowe 8 702 47.0 4 674 31.5

Nale�no�ci długoterminowe 71 0.4 0 0.0

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 15 0.1 0 0.0

Razem 18 520 100.0 14 841 100.0

�� Warto�ci niematerialne  

Warto�ci niematerialne na dzie� 30.06.2009 roku stanowiły 3% maj�tku trwałego, a ich warto�� wynosiła  

558 tys. zł. Ł�czna warto�� tej pozycji w stosunku do stanu z 30.06.2008 roku zwi�kszyła si� o 53 tys. zł. 

�� Rzeczowe aktywa trwałe

Warto�� rzeczowych aktywów trwałych na dzie� 30.06.2009 roku wyniosła 8.796 tys. zł. Dominuj�c� pozycj�
rzeczowych aktywów trwałych były budynki i budowle, na które składała si� warto�� ulepsze� i adaptacji 

dokonanych przez spółk� w najmowanych pomieszczeniach biurowych. Ł�czna warto�� rzeczowych aktywów 

trwałych w stosunku do stanu z  30.06.2008 roku zmniejszyła si� o 410 tys. zł. 
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 Struktura rzeczowych aktywów trwałych

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Budynki i budowle 5 306 60.3 5 922 64.3

Urz�dzenia techniczne i maszyny 2 777 31.6 2 385 25.9

�rodki transportu 359 4.1 369 4.0

Pozostałe �rodki trwałe 351 4.0 466 5.1

�rodki trwałe w budowie 3 0.0 64 0.7

Razem 8 796 100.0 9 206 100.0

�� Aktywa z tytułu podatku odroczonego  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzie� 30.06.2009 roku stanowiły 2% aktywów trwałych. Ich warto��
wyniosła 366 tys. zł i zmniejszyła  si� w stosunku do stanu z 30.06.2008 roku o 78 tys. zł. 

�� Inwestycje długoterminowe 

Wielko�� inwestycji długoterminowych na dzie� 30.06.2009 roku wyniosła 8.702 tys. zł w porównaniu do  

4.674 tys. zł na dzie� 30.06.2008 roku. Głównym powodem wzrostu warto�ci tej pozycji było obj�cie w dniu 2 

marca 2009 roku  3.600.000 certyfikatów inwestycyjnych serii C wyemitowanych przez BEST II NSFIZ.  

Struktura inwestycji długoterminowych 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Udziały i akcje w jednostkach zale�nych  51 0.6 51 1.1

Certyfikaty inwestycyjne 5 555 63.8 1 450 31.0

Nieruchomo�ci inwestycyjne 3 096 35.6 3 173 67.9

Razem 8 702 100.0 4 674 100.0

�� Nale�no�ci długoterminowe

Nale�no�ci długoterminowe na dzie� 30.06.2009 roku wyniosły 71 tys. zł i stanowiły bie��c� warto�� zwrotnych 

kaucji zabezpieczaj�cych wykonanie zapisów umów najmu i dzier�awy. 

�� Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe  

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe prezentowane w sprawozdaniu na dzie� 30.06.2009 roku 

wyniosły 15 tys. zł. i stanowiły  0,1% aktywów. Pozycja ta uległa wzrosła w porównaniu do stanu  z dnia 

30.06.2008 roku o 15 tys. zł. 

1.1.2  Aktywa obrotowe  

Na dzie� 30.06.2009 roku głównymi pozycjami aktywów obrotowych były nale�no�ci krótkoterminowe oraz 

�rodki pieni��ne wraz z ich ekwiwalentami. Suma maj�tku obrotowego wyniosła 5.562 tys. zł i zmniejszyła si� o 

2.772 tys. zł w stosunku do stanu z 30.06.2008 roku, głównie na skutek sprzeda�y cz��ci posiadanego pakietu 

wierzytelno�ci.  
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Struktura aktywów obrotowych  

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Zapasy 6 0.1 8 0.1

Nale�no�ci krótkoterminowe 2 161 38.9 6 683 80.2

Inwestycje krótkoterminowe 0 0.0 0 0.0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 3 281 59.0 1 479 17.7

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 114 2.0 164 2.0

Razem 5 562 100.0 8 334 100.0

�� Zapasy 

Wykazana w sprawozdaniu na dzie� 30.06.2009 roku warto�� zapasów stanowiła zaledwie 0,1% aktywów 

obrotowych i wynosiła  6 tys. zł. Zapasy te obejmowały niskocenne elementy wyposa�enia nie przekazanego do 

u�ywania do dnia bilansowego. 

�� Nale�no�ci krótkoterminowe

Nale�no�ci krótkoterminowe prezentowane w sprawozdaniu na dzie� 30.06.2009 roku wyniosły 2.161 tys. zł                            

i stanowiły blisko 39% aktywów obrotowych.  

�� 	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty stanowiły na dzie� 30.06.2009 roku 59 % aktywów obrotowych, a ich 

wielko�� wzrosła  w stosunku do stanu z dnia 30.06.2008 roku o 1.802 tys. zł. 

�� Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów 

Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów prezentowane w sprawozdaniu na dzie� 30.06.2009 roku wyniosły 114 

tys. zł i stanowiły  2 % aktywów. Pozycja ta uległa zmniejszeniu w porównaniu do stanu  z dnia 30.06.2008 roku 

o  50 tys. zł. 

1.2 Pasywa 

Sum� pasywów na dzie� 30.06.2009 roku wyniosła 24.082 tys. zł. 

Struktura pasywów 
30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 

Pozycje 
tys. zł %  tys. zł % 

Kapitał własny 21 039 87.4 18 805 81.1

Zobowi�zania długoterminowe 480 2.0 843 3.6

Zobowi�zania krótkoterminowe 2 563 10.6 3 527 15.2

Razem 24 082 100.0 23 175 100.0
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1.2.1 Kapitał własny  

Kapitał własny na dzie� 30.06.2009 roku wyniósł  21.039 tys. zł i stanowił 87,4 % cało�ci pasywów.  

Struktura kapitału własnego 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje  

  tys. zł tys. zł 

Kapitał akcyjny   26 112 26 112

Akcje własne   -41 886 -41 886

Kapitał zapasowy z emisji akcji powy�ej ich warto�ci 

nominalnej 
  

40 799 40 799

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   275 -17

Strata z lat ubiegłych   -3 190 -7 498

Zysk/Strata netto   -1 071 1 295

Razem   21 039 18 805

�� Kapitał akcyjny

Kapitał zakładowy BEST składa si� z 6.500.000 akcji o warto�ci nominalnej 4 zł. ka�da, w tym 420.000 akcji 

imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1 do 5 (na 1 akcj� przypada 5 głosów) oraz 6.080.000 

akcji na okaziciela. Ł�czna liczba głosów przysługuj�ca z akcji wynosi 8.180.000. 

Stosownie do zapisów MSR 29 „Sprawozdawczo�� finansowa w warunkach hiperinflacji” BEST SA 

zobowi�zana była do dokonania na dzie� przej�cia na MSSF korekty warto�ci kapitału akcyjnego z tytułu 

hiperinflacji, w warunkach której prowadziła działalno�� w latach 1994-1996. Wysoko�� tej korekty wynosi 112 

tys. zł i obci��a warto�� zysków zatrzymanych.  

�� Akcje własne

W pasywach sprawozdania Grupy znajduje si� 1.299.999 szt. akcji własnych przej�tych przez BEST w wyniku 

poł�czenia z TPFR Sp. z o.o. w lutym 2007 roku. 

W zwi�zku z niedokonaniem zbycia akcji własnych BEST w cz��ci stanowi�cej nadwy�k� ponad 10 % kapitału 

zakładowego, w terminie wskazanym w art. 363 § 4 zd. 2 ksh., w dniu 20 kwietnia 2009 r. zarz�d BEST podj�ł 
uchwał� o umorzeniu 649.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej warto�ci nominalnej 2.599.996 zł, co stanowiło 

ł�cznie 9,99% warto�ci kapitału zakładowego na dzie� podj�cia uchwały. 

Wobec faktu, �e do dnia bilansowego nie zako�czyło si� post�powanie konwokacyjne i s�d rejestrowy nie 

zarejestrował obni�enia, BEST S.A. jest w posiadaniu 1.299.999 sztuk akcji własnych. 

�� Kapitał zapasowy  

Kapitał zapasowy w wysoko�ci 40.799 tys. zł. wynika z nadwy�ki ceny emisyjnej nad warto�ci� nominaln� akcji 

wyemitowanych przez BEST w 2001 (4.200 tys. zł) oraz nadwy�ki warto�ci godziwej akcji poł�czeniowych 

wyemitowanych przez BEST w 2007 roku nad ich warto�ci� nominaln� i kosztami emisji (36.599 tys. zł).  

�� Strata z lat ubiegłych

W sprawozdaniu Grupy znajduje si� nierozliczona strata poniesiona przez spółk� dominuj�c� do ko�ca 2000 

roku i spółk� zale�n� w latach 2007-2008.  
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�� Strata netto   

W pierwszym półroczu 2009 roku Grupa poniosła strat� netto w wysoko�ci 1.071 tys. zł. 

1.2.2 Zobowi�zania długoterminowe  

Na dzie� 30.06.2009 roku kwota zobowi�za� długoterminowych wyniosła 480 tys. zł a ich dominuj�cym 

składnikiem była rezerwa z tytułu dochodowego podatku odroczonego. W stosunku do stanu z dnia 30.06.2008 

roku warto�� tej pozycji spadła o 363 tys. zł, głównie na skutek zmiany regulaminu wynagradzania 

obowi�zuj�cego w BEST S.A. i rozwi�zania utworzonej w poprzednich okresach rezerwy na nagrody 

jubileuszowe. 

Struktura zobowi�za� długoterminowych 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Rezerwa z tytułu dochodowego podatku odroczonego 247 51.5 168 19.9

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 26 5.4 448 53.1

Przychody przyszłych okresów 207 43.1 227 26.9

Razem 480 100.0 843 100.0

1.2.3 Zobowi�zania krótkoterminowe 

Zobowi�zania krótkoterminowe na dzie� 30.06.2009 roku wyniosły 2.563 tys. zł. W stosunku do stanu z dnia 

30.06.2008 roku warto�� tej pozycji spadła o 964 tys. zł, głównie na skutek spłaty zobowi�za� kredytowych.  

Struktura  zobowi�za� krótkoterminowych

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i pozostałe 1 872 73.0 1 996 56.6

Krótkoterminowe po�yczki i kredyty 0 0.0 1 050 29.8

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 285 11.1 326 9.2

Pozostałe rezerwy 240 9.4 57 1.6

Przychody przyszłych okresów 166 6.5 98 2.8

Razem 2 563 100.0 3 527 100.0



BEST S.A.             SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU  

50

2.  SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU 

2.1 Przychody ze sprzeda�y 

Rachunek zysków i strat sporz�dzony za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wykazuje przychody ze 

sprzeda�y w kwocie 14.494 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku wielko�� przychodów ze 

sprzeda�y wzrosła o 2.239 tys. zł  (18%).  

Struktura przychodów ze sprzeda�y 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Obrót wierzytelno�ciami 7 470 51.5 6 274 51.2

Obsługa funduszu sekurytyzacyjnego 6 790 46.8 5 976 48.8

Usługi windykacyjne 29 0.2 0 0.0

Zarz�dzanie funduszem sekurytyzacyjnym 203 1.4 1 0.0

Pozostałe 2 0.0 4 0.0

Razem 14 494 100.0 12 255 100.0

2.2. Koszty działalno�ci operacyjnej 

 Struktura kosztów działalno�ci operacyjnej 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Amortyzacja 908 5.8 976 8.9

Zu�ycie materiałów i energii 331 2.1 373 3.4

Usługi obce 1 877 12.0 1 974 18.1

Podatki i opłaty 395 2.5 430 3.9

Wynagrodzenia 5 898 37.8 5 871 53.7

Ubezpieczenia społeczne i �wiadczenia na rzecz 

pracowników 1 065 6.8 1 016 9.3

Pozostałe 5 148 33.0 294 2.7

Razem 15 622 100.0 10 934 100.0

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku suma kosztów operacyjnych wyniosła 15.622 tys. zł. i była 

wy�sza o 4.688 tys. zł  od sumy kosztów poniesionych przez Grup� w analogicznym okresie 2008 roku. Główn�
ró�nic� stanowiła warto��  sprzedanych wierzytelno�ci w wysoko�ci 4.835 tys. zł. 

2.3 Wynik na sprzeda�y 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku Grupa poniosła strat� na sprzeda�y w wysoko�ci 1.128 tys. zł.  

2.4 Pozostałe przychody operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne uzyskane przez Grup� w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku 

wyniosły 167 tys. zł, a ich głównymi składnikami były rozliczone dotacje pa�stwowe.  
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Główne pozycje pozostałych przychodów operacyjnych 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Zysk ze zbycia aktywów trwałych 0 0.0 2 1.2

Podnajem 7 4.2 7 4.3

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych 10 6.0 40 24.8

Rozwi�zanie rezerw 0 0.0 0 0.0

Nadpłaty składek ZUS 11 6.6 0 0.0

Szkody komunikacyjne pokryte odszkodowaniami 7 4.2 16 9.9

Rozliczone dotacje pa�stwowe 83 49.7 49 30.4

Kary umowne 0 0.0 40 24.8

Pozostałe 49 29.3 7 4.3

Razem 167 100.0 161 100.0

2.5 Pozostałe koszty operacyjne  

Pozostałe koszty operacyjne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wyniosły 71 tys. zł. 

Główne pozycje pozostałych kosztów operacyjnych  

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Strata ze zbycia aktywów trwałych 0 0.0 0 0.0

Utworzone odpisy aktualizuj�ce 5 7.0 95 64.2

Darowizny 4 5.6 15 10.1

Koszty s�dowe 11 15.5 0 0.0

Składki członkowskie 20 28.2 18 12.2

Likwidacja szkód komunikacyjnych 8 11.3 7 4.7

Pozostałe 23 32.4 13 8.8

Razem 71 100.0 148 100.0

2.6 Strata na działalno�ci operacyjnej 

W  okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku Grupa poniosła strat� na działalno�ci operacyjnej                          

w wysoko�ci 1.032 tys. zł.   

2.7 Zysk przed opodatkowaniem 

Po uwzgl�dnieniu przychodów i kosztów finansowych strata przed opodatkowaniem za okres od 1 stycznia do 

30 czerwca 2009 roku wyniosła 1.024 tys. zł. Głównymi pozycjami przychodów finansowych były odsetki od 

depozytów, a kosztów finansowych – dyskonto oraz opłaty zwi�zane z notowaniem akcji BEST. 

2.8 Podatek dochodowy 

W zwi�zku z poniesion� strat� podatkow� w pierwszym półroczu 2009 roku Grupa nie zapłaciła podatku 

dochodowego. Ł�czny podatek dochodowy uj�ty w wyniku finansowym wyniósł 43 tys. zł i był zwi�zany                   

z  podatkiem odroczonym.  

2.9 Strata netto 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku Grupa poniosła strat� netto w wysoko�ci 1.071 tys. zł. 
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3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH 

Stan �rodków pieni��nych na dzie� 30.06.2009 roku wyniósł 3.281 tys. zł i zwi�kszył si� w porównaniu do stanu 

z dnia 31.12.2008 r. o  1.045 tys. zł.  

Zmiana stanu �rodków pieni��nych 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

  tys. zł   tys. zł 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 5 933 2 815

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -4 888 -1 800

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 0 -3 344

Razem 1 045 -2 329

�rodki pieni��ne wypracowane w pierwszym półroczu 2009 roku na działalno�ci operacyjnej umo�liwiły Grupie 

obj�cie certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ oraz nabycie urz�dze� infrastruktury informatycznej. 

4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

Zmiany maj�ce miejsce w strukturze kapitałów własnych Grupy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 

roku były wynikiem poniesienia straty oraz uj�cia skutków wyceny posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. 

W efekcie powy�szych czynników kapitał własny zmniejszył si�  do poziomu 21.039 tys. zł. 

III. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH 

1. Oferta produktów finansowych 

Emitent jest najwi�ksz�, notowan� na GPW w Warszawie, spółk� oferuj�c� usługi z zakresu windykacji  

i zarz�dzania portfelami wierzytelno�ci nieregularnych. Emitent prowadzi windykacj� w ramach przepisów 

prawa, zachowuj�c przy tym wysokie standardy etyczne. Jest jednym z inicjatorów powstania Zasad Dobrych 

Praktyk Windykacyjnych oraz członkiem zało�ycielem Konferencji Przedsi�biorstw Finansowych. 

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku ł�czna warto�� nominalna wierzytelno�ci obsługiwanych przez BEST wynosiła  

2.080,9 mln zł, z czego: 

�� 2.045,6 mln zł stanowiły wierzytelno�ci obsługiwane na rzecz funduszy inwestycyjnych, 

�� 24,8 mln zł stanowiły wierzytelno�ci obsługiwane na rzecz pozostałych podmiotów, 

�� 10,5 mln zł stanowiły wierzytelno�ci nabyte przez  Grup�. 
   

BEST kieruje swoj� ofert� do instytucji finansowych takich jak banki i fundusze sekurytyzacyjne oraz do 

innych podmiotów gospodarczych �wiadcz�cych usługi na masow� skal�. Obsługuje wierzytelno�ci detaliczne, 

korporacyjne i B2B.  

Działalno�� Towarzystwa polega na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarz�dzaniu nimi, w tym na 

po�rednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich 

oraz zarz�dzaniu zbiorczym portfelem papierów warto�ciowych.  
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Zakres usług �wiadczonych przez Grup�:

�� obsługa wierzytelno�ci na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych�
�

Usługa polega na podejmowaniu przez BEST czynno�ci prawnych i faktycznych maj�cych na celu realizacj�
�wiadcze� wynikaj�cych z wierzytelno�ci sekurytyzowanych. Obsługa danego funduszu prowadzona jest 

zgodnie z jego zaleceniami oraz na podstawie umowy o obsług� wierzytelno�ci sekurytyzowanych, pod �cisłym 

nadzorem KNF.�

�

�� zarz�dzanie wierzytelno�ciami (czasowa obsługa wierzytelno�ci)�
�

Jest to oferta skierowana do banków, firm telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów posiadaj�cych 

wierzytelno�ci masowe. Zało�eniem czasowego zarz�dzania portfelem jest przyjmowanie wierzytelno�ci 

nieregularnych na z góry okre�lony czas obsługi, w którym to zespół negocjatorów prowadzi wobec dłu�ników 

czynno�ci windykacyjne zmierzaj�ce do spłaty przeterminowanego zadłu�enia. W przypadku braku mo�liwo�ci 

wyegzekwowania spłaty, obsługa zostaje zako�czona przekazaniem szczegółowych raportów przedstawiaj�cych 

wykonane czynno�ci, zawieraj�cych informacje uzyskane o dłu�niku oraz zalecenia, co do dalszego 

post�powania.�

�

�� zapasowa obsługa funduszy sekurytyzacyjnych�
�

Usługa zapasowego serwisera funduszu sekurytyzacyjnego mo�e mie� miejsce w przypadku zaistnienia 

konieczno�ci zmiany aktualnego serwisera. BEST jest wówczas w stanie szybko i sprawnie przenie��
zarz�dzanie portfelem wierzytelno�ci na swoj� platform�. Wprowadzenie takiego rozwi�zania powoduje 

obni�enie ryzyk zwi�zanych z zarz�dzaniem portfelem oraz zachowanie ci�gło�ci procesu windykacji.

W ramach tej usługi istnieje mo�liwo�� prowadzenia przez spółk� równoległego monitorowania, analizowania  

i raportowania prowadzonych działa� windykacyjnych w stosunku do wierzytelno�ci w celu zapewnienia 

odpowiedniej jako�ci usług. Jest to rozwi�zanie podnosz�ce skuteczno�� odzyskiwania nale�no�ci i egzekucji 

długów powszechnie stosowane na rynku ameryka�skim. Grupa obecnie nie uzyskuje z tego tytułu przychodów, 

jednak w swojej ofercie ma tak� usług� by wyj�� naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku w przyszło�ci.

�� tworzenie i zarz�dzanie funduszami inwestycyjnymi zamkni�tymi

W ramach swojej działalno�ci Towarzystwo oferuje tworzenie i zarz�dzanie sekurytyzacyjnymi funduszami 

inwestycyjnymi zamkni�tymi, zakup wierzytelno�ci regularnych i nieregularnych, sekurytyzacj� aktywów. 

Towarzystwo kieruje swoj� ofert� do instytucji finansowych inwestuj�cych na rynku obrotu wierzytelno�ciami, 

banków oraz podmiotów �wiadcz�cych usługi na masow� skal�, zainteresowanych sekurytyzacj� portfeli 

wierzytelno�ci. Towarzystwo tworzy elastyczne rozwi�zania dostosowane do indywidualnych potrzeb 

inwestorów.  

2. Organizacja sprzeda�y 

Siedziby spółek nale��cych do Grupy zlokalizowane s� w Gdyni przy ul. Morskiej 59. W biurze siedziby 

umiejscowione s� wszystkie komórki organizacyjne spółek z Grupy, poza archiwum. BEST SA posiada tak�e 

rozwini�t� sie� windykatorów terenowych, obejmuj�c� swoim zasi�giem teren całego kraju oraz Centrum 

Usługowe w Elbl�gu, w którym mie�ci si� call center, archiwum i punkt pocztowy wraz z zapleczem 

administracyjnym. BEST posiada tak�e biuro w Łodzi, które jest wsparciem teleinformatycznym spółki.

Grupa prowadzi działalno�� na terenie całego kraju a komórki sprzeda�owe zlokalizowane s� w siedzibie. 

3.  Rynki zbytu i �ródła zaopatrzenia, ze wskazaniem odbiorcy lub dostawcy, którego udział wynosi co 
najmniej 10% przychodów ze sprzeda�y ogółem 

Do lutego 2009 roku niemal połow� przychodów Grupy stanowiły �wiadczenia uzyskiwane w zwi�zku                  

z zarz�dzeniem własnym portfelem wierzytelno�ci, pozostał� cz��� stanowiły przychody z tytułu �wiadczenia 
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usług. Po sprzeda�y cz��ci portfela wierzytelno�ci z tytułu �wiadczenia usług Grupa uzyskuje wi�kszo��, bo 

niemal 78%, przychodów. Głównymi odbiorcami usług Grupy s� dwa fundusze sekurytyzacyjne, z tego udział 

jednego - BEST I NSFIZ, wynosi 39% ł�cznych przychodów ze sprzeda�y osi�gni�tych w pierwszym półroczu 

2009 roku.   

Ze wzgl�du na specyfik� działania Grupa nie jest istotnie uzale�niona od �adnego z dostawców.

IV. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGRO�ENIA

Grupa identyfikuje nast�puj�ce rodzaje ryzyka zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�: 

�� ryzyko zwi�zane z zarz�dzaniem i obsług� funduszy sekurytyzacyjnych 

Zarówno zarz�dzanie jak i obsługa wierzytelno�ci na zlecenie funduszy inwestycyjnych obwarowana jest wieloma 

wymogami i regulacjami prawnymi i mo�e by� prowadzona wył�cznie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru 

Finansowego (”KNF’). 

W zwi�zku z zawartymi umowami obsługuj�cy wierzytelno�ci musi spełnia� szereg wymogów organizacyjno - 

prawnych, głównie zwi�zanych z bezpiecze�stwem danych osobowych przechowywanych w elektronicznej bazie 

danych i archiwum. W przypadku wyst�pienia uchybie� w postawionych wymogach KNF mo�e cofn�� wydan�
zgod� na obsług� wierzytelno�ci funduszu sekurytyzacyjnego.  

W przypadku naruszenia przez Towarzystwo warunków okre�lonych w zezwoleniu na prowadzenie działalno�ci, 

przekroczenia zakresu zezwolenia lub naruszenia interesu uczestników zarz�dzanych przez siebie funduszy 

inwestycyjnych, KNF mo�e cofn�� zezwolenie i nało�y� kar� pieni��n� . 
Z drugiej strony w przypadku, gdyby wyniki lub sposób obsługi przez Grup� wierzytelno�ci funduszu czy 

zarz�dzania funduszem zostały negatywnie ocenione przez inwestorów funduszu, mogliby oni zmieni� podmiot 

zarz�dzaj�cy lub obsługuj�cy wierzytelno�ci. Nast�pstwem działania KNF lub inwestorów funduszu byłby istotny 

spadek przychodów ze sprzeda�y 

�� ryzyko makroekonomiczne  

Ryzyko makroekonomiczne zwi�zane jest z sytuacj� gospodarcz� kraju, poprzez powi�zanie koniunktury 

makroekonomicznej ze zdolno�ci� spłaty wierzytelno�ci przez dłu�ników. Pogorszenie si� sytuacji gospodarczej, 

skutkuje wzrostem stopy bezrobocia, zahamowaniem wzrostu gospodarczego, wzrostem stóp procentowych, 

spadkiem popytu, spadkiem realnych dochodów i tym samym pogorszeniem sytuacji finansowej dłu�ników, co ma 

bezpo�redni wpływ na mo�liwo�� do regulowania zobowi�za� finansowych przez osoby fizyczne jak i 

przedsi�biorstwa. Zatem dla sytuacji Grupy bardzo istotne znaczenie ma sytuacja na rynku pracy, która mo�e mie�
bezpo�redni wpływ na skuteczno�� działa� windykacyjnych i przychody osi�gane przez Grup�. Z drugiej jednak 

strony czas gorszej sytuacji gospodarczej jest dobrym momentem do inwestycji w portfele wierzytelno�ci, których 

w tym czasie pojawia si� wi�cej na rynku. Istotne czynniki, które determinuj� odmienny charakter przedsi�wzi�cia 

zwi�zanego z obsług� i inwestycjami w portfele wierzytelno�ci to: 

Cykliczno��

Cykliczny charakter działalno�ci sektora zarz�dzania wierzytelno�ciami sprawia, i� okres spowolnienia 

gospodarczego, w jakim znajduje si� obecnie globalna gospodarka, jest idealnym momentem na dokonywanie 

zakupu wierzytelno�ci. Bie��ca sytuacja w sektorze bankowym wymusza na bankach czyszczenie struktury 

bilansowej poprzez sprzeda� portfeli wierzytelno�ci, nie tylko w celu poprawy wska�ników płynno�ciowych, ale 

przede wszystkim w celu pozyskania dodatkowego kapitału. Dodatkowo, uwarunkowania prawne sprzyjaj� temu 

procesowi, dzi�ki czemu banki uzyskuj� dodatkowe korzy�ci zwi�zane z sekurytyzacj�. W zwi�zku z powy�szym, 

zwi�kszona poda� portfeli, przy jednoczesnym ograniczeniu w dost�pie do �ródeł finansowania oddziałuje 

bezpo�rednio na ceny transakcyjne sprzeda�y portfeli wierzytelno�ci. Dzi�ki temu w okresie dekoniunktury 

zasadnym jest nabywanie portfeli wierzytelno�ci po obni�onej cenie, które wraz z popraw� nastrojów 

gospodarczych generuj� dla inwestorów relatywnie wy�sze stopy zwrotu.  
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Przepływy pieni��ne

Zarz�dzanie wierzytelno�ciami w odró�nieniu od wi�kszo�ci rodzajów działalno�ci gospodarczej wyró�nia 

podstawowa cecha. Ju� od pierwszego dnia po nabyciu portfela b�d� przyj�ciu go do obsługi na zlecenie, generuje 

on przepływy pieni��ne, które w zale�no�ci od preferencji inwestora zwracane s� bezpo�rednio do niego lub 

przeznaczane na kolejne inwestycje. Daje to gwarancj�, i� w nawet przypadku zawirowa� gospodarczych inwestor 

otrzymuje regularnie, okre�lone przepływy pieni��ne.  

Rozproszenie ryzyka

Klasyczne podej�cie do prowadzenia działalno�ci rozkłada ryzyko przedsi�wzi�cia najcz��ciej na kilkadziesi�t 
czynników poprzez dywersyfikacj� obszarów działalno�ci na ró�ne bran�e. Najcz��ciej jednak przedsi�biorstwa 

skupiaj� swoj� działalno�� w obszarze jednej bran�y, co w konsekwencji zwi�ksza ryzyko zale�no�ci wyników 

danej firmy od ogólnej kondycji sektora. W przypadku podmiotów działaj�cych na rynku zarz�dzania 

wierzytelno�ciami, nabywanie portfeli wierzytelno�ci detalicznych, mo�e zdywersyfikowa� ryzyko nawet na setki 

tysi�cy podmiotów. Zatem w przypadku inwestycji w portfel wierzytelno�ci, prawdopodobie�stwo nie 

wywi�zania si� wszystkich dłu�ników ze swoich zobowi�za� jest niewspółmiernie ni�sze w stosunku do innych 

inwestycji dokonywanych na rynku kapitałowym. 

�� ryzyko wynikaj�ce z niestabilno�ci polskiego systemu prawnego  

Ustawa o upadło�ci konsumenckiej

Wej�cie w �ycie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Prawo upadło�ciowe i naprawcze oraz 

ustawy o kosztach s�dowych w sprawach cywilnych (Ustawa o upadło�ci konsumenckiej) mo�e wpłyn�� na 

zmniejszenie przychodów uzyskiwanych z egzekucji wierzytelno�ci konsumenckich. Z drugiej strony przyj�ta 

Ustawa o upadło�ci konsumenckiej nakłada powa�ne ograniczenia w dost�pie osób fizycznych do korzystania z 

prawa upadło�ci. Przede wszystkim nie dotyczy ona osób prowadz�cych działalno�� gospodarcz� oraz rolników. 

Dłu�nik mo�e z niej skorzysta� raz na 10 lat tylko w przypadku wyj�tkowych i niezale�nych od niego 

okoliczno�ci, o czym b�dzie decydował s�d. Konsumenci nie mog� tak�e ogłosi� upadło�ci, je�li którykolwiek z 

kredytów został zaci�gni�ty, gdy dłu�nik był ju� niewypłacalny. Dodatkowo, po ogłoszeniu bankructwa, je�li 
dłu�nik je�li posiada mieszkanie, b�dzie je musiał sprzeda�, a z transakcji uzyska jedynie �rodki, które pozwol�
sfinansowa� roczny wynajem mieszkania. Jednocze�nie przez maksymalnie pi�� lat b�dzie zobowi�zany spłaca�
długi według planu ustalonego przez s�d. Dopiero po spełnieniu wy�ej wymienionych wymaga� konsument 

b�dzie mógł liczy� na umorzenie reszty zobowi�za�. Konsekwencj� przyj�cia Ustawy o upadło�ci konsumenckiej 

z wymienionymi wy�ej ograniczeniami jest tak�e ograniczenie wyst�powania tzw. hazardu moralnego czyli 

mo�liwo�� wyboru przez dłu�nika umów, które „opłaca si�” dotrzyma� lub nie. Z upadło�ci konsumenckiej 

wykluczeni zostan� tak�e konsumenci, którzy z premedytacj� b�d� zadłu�a� si�, by nast�pnie ogłasza�
bankructwo. Zatem wej�cie w �ycie w takim kształcie mo�e istotnie zwi�kszy� zaufanie do instytucji finansowych 

oraz poprawi� czytelno�� otoczenia prawnego przedsi�biorstw windykacyjnych i ich klientów. Mo�na zatem 

zasadnie oczekiwa�, i� da to kolejny impuls do wzrostu i uwiarygodnienia bran�y windykacyjnej. 

Ustawa o udost�pnianiu informacji gospodarczej

Trwaj� prace dotycz�ce rozszerzenia podmiotowego i przedmiotowego zakresu stosowania ustawy. Rozszerzenie 

zakresu podmiotowego powinno umo�liwi� przekazywanie do biur informacji gospodarczej informacji przez 

wierzycieli wtórnych, w tym fundusze sekurytyzacyjne. Uwzgl�dnienie w ustawie proponowanych zmian 

pozytywnie wpłynie na rozwój rynku obrotu wierzytelno�ciami, gdy� zwi�ksz� zakres sankcji mo�liwych do 

zastosowania wobec dłu�nika. 

  

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Wej�cie w �ycie ustawy z dnia 4 wrze�nia 2008 o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo 

bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wprowadziła dosy� istotne zmiany w ustawie                      

o funduszach inwestycyjnych, w tym przede wszystkim skróciła czasu post�powania w procesie uzyskania licencji 

na obsług� funduszu, jak i samego procesu uzyskiwania zgody na tworzenie funduszy inwestycyjnych. 

Wprowadzona została tak�e zmiana charakteru licencji na obsług� funduszy sekurytyzacyjnych ze szczególnej na 

ogóln� i to bez wzgl�du na rodzaj funduszu. Przed wej�ciem w �ycie wy�ej wymienionej nowelizacji ustawy  
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o funduszach inwestycyjnych licencja udzielana była wył�cznie na obsług� konkretnego funduszu. Wprowadzenie 

wspomnianych powy�ej zmian obni�y koszty oraz poprawi konkurencyjno�� bran�y  

�� ryzyko zwi�zane z niestabilno�ci� systemu podatkowego 

Polski system podatkowy charakteryzuje si� cz�stymi zmianami przepisów. Wiele z nich jest sformułowanych  

w nieprecyzyjny sposób i brakuje ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegaj�
cz�stym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo s�dowe w sferze opodatkowania, 

nie s� jednolite. W zwi�zku z rozbie�nymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku spółki działaj�cej 

na obszarze RP zachodzi wi�ksze ryzyko ni� w przypadku spółki działaj�cej w bardziej stabilnych systemach 

podatkowych. Dla Grupy niekorzystne byłyby wszelkie regulacje wprowadzaj�ce opodatkowanie podatkiem od 

towarów i usług czynno�ci obrotu wierzytelno�ciami, obrotu certyfikatami inwestycyjnymi, obsługi wierzytelno�ci 

i zarz�dzania funduszami inwestycyjnymi oraz wszelkie regulacje zwi�kszaj�ce obecnie istniej�ce obci��enia 

podatkowe. 

  

�� ryzyko zwi�zane z konkurencj� na rynku usług windykacyjnych 

Na rynku istnieje obecnie kilkaset firm windykacyjnych, jednak w wi�kszo�ci s� to małe podmioty lub kancelarie 

prawne. W czołówce bran�y windykacyjnej znajduje si� obecnie kilka przedsi�biorstw. Od kilku lat dominuj�c�
pozycj� na rynku wierzytelno�ci zajmuj� firmy współpracuj�ce z funduszami sekurytyzacyjnymi. Oprócz BEST s�
to m. in.: KRUK S.A., Ultimo Sp. z o.o., EGB Investments S.A., P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o. , Intrum Justitia Sp. z 

o.o., APS S.A. Powstawanie kolejnych funduszy sekurytyzacyjnych i ich współpraca  w zakresie odzyskiwania 

wierzytelno�ci z innymi podmiotami z bran�y mo�e obni�y� pozycj� konkurencyjn� BEST. 

Na polskim rynku działaj� obecnie 43 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jednak tylko cz��� z nich zarz�dza 

funduszami sekurytyzacyjnymi. S� to: TFI Allianz Polska S.A., Copernicus Capital TFI S.A., Skarbiec TFI S.A., 

FINCREA TFI S.A., IDEA TFI S.A., Intrum Justitia TFI S.A., PLEJADA TFI S.A.oraz IPOPEMA TFI S.A.. 

Towarzystwem, które na koniec czerwca 2009 roku zarz�dzało najwi�ksz� liczb� funduszy sekurytyzacyjnych, 

jest Copernicus Capital TFI S.A. Powstawanie kolejnych towarzystw i ich działalno�� w zakresie zarz�dzania 

funduszami sekurytyzacyjnymi mo�e obni�y� pozycj� konkurencyjn� Towarzystwa.

��

�� ryzyko zwi�zane z technologi� oraz kapitałem ludzkim 

Istnienie przedsi�biorstwa Grupy opiera si� na dwóch najwa�niejszych filarach, które stanowi� o jego sile. S� to 

zaawansowane technologie teleinformatyczne oraz czynnik ludzki. 

Emitent posiada rozbudowany Pion IT, który zajmuje si� tworzeniem podło�a dla Grupy zapewniaj�cego jej 

sprawne i efektywne funkcjonowanie. Podstaw� działania Emitenta jest oprogramowanie i infrastruktura 

teleinformatyczna, dzi�ki którym BEST notuje wysok� skuteczno�� i wydajno�� przeprowadzanych procesów 

windykacyjnych. 

Do poprawnego ich funkcjonowania niezb�dne s� równie� zasoby ludzkie – wykwalifikowani i do�wiadczeni 

pracownicy. Pracuj�c z zaanga�owaniem i przy pomocy nowoczesnych narz�dzi pozwalaj� oni osi�ga�
satysfakcjonuj�ce wyniki. 

Długotrwałe zakłócenia w pracy sprz�tu teleinformatycznego lub ograniczenie dost�pno�ci siły roboczej                         

o odpowiednich dla Grupy kwalifikacjach mo�e mie� istotny wpływ na osi�gane wyniki finansowe a nawet 

kontynuacj� działania. Emitent przewiduj�c takie ryzyka zabezpiecza si� inwestuj�c w wysokiej klasy sprz�t 
alarmowy, podtrzymuj�cy napi�cie elektryczne oraz urz�dzenia rejestruj�ce dane elektroniczne by 

minimalizowa� ewentualne straty powstałe wskutek przestoju działania technologii. 

Grupa prowadzi tak�e ci�gł� rekrutacj� oraz szereg programów motywacyjnych maj�cych za zadanie zach�cenie 

pracowników do pracy na jej rzecz.  

  

V. OCENA ZARZ�DZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI  

Głównym �ródłem finansowania działalno�ci operacyjnej oraz inwestycyjnej prowadzonej przez spółki nale��ce 

do Grupy kapitałowej BEST S.A. w pierwszym półroczu 2009 roku były �rodki własne zakumulowane                   
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w poprzednich okresach oraz uzyskane ze sprzeda�y wierzytelno�ci. Pozwoliły one Grupie na obj�cie 3.600.000 

szt. certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ.  

Pogorszenie si� sytuacji gospodarczej w ostatnim okresie wpłyn�ło negatywnie na wyniki osi�gane przez BEST 

SA w pierwszym półroczu 2009 roku. Grupa obserwuje blisko 15% spadek wpływów, lecz na razie trudno jest 

oszacowa� ostateczny efekt dekoniunktury.  

Mimo straty poniesionej w pierwszym półroczu bie��cego roku Grupa zachowuje płynno�� finansow� oraz 

zdolno�� do wywi�zywania si� z zaci�gni�tych zobowi�za�, a inwestycja w certyfikaty inwestycyjne funduszu 

sekurytyzuj�cego wierzytelno�ci umo�liwia stabilny wzrost warto�ci lokaty i jednocze�nie pozwala na okresowe 

odzyskiwanie cz��ci zaanga�owanych �rodków pieni��nych w celu wsparcia wydatków operacyjnych lub 

niewielkich inwestycji infrastrukturalnych, bez ponoszenia istotnych kosztów rezygnacji  z inwestycji.

VI.  INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA  S� ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI 
KADROWEJ, MAJ�TKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN 

W pierwszym półroczu 2009 roku BEST S.A. zbył cz��� posiadanego pakietu wierzytelno�ci ponosz�c strat�                   
w wysoko�ci 520 tys. zł. Transakcja odbyła si� w ramach grupy podmiotów powi�zanych a otrzymane �rodki 

zostały przeznaczone na działalno�� inwestycyjn� – obj�cie certyfikatów inwestycyjnych. Konsekwencj�
przeniesienia portfela b�dzie wzrost warto�ci tzw. niezrealizowanego zysku z posiadanych certyfikatów 

inwestycyjnych i obni�enie wpływów z obsługi własnego portfela. Zgodnie ze strategi� Grupy BEST b�dzie 

tak�e uzyskiwa� przychody z obsługi sprzedanego portfela.

W opinii zarz�du spółki dominuj�cej w pierwszym półroczu 2009 roku nie wyst�piły �adne inne czynniki ani 

zdarzenia, w szczególno�ci o nietypowym charakterze, które miałyby znacz�cy wpływ na osi�gni�te wyniki 

finansowe.  

VII. OCENA MO�LIWO	CI REALIZACJI ZAMIERZE� INWESTYCYJNYCH

W pierwszym półroczu 2009 roku spółka dominuj�ca zintensyfikowała czynno�ci usprawniaj�ce organizacj�           
i zwi�kszaj�ce efektywno�� procesow� podejmowanych działa� wdra�aj�c system zarz�dzania produktywno�ci�                                  
i efektywno�ci� procesów operacyjnych oparty na metodologii Lean Six Sigma. 

Wi�kszo�� tego rodzaju działa�, podobnie jak samo prowadzenie operacji na masow� skal� jest �ci�le zwi�zane 

z procesami informatyzacji i ci�głym doskonaleniem infrastruktury teleinformatycznej, dlatego te� BEST 

planuje kolejne inwestycje w tym obszarze.  

W najbli�szym okresie BEST b�dzie intensyfikowa� prace zwi�zane z wdro�eniem innowacyjnych rozwi�za�
technologicznych z obszarów zarz�dzania poł�czeniami telekomunikacyjnymi i wsparciem aplikacyjnym w tym 

zakresie, poł�czonych ze zmianami procesowymi, co powinno doprowadzi� do podniesienia stopy zwrotu                

z poniesionych nakładów inwestycyjnych i zwi�kszenia rentowno�ci Grupy. 

Ponadto, w zwi�zku z nowelizacj� kodeksu post�powania cywilnego z 9 stycznia 2009 r., Grupa planuje tak�e 

działania w zakresie elektronicznej współpracy z s�dami (e-s�d).  

Oceniaj�c szans� realizacji zamierze� inwestycyjnych nale�y podkre�li�, �e �ródłem finansowania planu 

nakładów b�d� �rodki własne Grupy pozyskane z bie��cej działalno�ci lub w wyniku odkupienia posiadanych 

certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz, który je wyemitował, dlatego te� Zarz�d Emitenta pozytywnie 

ocenia mo�liwo�ci realizacji podj�tych zamierze�.  

VIII.  PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNO	CI EMITENTA

Przyszłe wyniki finansowe zale�e� b�d� głównie od tego czy Grupa pozyska do obsługi nowe wierzytelno�ci. 

Dotyczy to zarówno portfeli powierzanych czasowo do obsługi (monitoring bie��cy) jak i portfeli nabywanych 

przez wyspecjalizowanych inwestorów do funduszy sekurytyzacyjnych.  



BEST S.A.             SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU  

58

Poczynione w ostatnich latach inwestycje w �rodki trwałe oraz znaczne zwi�kszenie zatrudnienia daj� BEST 

S.A.  solidne podstawy do prowadzenia operacji windykacyjnych zakrojonych na bardzo szerok� skal�. Ponadto, 

uruchomienie BEST TFI S.A. umo�liwia Grupie zaoferowanie inwestorom zainteresowanym zakupem portfeli 

wierzytelno�ci kompleksowej obsługi całego przedsi�wzi�cia inwestycyjnego pocz�wszy od samej transakcji 

zakupu, poprzez pełn� obsług� portfela a sko�czywszy na ostatecznym rozliczeniu i likwidacji funduszu. 

Z drugiej strony prowadzenie obsługi ka�dego portfela wierzytelno�ci jest zale�ne od bie��cej oraz 

przewidywanej sytuacji finansowej podmiotów zobowi�zanych. Pogorszenie si� sytuacji gospodarczej                        

w ostatnim okresie wpłyn�ło negatywnie na wyniki osi�gane przez Grup� w pierwszym półroczu 2009 roku.  

.......................................                                                                                           ................................................. 

Krzysztof Borusowski                                                                                              Marek Kucner 

Prezes Zarz�du BEST S.A.                                                                                      Członek Zarz�du BEST S.A. 
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IV. O	WIADCZENIE ZARZ�DU BEST S.A. W SPRAWIE RZETELNO	CI 
SPORZ�DZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Zarz�d BEST S.A. o�wiadcza, �e wedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 

pierwsze półrocze 2009 roku oraz porównywalne okresy sprawozdawcze sporz�dzone zostało zgodnie                 

z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci oraz �e odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuacj� maj�tkow� i finansow� Grupy kapitałowej BEST S.A. oraz jej wynik finansowy. 

Ponadto Zarz�d BEST S.A. o�wiadcza, �e półroczne sprawozdanie z działalno�ci zawiera prawdziwy obraz 

rozwoju i osi�gni�� oraz sytuacji Grupy kapitałowej BEST S.A., w tym opis podstawowych zagro�e� i ryzyk. 

    

...........................................                                                                                          ........................................... 

Krzysztof Borusowski                                                                                                 Marek Kucner 

Prezes Zarz�du BEST S.A.                                                                                         Członek Zarz�du BEST S.A.  

V. O	WIADCZENIE ZARZ�DU BEST S.A. W SPRAWIE PODMIOTU 
UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH 

Zarz�d BEST o�wiadcza, �e Deloitte Audyt Sp. z o. o. – podmiot uprawniony do badania sprawozda�
finansowych, dokonuj�cy przegl�du skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2009 

roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz �e podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonuj�cy tego 

badania spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezale�nego raportu z badania, zgodnie z wła�ciwymi 

przepisami prawa krajowego. 

...........................................                                                                                          ........................................... 

Krzysztof Borusowski                                                                                                 Marek Kucner 

Prezes Zarz�du BEST S.A.                                                                                         Członek Zarz�du BEST S.A.  
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I. WYBRANE DANE FINANSOWE  

w tys. PLN w tys. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE  2009  

 okres od 

01/01/09 do 

30/06/09 

2008  

 okres od 

01/01/08 do 

30/06/08 

  2009  

 okres od 

01/01/09 do 

30/06/09 

2008  

 okres od 

01/01/08 do 

30/06/08 

I. Przychody ze sprzeda�y  14.303 12.266 3.165 3.527

II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1.044 1.775 -231 510

III. Zysk (strata) netto -1.087 1.419 -241 408

IV. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 5.932 3.500 1.313 1.006

V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -4.888 -612 -1.082 -176

VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 0 -3.344 0 -962

VII. Przepływy pieni��ne netto, razem 1.044 -1.012 231 -291

VIII. Aktywa, razem 24.115 23.295 5.395 6.945

IX. Zobowi�zania  2.982 4.319 667 1.288

X. Kapitał własny 21.133 18.976 4.728 5.657

XI. Kapitał akcyjny 26.112 26.112 5.842 7.785

XII. Liczba akcji (w szt.) – bez akcji własnych 5 200 001 5 200 001 5 200 001 5 200 001

XIII. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR) -0.21 0.27 -0.05 0.08

XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR) -0.21 0.27 -0.05 0.08

XV. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) 4.06 3.65 0.91 1.09

XVI. Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) 4.06 3.65 0.91 1.09

Kursy wymiany złotego, w okresach obj�tych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi 
porównawczymi. 

a)   kursy �rednie EURO wg NBP w 2009 roku 

kurs na dzie� 30.06.2009 roku  4,4696 PLN/EURO 

�redni kurs z 6 miesi�cy 2009 roku 4,5184 PLN/EURO 

kursy �rednie EURO wg NBP w 2008 roku 

kurs na dzie� 30.06.2008 roku  3,3542 PLN/EURO 

�redni kurs z 6 miesi�cy 2008 roku 3,4776 PLN/EURO 

Kursy �rednie EURO zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych 

�� pozycje aktywów i pasywów sprawozdania zostały przeliczone wg �rednich kursów NBP ustalonych na 

dzie� 30 czerwca, 

�� pozycje sprawozdania z pełnego dochodu oraz sprawozdania z przepływów pieni��nych zostały przeliczone 

wg kursu b�d�cego �redni� arytmetyczn� �rednich kursów NBP obowi�zuj�cych na koniec ka�dego miesi�ca 

okresu obj�tego sprawozdaniem.  
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II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 ROKU 
SPORZ�DZONE ZGODNIE Z  „MSSF’” 

1. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
sporz�dzone na dzie� 30 czerwca 2009 roku 

30.06.2009 
w tys. zł 

 31.12.2008 
w tys. zł 

 30.06.2008 
w tys. zł 

AKTYWA Nota      
      

Aktywa trwałe   18.861  14.640  15.304 

Warto�ci niematerialne 1 558 482  505 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 8.796 8.679  9.206 

Aktywa z tytułu  dochodowego podatku odroczonego 3 
3

327 363  407 

Inwestycje długoterminowe 4 9.094 5.112  5.186 
        w tym nieruchomo�ci inwestycyjne         3.096  3.096  3.173 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe 5 71 0  0 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 8a 15  4  0 

    

Aktywa obrotowe  
5.254 10.959  7.991 

Zapasy 6 6 11  8 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe 

nale�no�ci 
7 2.045 8.821  6.688 

w tym wierzytelno�ci nabyte 263 5.216  5.462 

Inwestycje krótkoterminowe 4a 0 0  0 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  8 3.092 2.048  1.132 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe  9a 111 79  163 

  

Suma aktywów  24.115 25.599  23.295 

PASYWA       
      

Kapitał własny  21.133�  22.027�  18.976 
Kapitał akcyjny  10a 26.112 26.112 26.112 

Akcje własne 10b (41.886) (41.886) (41.886) 

Kapitał zapasowy  10c 40.799 40.799 40.799 

Kapitał z aktualizacji wyceny 10d 178  (15) (17) 

Strata z lat ubiegłych  10e (2.983) (7.451) (7.451) 

Zysk netto (1.087) 4.468 1.419 

� �   

Zobowi�zania długoterminowe 457  487  842 
      

Rezerwa z tytułu  dochodowego podatku 

odroczonego 3a 224 172  168 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze  12 26  26  447 

Przychody przyszłych okresów 9b 207  289  227 

         

Zobowi�zania krótkoterminowe   2.525 3.085  3.477 
   

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

i pozostałe zobowi�zania 
14 1.850 2.478  1.947 

w tym zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 0  381  25 

Krótkoterminowe po�yczki i kredyty 11 0  0  1.050 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze  12 279  217  326 

Pozostałe rezerwy   13 230  224  56 

Przychody przyszłych okresów 9b 166  166  98 

     

Suma pasywów  24.115 25.599 23.295 
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2. SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU  
za okres  6 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 czerwca 2009 roku 
(wariant porównawczy) 

  01.01.2009 
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008 
30.06.2008 

w tys. zł
  Nota    

Przychody ze sprzeda�y  15  14.303  12.266 
     

Koszty działalno�ci operacyjnej   15.461  10.792 
Amortyzacja    908  976 

Zu�ycie materiałów i energii    331  373 

Usługi obce    1.846  1.929 

Podatki i opłaty    387  421 

Wynagrodzenia  16 5.801  5.830 

Ubezpieczenia społeczne i �wiadczenia na rzecz pracowników  16  1.041  1.008 

Pozostałe    5.147  255 

w tym warto�� sprzedanych wierzytelno�ci   4.835  0 

        

Zysk (strata) na sprzeda�y     (1.158)  1.474 
        

Pozostałe przychody operacyjne  17 181  171 

Pozostałe koszty operacyjne  18  71  148 

      

Zysk (strata) na działalno�ci operacyjnej    (1.048)  1.497 
     

Przychody finansowe 19 65  416 

Koszty finansowe  20 61  138 

      

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   (1.044)  1.775 
     

Podatek dochodowy 21 43  356 

     
Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej   (1.087)  1.419 

     
Zysk (strata) netto z działalno�ci zaniechanej   0  0 

     
Zysk (strata) netto    (1.087)  1.419 

  
Zysk (strata) z tytułu wyceny inwestycji odnoszone na kapitał  238 (21) 

Dochodowy podatek odroczony (45) 4 

     
Pozostałe składniki pełnego dochodu (straty) netto razem   193  (17) 

     
Pełny dochód (strata) netto   (894)  1.402 

    
Pełny dochód (strata) udziałowców BEST S.A.   (894) 1.402 

Pełny dochód (strata) udziałowców mniejszo�ciowych 0 0 

Zysk (strata) na jedn� akcj� z działalno�ci kontynuowanej 

Zwykły 22  (0,21)  0,27 

Rozwodniony 22  (0,21)  0,27 

    

Zysk (strata) na jedn� akcj� z działalno�ci zaniechanej   

    

Zwykły 22   (0,21)  0,27 

Rozwodniony 22  (0,21)  0,27 
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3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH 
za okres 6 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 czerwca 2009 roku 

 01.01.2009 
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008 
30.06.2008 

w tys. zł
Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej      
       

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1.044)  1.775 
Korekty o pozycje:  7.357  1.725 
Amortyzacja i utrata warto�ci aktywów trwałych  908  976 

Odsetki i dywidendy zapłacone 23 0  105 

Wynik na działalno�ci inwestycyjnej  24 0  (368) 

Zmiana stanu zapasów  5  23 

Zmiana stanu rezerw  25 68  (9) 

Zmiana stanu nale�no�ci   26 6.706  228 

Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych  27 (223)  901 

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych  28 (125)  (131) 

Pozostałe pozycje netto 29 18 0
    

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej przed opodatkowaniem  6.313  3.500 

    

Zapłacony podatek dochodowy (381)  (556) 

    
	rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej po opodatkowaniu  5.932  2.944 
       

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej      
       

Wpływy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych i rzeczowych aktywów 

trwałych
 0  2 

Spłata udzielonych po�yczek  0  0 

Otrzymane odsetki   0  0 

Otrzymane dotacje  0  0 

Nabycie warto�ci niematerialnych  i rzeczowych aktywów trwałych 30 (1.143)  (331) 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzeda�y 0  0 

Nabycie aktywów finansowych   (3.744)  (283) 

Pozostałe pozycje netto  (1)  0 

    

	rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej  (4.888)  (612) 
    

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej      
       

Wpływy z emisji akcji   0  0 

Wpływy z tytułu zaci�gni�cia kredytów bankowych  0  0 

Spłata kredytów bankowych  0  (3.250) 

Zapłacone prowizje i odsetki od kredytów bankowych 0 (94)
Koszty emisji i poł�czenia  0  0 

Pozostałe pozycje netto 29a 0  0 

    
	rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  0  (3.344) 
  
Zmiana stanu �rodków pieni��nych netto   1.044  (1.012) 

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu   2.048  2.144 

	rodki pieni��ne na koniec okresu  3.092  1.132 

w tym  o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania  0 0 
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4. SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
za okres 6 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 czerwca 2009 roku 

01.01.2009 
30.06.2009 

w tys. zł 

 01.01.2008 
31.12.2008 

w tys. zł 

 01.01.2008 
30.06.2008 

w tys. zł 
   

Kapitał własny na pocz�tek okresu 22.027  17.574 17.574 

Zmiany zasad rachunkowo�ci 0 0 0 

   

Kapitał własny na pocz�tek okresu  22.027  17.574 17.574 
     

Kapitał akcyjny na pocz�tek okresu   26.112  26.112 26.112 

Emisja akcji poł�czeniowych 0  0 0 

   
Kapitał akcyjny na koniec okresu 26.112  26.112 26.112 

   

Udziały (akcje) własne na pocz�tek okresu (41.886)  (41.886) (41.886) 

Zwi�kszenie w wyniku poł�czenia 0  0 0 

Zmniejszenie 0  0 0 

   

Udziały (akcje) własne na koniec okresu (41.886)  (41.886) (41.886) 
   

Kapitał z emisji akcji powy�ej warto�ci 

nominalnej na pocz�tek okresu  40.799 40.799 40.799 

Emisja akcji poł�czeniowych 0  0 0 

   

Kapitał z emisji akcji powy�ej warto�ci 
nominalnej na koniec okresu  40.799 40.799 40.799 

  
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na pocz�tek 

okresu 
(15) 0 0 

Zysk (strata) z tytułu wyceny inwestycji  238 (19) (21) 

Dochodowy podatek odroczony (45) 4 4 

  
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 
na koniec okresu

178  (15)  (17) 

Nierozliczona strata z lat poprzednich 

na pocz�tek okresu 
(7.451)  (9.868)  (9.868) 

Zysk z lat poprzednich do rozliczenia 4.468  2.417 2.417 

Bł�dy poprzednich okresów 0  0 0 

Pokrycie straty  0  0 0 

     
Nierozliczona strata z lat poprzednich 
na koniec okresu  

(2.983)  (7.451)  (7.451) 

    
Wynik finansowy bie��cego okresu (1.087)  4.468  1.419 

     
Kapitał własny na koniec okresu 21.133  22.027  18.976 

     



BEST S.A.                            RAPORT OKRESOWY ZA  I PÓŁROCZE 2009 ROKU  

8

5. INFORMACJA DODATKOWA  
do sprawozdania finansowego za okres 6 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 czerwca 2009 roku 

1. Informacje o Spółce  

Spółka BEST została zawi�zana aktem notarialnym w dniu 12 kwietnia 1994 roku pod nazw� BEST 

Przedsi�biorstwo Handlowe Spółka Akcyjna. Postanowieniem S�du Rejonowego w Gda�sku z dnia 2 grudnia 

1998 roku została zmieniona nazwa Spółki z BEST Przedsi�biorstwo Handlowe S.A. na BEST S.A („BEST”). 

Siedziba BEST znajduje si� w Gdyni przy ul. Morskiej 59. BEST jest wpisana do Rejestru Przedsi�biorców 

prowadzonego przez S�d Rejonowy Gda�sk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, 

pod numerem KRS 0000017158.  

Podstawowym przedmiotem działalno�ci BEST jest:  

�� po�rednictwo finansowe, z wyj�tkiem ubezpiecze� i funduszów emerytalno-rentowych, 

�� usługi zarz�dzania funduszami, 

�� pozostała działalno�� komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

Akcje BEST notowane s� na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie na rynku urz�dowym w systemie 

jednolitym. 

Stosownie do tre�ci uchwały WZA BEST S.A. z dnia 21 grudnia 2004 roku, od 1 stycznia 2005 roku Spółka, 

działaj�c na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowo�ci, sporz�dza sprawozdania finansowe wg 

Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci, Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci 

Finansowej oraz zwi�zanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej 

zwanych dalej ”MSSF”. Zakres standardów przyj�tych przez Komisj� Europejsk� ró�ni si� od zakresu pełnych 

regulacji MSSF, które miałyby zastosowanie dla sprawozda� finansowych sporz�dzonych za okres ko�cz�cy si�
30.06.2009 roku. Ró�nice te wynikaj� z poni�szych standardów, interpretacji i zmian do standardów, które nie 

zostały jeszcze przyj�te przez Komisj� Europejsk�: 
�� KIMSF 15 – „Umowy o budow� nieruchomo�ci” 

�� Zmiana do MSR 39 – „Instrumenty finansowe - uj�cie i wycena”, 

�� Zmiana do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji”, 

�� Zmiana do MSR 39 Instrumenty finansowe - uj�cie i wycena (obowi�zuj�ca od 30 czerwca 2009 roku). 

Według Zarz�du BEST wy�ej wymienione standardy i zmiany do standardów nie miałyby wpływu na 

sprawozdanie finansowe, je�eli zostałyby przyj�te przez Komisj� Europejsk� do stosowania na dzie� bilansowy. 

Nast�puj�ce standardy i interpretacje zostały wydane przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów 

Rachunkowo�ci lub Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej, 

ale nie maj� zastosowania do niniejszego sprawozdania lecz dla okresów rozpoczynaj�cych si� od 30 czerwca 

2009 roku lub pó�niej: 

�� Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej po raz 

pierwszy (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSSF 2 Płatno�ci w formie akcji własnych (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSSF 2 Płatno�ci w formie akcji własnych (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku ), 

�� Zmiana do MSSF 3 Poł�czenia jednostek gospodarczych (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia i zaniechanie działalno�ci (obowi�zuj�ca od 1 

lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia i zaniechanie działalno�ci (obowi�zuj�ca od 1 

stycznia 2010 roku), 

�� MSSF 8 Segmenty operacyjne (obowi�zuj�cy od 1 stycznia 2010 roku), 

�� Zmiana do MSR 1 Prezentacja sprawozda� finansowych (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku), 

�� Zmiana do MSR 7 „Rachunek przepływów pieni��nych” (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku) 

�� Zmiana do MSR 17 Leasing (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku), 

�� Zmiany do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (obowi�zuj�ce od  

1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSR 28 Inwestycje w jednostki stowarzyszone (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSR 31 Sprawozdawczo�� finansowa dotycz�ca udziałów we wspólnych przedsi�wzi�ciach 

(obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 
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�� Zmiana do MSR 36 Utrata warto�ci aktywów (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku) 

�� Zmiana do MSR 38 Warto�ci niematerialne (obowi�zuj�ca od 1 lipca  2009 roku), 

�� Zmiana do MSR 39 Instrumenty finansowe - uj�cie i wycena (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku), 

�� Zmiana do MSR 39 Instrumenty finansowe - uj�cie i wycena (obowi�zuj�ca od 1 stycznia 2010 roku), 

�� KIMSF 17 Dystrybucja aktywów niepieni��nych na rzecz wła�cicieli (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku).

�� KIMSF 18 Transfer aktywów od klientów (obowi�zuj�ca od 1 lipca 2009 roku) 

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym i jest sporz�dzone zgodnie z „MSSF”.  

Sprawozdanie to jest, za wyj�tkiem wyceny rezerw, nieruchomo�ci inwestycyjnych, certyfikatów 

inwestycyjnych, kredytów i udzielonych po�yczek, sporz�dzone zgodnie z koncepcj� kosztu historycznego   

i obejmuje okres 6 miesi�cy od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku oraz dane porównawcze za okres 

6 miesi�cy od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

Sporz�dzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania szacunków i zało�e�, które wpływaj� na wielko��
prezentowanych w nim pozycji. Fakt ten powoduje, �e rzeczywiste wyniki mog� si� ró�ni� od oszacowanych                   

i zaprezentowanych w sprawozdaniu. 

Przyj�te istotne zało�enia przy dokonywaniu szacunków przedstawione zostały w polityce rachunkowo�ci oraz 

w odpowiednich notach. 

Przy prezentacji kwot w sprawozdaniu zastosowano zaokr�glenia do tysi�ca złotych. 

Walut� sprawozdania jest polski złoty, ze wzgl�du na fakt, �e 100% przychodów BEST wyra�onych jest w tej 

walucie. 

W opinii Zarz�du nie istniej� czynniki mog�ce w sposób istotny zagrozi� kontynuacji działalno�ci Spółki wobec 

czego niniejsze sprawozdanie finansowe jest sporz�dzone przy zało�eniu kontynuacji działalno�ci.  

2. Władze Spółki na dzie� sporz�dzenia niniejszego sprawozdania

Na dzie� sporz�dzenia sprawozdania Zarz�d funkcjonował w składzie: 

1.  Prezes Zarz�du                                                   Krzysztof Borusowski 

2.  Członek Zarz�du                                                Marek Kucner 

Na dzie� sporz�dzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej był nast�puj�cy: 

1. Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej                     Dr Bernd Holzapfel  

2. Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej             Prof. dr hab. Jan Winiecki 

3. Członek Rady Nadzorczej                                  Prof. dr hab. Leszek Pawłowicz 

4. Członek Rady Nadzorczej                                  Bartosz Kru�ewski 

5. Członek Rady Nadzorczej                                  Katarzyna Borusowska 

3. Zasady rachunkowo�ci przyj�te przy sporz�dzaniu sprawozdania finansowego

Rozliczenie poł�czenia, warto�� firmy 

Kosztem nabycia przejmowanej jednostki jest warto�� godziwa wydanych aktywów, poniesionych lub 

przej�tych zobowi�za� oraz instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez przejmuj�cego w zwi�zku  

z poł�czeniem, powi�kszona o bezpo�rednie koszty zwi�zane z poł�czeniem jednostek. 

Ró�nica pomi�dzy kosztem nabycia przejmowanej jednostki a warto�ci� godziw� netto mo�liwych do 

zidentyfikowania aktywów i zobowi�za� stanowi warto�� firmy. 
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Warto�� firmy nie podlega amortyzacji, natomiast na ka�dy dzie� bilansowy podlega testowi na utrat� warto�ci  

i jest wykazywana w sprawozdaniu według warto�ci pocz�tkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytułu 

utraty warto�ci. Ewentualna utrata warto�ci rozpoznawana jest w rachunku zysków i strat jako pozostałe koszty 

operacyjne i nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach. 

W przypadku gdy koszt  nabycia przejmowanej jednostki jest ni�szy od warto�ci godziwej jej aktywów netto, to 

powstała ró�nica stanowi ujemn� warto�� firmy i jest zaliczana do rachunku zysków i strat.

Warto�ci niematerialne 

Warto�� pocz�tkow� warto�ci niematerialnych stanowi cena ich nabycia lub koszt wytworzenia. 

Warto�ci niematerialne amortyzowane s� według ustalonego planu  przy zastosowaniu metody liniowej przez 

okres ekonomicznej u�yteczno�ci.  

Spółka nie aktywuje kosztów prac rozwojowych. 

Odpisy amortyzacyjne ujmowane s� jako koszty okresu w rachunku zysków i strat lub, je�eli warto�ci 

niematerialne s� wykorzystywane w procesie wytworzenia innego składnika aktywów trwałych, zwi�kszaj�
warto�� tego składnika. 

�rodki trwałe 

Warto�� pocz�tkow� �rodków trwałych stanowi cena ich nabycia lub koszt wytworzenia powi�kszone  

o poniesione do dnia przekazania do u�ywania koszty zwi�zane z ich przystosowaniem do u�ywania. 

Warto�� pocz�tkow� �rodków trwałych powi�ksza si� o koszty wymiany ich głównych cz��ci składowych oraz 

ulepszenia powoduj�cego podwy�szenie ich warto�ci u�ytkowej. Koszty remontów, serwisów i konserwacji 

ujmowane s� jako koszty okresu w rachunku zysków i strat 

Amortyzacja �rodków trwałych (za wyj�tkiem gruntów) dokonywana jest według ustalonego planu przy 

zastosowaniu metody liniowej przez okres ekonomicznej u�yteczno�ci.  

Szacunkowe okresy przewidywanej u�yteczno�ci ekonomicznej �rodków trwałych wynosz� od 3 do 10 lat,  

w tym w szczególno�ci: 

�� inwestycje w obcych �rodkach trwałych   10 lat, 

��maszyny i urz�dzenia techniczne  4-10 lat 

�� pozostałe �rodki trwałe 3-5 lat 

Niskowarto�ciowe składniki �rodków trwałych o warto�ci pocz�tkowej nie przekraczaj�cej 1.000 zł obci��aj�
koszty działalno�ci (materiały) jednorazowo w miesi�cu oddania ich do u�ywania. 

Rozpocz�cie umorze� (amortyzacji) nast�puje nie wcze�niej ni� po przyj�ciu składnika maj�tkowego do 

u�ywania a zako�czenie nie pó�niej ni� z chwil� zrównania warto�ci umorze� i odpisów z jego warto�ci�
pocz�tkow�, przeznaczenia go do likwidacji, sprzeda�y lub stwierdzenia niedoboru. 

�rodki trwałe b�d�ce w trakcie budowy s� wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, nie 

podlegaj� amortyzacji do czasu zako�czenia budowy i przekazania �rodka trwałego do u�ywania.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda�y 

Spółka klasyfikuje składnik aktywów trwałych jako przeznaczony do sprzeda�y, w sytuacji gdy jego warto��
bilansowa zostanie odzyskana w drodze sprzeda�y a nie w wyniku jego dalszego wykorzystania, a podj�te 

działania wskazuj� na fakt, �e jego sprzeda� jest wysoce prawdopodobna w okresie 12 miesi�cy od dnia 

bilansowego. 

Tego rodzaju aktywa wyceniane s� w ni�szej z dwóch warto�ci: warto�ci bilansowej i warto�ci godziwej 

pomniejszonej o koszty zwi�zane ze sprzeda��. 
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Utrata warto�ci aktywów trwałych 

Na dzie� bilansowy Spółka weryfikuje składniki aktywów trwałych pod k�tem utraty ich warto�ci oraz 

przewidywanego okresu ich dalszej u�yteczno�ci. W przypadku aktywów, co do których zachodz� przesłanki 

utraty warto�ci szacowana jest warto�� odzyskiwalna. Je�eli warto�� odzyskiwalna jest ni�sza od warto�ci netto 

składnika aktywów, warto�� składnika aktywów doprowadza si� do warto�ci odzyskiwalnej poprzez dokonanie 

odpisu aktualizuj�cego.  

Odpisy aktualizuj�ce ujmowane s� w rachunku zysków i strat i obci��aj� pozostałe koszty operacyjne.  

Je�eli w wyniku weryfikacji warto�ci składników maj�tkowych wyst�pi� przesłanki wskazuj�ce na to, �e 

dokonany w poprzednich okresach odpis aktualizuj�cy jest zb�dny lub za wysoki jest on odwracany, a warto��
netto składnika aktywów jest zwi�kszana do warto�ci odzyskiwalnej nie wy�szej od warto�ci, która byłaby 

ustalona, gdyby Spółka wcze�niej nie rozpoznała utraty warto�ci. Skutki odwrócenia odpisu aktualizuj�cego s�
ujmowane jako pozostałe przychody operacyjne. 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 

Ze wzgl�du na fakt, �e obrót nieruchomo�ciami nie stanowi podstawowej działalno�ci Spółki, Spółka klasyfikuje 

posiadan� nieruchomo�� do nieruchomo�ci inwestycyjnych o ile nie wykorzystuje jej do celów 

administracyjnych ani usługowych. Na dzie� bilansowy nieruchomo�ci inwestycyjne s� wyceniane według 

modelu warto�ci godziwej na podstawie operatów szacunkowych wykonywanych przez niezale�nych 

rzeczoznawców maj�tkowych. Skutki wyceny odnoszone s� odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. 

Udziały i akcje w jednostkach zale�nych 

Udziały i akcje w jednostkach zale�nych wykazywane s� jako aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y. 

Pocz�tkowo aktywa te ujmowane s� według warto�ci godziwej powi�kszonej o koszty zwi�zane bezpo�rednio  

z ich nabyciem. Na ka�dy dzie� bilansowy dokonywana jest ich wycena do warto�ci godziwej. Skutki tej 

wyceny odnoszone s� na kapitał z aktualizacji wyceny. W przypadku braku mo�liwo�ci wiarygodnego 

okre�lenia warto�ci godziwej, aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y wyceniane s� w cenie nabycia 

pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizuj�ce ich warto��. 

Certyfikaty inwestycyjne 

Spółka klasyfikuje nabyte certyfikaty inwestycyjne jako składnik aktywów finansowych dost�pnych do 

sprzeda�y. Na ka�dy dzie� bilansowy s� one wyceniane według warto�ci godziwej wynikaj�cej z wyceny 

aktywów netto funduszu, który wyemitował te certyfikaty. 

Kredyty bankowe 

Zaci�gni�te kredyty i po�yczki bankowe Spółka kwalifikuje do kategorii zobowi�za� finansowych. W momencie 

pocz�tkowego uj�cia w ksi�gach rachunkowych, kredyty bankowe s� wyceniane w warto�ci godziwej 

pomniejszonej o koszty transakcji poniesione w momencie nabycia (prowizje i odsetki zapłacone z góry).  

W pó�niejszych okresach wycena zobowi�za� z tytułu kredytów bankowych dokonywana jest według 

skorygowanej ceny nabycia. Ten rodzaj zobowi�za� finansowych Spółka kwalifikuje do grupy instrumentów 

finansowych. 
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Nale�no�ci  

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług wykazywane s� w kwocie wymagaj�cej zapłaty, pomniejszonej o dokonane 

odpisy aktualizuj�ce. Odpisy dotycz�ce aktualizacji podatku od towarów i usług nie podlegaj�cego odliczeniu 

odnoszone s� w ci��ar kosztów operacyjnych, a pozostałe – w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych. 

Wierzytelno�ci nabyte s� wyceniane w cenie zakupu, warto�� wierzytelno�ci przewy�szaj�ca cen� ich zakupu 

stanowi przychody przyszłych okresów. Wszelkie wpłaty dotycz�ce wierzytelno�ci powy�ej ceny jej zakupu 

wykazywane s� jako przychód.  

Na dzie� bilansowy spółka weryfikuje warto�� wierzytelno�ci nabytych pod k�tem utraty warto�ci.  

Pierwszy test na utrat� warto�ci wierzytelno�ci nabytych dokonywany jest na dzie� bilansowy, jednak nie 

wcze�niej ni� po upływie 12 miesi�cy od dnia rozpocz�cia działa� windykacyjnych w stosunku do 

wierzytelno�ci. W przypadku zagro�enia utraty warto�ci wierzytelno�ci, Spółka dokonuje ogólnych odpisów 

dotycz�cych poszczególnych portfeli wierzytelno�ci. Gdy warto�� ksi�gowa portfela wierzytelno�ci uj�ta                     

w ksi�gach rachunkowych jest wy�sza ni� jego warto�� odzyskiwalna, dokonuje si� odpisu aktualizuj�cego                 

w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych. Warto�ci� odzyskiwaln� portfela nabytych wierzytelno�ci jest 

bie��ca warto�� przyszłych wpływów z tych wierzytelno�ci. Wzrost warto�ci wierzytelno�ci prezentowany jest 

poprzez  odwrócenie odpisów aktualizuj�cych utworzonych w poprzednich okresach  

�rodki pieni��ne 

�rodki pieni��ne s� wykazywane w kwocie nominalnej.  

Rezerwy  

BEST tworzy rezerwy w przypadku, gdy jest w stanie wiarygodnie oszacowa� kwot� �rodków, zawieraj�cych  

w sobie korzy�ci ekonomiczne, która z du�ym prawdopodobie�stwem wypłynie ze Spółki, w zwi�zku  

z obowi�zkiem wynikaj�cym z przeszłych zdarze�. W szczególno�ci Spółka tworzy rezerw� na badanie 

sprawozda� finansowych. Rezerwa ta jest tworzona w ci��ar kosztów usług obcych.

�wiadczenia pracownicze  

Spółka identyfikuje zobowi�zania wynikaj�ce z przysługuj�cych pracownikom BEST odpraw emerytalnych                    

i nie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych. Do ko�ca listopada 2008 roku Spółka identyfikowała tak�e 

zobowi�zania wynikaj�ce z przysługuj�cego pracownikom BEST S.A. prawa do nagrody jubileuszowej.  

Warto�� zobowi�za� zwi�zanych z odprawami emerytalnymi wyliczana jest przy zastosowaniu technik 

aktuarialnych.  

Na dzie� bilansowy spółka weryfikuje i koryguje wysoko�� utworzonych rezerw. Koszty rezerwy na 

�wiadczenia pracownicze zaliczane s� do kosztów wynagrodze�. 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi w Polsce regulacjami BEST zarz�dza �rodkami ZF�S w imieniu pracowników 

Spółki. Spółka prezentuje w sprawozdaniu aktywa i pasywa zwi�zane z ewidencj� ZF�S w warto�ci netto. 

Ewentualne nale�no�ci lub zobowi�zania w stosunku do ZF�S wykazywane s� w pozycji pozostałe nale�no�ci 

lub pozostałe zobowi�zania. 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług wykazywane s� w kwocie wymaganej zapłaty.  
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Przychody ze sprzeda�y  

Przychodem ze sprzeda�y usług jest kwota nale�na z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o nale�ny podatek 

od towarów i usług.  

Ponadto do przychodów ze sprzeda�y Spółka zalicza przychody z obrotu wierzytelno�ciami tj.: otrzymane 

odsetki za zwłok� w spłacie wierzytelno�ci, spłaty wierzytelno�ci nabytych w kwocie przewy�szaj�cej cen� ich 

nabycia, zwrócone koszty dochodzenia wierzytelno�ci oraz kwoty nale�ne z tytułu sprzeda�y wierzytelno�ci 

nabytych. 

Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne stanowi� koszty rodzajowe oraz koszty zwi�zane z post�powaniem s�dowym i egzekucyjnym 

prowadzonym w stosunku do wierzytelno�ci nabytych. 

Koszty finansowe  

Koszty finansowe s� to poniesione koszty operacji finansowych, w szczególno�ci z tytułu strat ze zbycia 

inwestycji, aktualizacji ich wyceny, nadwy�ek ujemnych ró�nic kursowych nad dodatnimi oraz odsetki  

i prowizje kredytowe. Koszty te s� ujmowane jako koszty okresu w rachunku zysków i strat.  

Obowi�zkowe obci��enie wyniku finansowego

Obowi�zkowe obci��enie wyniku finansowego stanowi podatek dochodowy od osób prawnych: 

�� cz��� bie��ca – stanowi�ca rzeczywiste zobowi�zanie, 

�� cz��� odroczona – ró�nica mi�dzy zmian� stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego. 

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

W zwi�zku z przej�ciowymi ró�nicami mi�dzy wykazywan� w ksi�gach rachunkowych warto�ci� aktywów  

i pasywów a ich warto�ci� podatkow� oraz strat� podatkow� mo�liw� do odliczenia w przyszło�ci, Spółka 

tworzy rezerw� i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalane s� w wysoko�ci kwoty przewidzianej  

w przyszło�ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi, które 

spowoduj� w przyszło�ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej 

mo�liwej do odliczenia.  

W szczególno�ci Spółka tworzy aktywa na ró�nice przej�ciowe zwi�zane z odmienno�ci� momentu uznania 

kosztu za koszt uzyskania przychodów i przychodu za przychód podatkowy oraz na mo�liwe do odliczenia od 

bie��cego dochodu straty podatkowe poniesione w latach poprzednich.  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzona jest w wysoko�ci kwoty podatku dochodowego, 

wymagaj�cej w przyszło�ci zapłaty, w zwi�zku z wyst�powaniem dodatnich ró�nic przej�ciowych, to jest ró�nic, 

które spowoduj� zwi�kszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszło�ci.  

Wysoko�� rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalana jest przy uwzgl�dnieniu 

stawek podatku dochodowego obowi�zuj�cych w roku powstania obowi�zku podatkowego.  

Na dzie� bilansowy Spółka weryfikuje i koryguje wysoko�� utworzonych aktywów i rezerw. 
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Zysk przypadaj�cy na jedn� akcj�

Zysk na jedn� akcj� jest ilorazem warto�ci zysku netto i �redniej wa�onej liczby akcji. Do celów obliczenia 

liczby akcji nie uwzgl�dnia si� akcji własnych przej�tych przez Spółk� w wyniku poł�czenia  i b�d�cych w jej 

posiadaniu.  

Waluty obce  

Walut� funkcjonaln� wyceny i prezentacji sprawozdania finansowego Spółki jest polski złoty, ze wzgl�du na 

fakt, �e 100% przychodów BEST wyra�onych jest w tej walucie. 

Operacje gospodarcze polegaj�ce na kupnie i sprzeda�y walut lub zapłacie nale�no�ci i zobowi�za� wyra�onych 

w walucie obcej s� ujmowane według kursu waluty obowi�zuj�cego na dzie� przeprowadzenia transakcji 

stosowanego przez bank, z którego usług korzysta Spółka. 

Pozostałe operacje gospodarcze wyra�one w walucie obcej s� ujmowane według ustalonego przez NBP 

�redniego kursu waluty obowi�zuj�cego na dzie� dokonania operacji. 

Na dzie� bilansowy wyra�one w walutach obcych składniki aktywów i pasywów s� wyceniane według 

obowi�zuj�cego na ten dzie� kursu �redniego ustalonego przez NBP. 

Zyski i straty z tytułu ró�nic kursowych powstałych w wyniku wyceny składników aktywów i pasywów na dzie�
bilansowy ujmowane s� w rachunku zysków i strat odpowiednio jako przychody finansowe lub koszty 

finansowe. 

Dotacje 

Je�eli istnieje uzasadniona pewno��, �e dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostan� wszystkie zwi�zane                 

z ni� warunki, wówczas Spółka ujmuje dotacje według ich warto�ci godziwej. Je�eli dotacja dotyczy danej 

pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób współmierny do kosztów, które dotacja 

ta ma w zamierzeniu kompensowa�. Je�eli dotacja dotyczy składnika aktywów, wówczas jej warto�� godziwa 

jest ujmowana w pozycji przychodów przyszłych okresów, a nast�pnie jest stopniowo proporcjonalnie do 

odpisów amortyzacyjnych odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany okres u�ytkowania 

zwi�zanego z ni� składnika aktywów.  

Szacunki Zarz�du 

Sporz�dzenie sprawozdanie finansowego zgodnie z MSSF wymaga przyj�cia pewnych zało�e� oraz dokonania 

szacunków, które wpływaj� na wielko�ci wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz w notach do tego 

sprawozdania. Zało�enia i szacunki s� oparte na najlepszej wiedzy Zarz�du na temat bie��cych i przyszłych 

zdarze� i działa�, jednak rzeczywiste wyniki mog� si� ró�nic od przewidywanych. Obszary, w których Zarz�d 

dokonał szacunków dotycz� m.in. rezerw, rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci niematerialnych. Przyj�te 

istotne zało�enia przy dokonywaniu szacunków przedstawione zostały w punkcie 3 oraz odpowiednich notach. 
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4. Noty obja�niaj�ce  

1. Warto�ci niematerialne 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Licencje na oprogramowanie  558 464 483

Pozostałe warto�ci niematerialne 0 18 22

Razem 558 482 505

1.(a) Warto�ci niematerialne  – zmiany w okresie (w tys. zł)

Licencje na 
oprogramowanie

Pozostałe 
warto�ci 

niematerialne 
Razem

 Warto�
 pocz�tkowa 

Stan na dzie� 01.01.2008 1.457 19 1.476

Zwi�kszenia 27  3 30

Zmniejszenia 0 0 0

Stan na dzie� 30.06.2008 1.484 22 1.506

Stan na dzie� 01.01.2009 1.526 18 1.544

Zwi�kszenia 230 0 230

Zmniejszenia 0 18 18

Stan na dzie�  30.06.2009 1.756 0 1.756

Umorzenie 

Stan na dzie� 01.01.2008 856 0 856

Zwi�kszenia 145 0 145

Zmniejszenia 0 0 0

Stan na dzie� 30.06.2008 1.001 0 1.001

Stan na dzie� 01.01.2009 1.062 0 1.062

Zwi�kszenia 136 0 136

Zmniejszenia 0 0 0

Stan na dzie�  30.06.2009 1.198 0 1.198

Warto�
 netto 

Stan na dzie� 30.06.2008 483 22 505
Stan na dzie� 31.12.2008 464 18 482
Stan na dzie� 30.06.2009 558 0 558
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2. Rzeczowe aktywa trwałe 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Budynki i budowle* 5.306 5.609 5.922

Urz�dzenia techniczne  i maszyny 2.777 2.225 2.385

�rodki transportu 359 400 369

Pozostałe �rodki trwałe 351 410 466

�rodki trwałe w budowie 3 35 64

Razem 8.796 8.679 9.206

* Pozycja budynki i budowle stanowi warto�� ulepsze� i adaptacji dokonanych przez Spółk� w najmowanych pomieszczeniach biurowych

2.(a)    Rzeczowe aktywa trwałe – zmiany w okresie (w tys. zł) 

Budynki i 
budowle

Urz�dzenia 
techniczne            
i maszyny

	rodki
transportu

Pozostałe
�rodki 
trwałe

	rodki 
trwałe w 
budowie

Razem

Warto�
 pocz�tkowa 

Stan na dzie� 01.01.2008 6.588 3.668 727 1.878 68 12.929

Zwi�kszenia 83 69 0 133 106 391

Zmniejszenia 0 62 0 5 110 177

Stan na dzie� 30.06.2008 6.671 3.675 727 2.006 64 13.143

Stan na dzie� 01.01.2009 6.682 3.741 826 2.026 133 13.408

Zwi�kszenia 32 870 0 19 369 1.290

Zmniejszenia 0 0 0 30 401 431

Stan na dzie�  30.06.2009 6.714 4.611 826 2.015 101 14.267

Umorzenie 

Stan na dzie� 01.01.2008 417 1.086 292 1.367 0 3.162

Zwi�kszenia 332 257 66 176 0 831

Zmniejszenia 0 53 0 3 0 56

Stan na dzie� 30.06.2008 749 1.290 358 1.540 0 3.937

Stan na dzie� 01.01.2009 1.073 1.516 426 1.616 0 4.631

Zwi�kszenia 335 318 41 78 0 772

Zmniejszenia 0 0 0 30 0 30

Stan na dzie�  30.06.2009 1.408 1.834 467 1.664 0 5.373

Aktualizacja warto�ci        

Stan na dzie� 01.01.2009 0 0 0 0 98 98

Zwi�kszenia 0 0 0 0 0 0

Zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

Stan na dzie�  30.06.2009 0 0 0 0 98 98

Warto�
 netto 

Stan na dzie� 30.06.2008 5.922 2.385 369 466 64 9.206
Stan na dzie� 31.12.2008 5.609 2.225 400 410 35 8.679
Stan na dzie� 30.06.2009 5.306 2.777 359 351 3 8.796

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku Spółka nie posiadała aktywów trwałych b�d�cych przedmiotem zastawu.
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3. Aktywa z tytułu dochodowego podatku odroczonego (w tys. zł) 

Straty 
podatkowe

Ró�nica
 mi�dzy 

warto�ci�
ksi�gow�                     

i podatkow�  
rezerw

Ró�nica
 mi�dzy 

warto�ci�
ksi�gow�            

i podatkow�  
nale�no�ci

Ró�nica 
mi�dzy 

warto�ci�
ksi�gow�                     

i podatkow�  
zobowi�za�

Ró�nica 
mi�dzy 

warto�ci�
ksi�gow�                     

i podatkow�  
pozostałych 

pozycji

Razem

Stan na dzie� 01.01.2008 0 156 5 29 1 191

Zwi�kszenia 0 47 6 247 3 303

Zmniejszenia 0 49 8 29 1 87

Stan na dzie� 30.06.2008 0 154 3 247 3 407

Stan na dzie� 01.01.2008 0 156 5 29 1 191

Zwi�kszenia 0 86 12 301 4 403

Zmniejszenia 0 178 14 38 1 231

Stan na dzie� 31.12.2008 0 64 3 292 4 363

Stan na dzie� 01.01.2009 0 64 3 292 4 363

Zwi�kszenia 142 33 12 105 4 296

Zmniejszenia 0 19 13 296 4 332

Stan na dzie� 30.06.2009 142 78 2 101 4 327

3.(a) Rezerwa z tytułu dochodowego podatku odroczonego (w tys. zł) 

Ró�nica mi�dzy 
warto�ci� ksi�gow�

i podatkow�  
�rodków trwałych

Ró�nica mi�dzy 
warto�ci� ksi�gow�

i podatkow�  
nale�no�ci 

Ró�nica mi�dzy 
warto�ci�

ksi�gow� i 
podatkow�  

nieruchomo�ci 
inwestycyjnych

Ró�nica mi�dzy 
warto�ci�
ksi�gow�           

i podatkow�
pozostałych 

pozycji 

Razem

Stan na dzie� 01.01.2008 74 3 0 2 79

Zwi�kszenia 19 0 75 0 94

Zmniejszenia 0 3 0 2 5

Stan na dzie� 30.06.2008 93 0 75 0 168

Stan na dzie� 01.01.2008 74 3 0 2 79

Zwi�kszenia 37 0 61 0 98

Zmniejszenia 0 3 0 2 5

Stan na dzie� 31.12.2008 111 0 61 0 172

Stan na dzie� 01.01.2009 111 0 61 0 172

Zwi�kszenia 9 0 0 43 52

Zmniejszenia 0 0 0 0 0

Stan na dzie� 30.06.2009 120 0 61 43 224
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4. Inwestycje długoterminowe (w tys. zł) 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Udziały i akcje w jednostkach zale�nych 1.763 1.763 1.763

Certyfikaty inwestycyjne 4.235 253 250

Nieruchomo�ci inwestycyjne 3.096 3.096 3.173

Razem  9.094 5.112 5.186

4.(a) Jednostki zale�ne 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Udziały w IT Trader Sp. z o.o. 10 10 10

Akcje w BEST TFI S.A. 1.712 1.712 1.712

Udziały w OPD Sp. z o.o. 51 51 51

minus odpisy aktualizuj�ce IT Trader Sp. z o.o. (10) (10) (10)

Razem  1.763 1.763 1.763

�� IT Trader Sp. z o.o. z siedzib� w Gdyni  

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Warto�� udziałów w IT Trader wg ceny 

nabycia wynosi 10 tys. zł i jest w cało�ci pokryta odpisem aktualizuj�cym. 

„MSSF” nie przewiduj� wył�cze� z konsolidacji, jednak�e IT Trader nie jest konsolidowana ze wzgl�du na fakt, 

�e „de facto” nie prowadzi działalno�ci gospodarczej a wielko�� jej pozycji bilansowych nie jest istotna.  

Wybrane dane finansowe IT Trader  na dzie� 30.06.2009 r.:

Suma bilansowa: 3 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: (-5) tys. zł 

Wynik finansowy w bie��cym okresie: (-1) tys. zł  

 Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku nale�no�ci BEST od IT Trader wynosiły 8 tys. zł  i w cało�ci zostały pokryte 

odpisami aktualizuj�cymi. Na dzie� 30 czerwca 2009 roku BEST nie posiadał zobowi�za� wobec tego podmiotu 

zale�nego. 

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

W pierwszym półroczu 2009 roku BEST osi�gn�ł  przychody z tytułu �wiadczenia usług na rzecz IT Trader              

w kwocie 1 tys. zł. 

�� BEST TFI S.A. z siedzib� w Gdyni („Towarzystwo”) 

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Na dzie� 30.06.2009 r. warto��
posiadanych przez BEST S.A. udziałów w BEST TFI S.A. wg ceny nabycia wynosiła 1.712 tys. zł. Przedmiotem 

działalno�ci BEST TFI S.A. jest tworzenie i zarz�dzanie funduszami inwestycyjnymi, po�rednictwo w zbywaniu 

i odkupywaniu jednostek uczestnictwa  funduszy inwestycyjnych oraz doradztwo w zakresie obrotu papierami 

warto�ciowymi.  

Od 2008 roku BEST SA sporz�dza skonsolidowane sprawozdania finansowe konsoliduj�c sprawozdanie BEST 

TFI S.A.  
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Wybrane dane finansowe BEST TFI SA na dzie� 30.06.2009 r.:

Suma bilansowa: 1.668 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: 1.607 tys. zł 

Wynik finansowy w bie��cym okresie: 16 tys. zł  

Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 30 czerwca 2009  roku BEST nie posiadał nale�no�ci ani zobowi�za� od tego podmiotu zale�nego. 

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji 

W pierwszym półroczu 2009 roku  osi�gn�ł przychody z tytułu �wiadczenia usług na rzecz  BEST TFI S.A. w 

kwocie 26 tys. zł 

�� ODRA PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzib� w Gdyni 

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Warto�� udziałów w ODRA PROPERTY 

DEVELOPMENT Sp. z o.o. wg ceny nabycia wynosi 51 tys. zł. 

„MSSF” nie przewiduj� wył�cze� z konsolidacji, jednak�e ODRA PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. nie 

jest konsolidowana ze wzgl�du na fakt, �e „de facto” nie rozpocz�ła prowadzenia działalno�ci gospodarczej                  

a wielko�� jej pozycji bilansowych nie jest istotna.  

Wybrane dane finansowe ODRA PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. na dzie� 30.06.2009 r.:

Suma bilansowa: 33 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: 33 tys. zł 

Wynik finansowy w bie��cym okresie: (3) tys. zł  

Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku BEST  nie posiadał nale�no�ci  od tego podmiotu zale�nego . 

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

W pierwszym półroczu 2009 roku BEST osi�gn�ł przychody z tytułu �wiadczenia usług na rzecz ODRA 

PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. w kwocie 3 tys. zł.

4.(b) Certyfikaty inwestycyjne

BEST S.A. posiada 3.850.000 certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez BEST II NSFIZ, co uprawnia 

do wykonywania 18,01 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Certyfikaty inwestycyjne wg ceny nabycia 4.015 271 271

korekta wyceny  do warto�ci godziwej  220 (18) (21)

Razem  4.235 253 250
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4.(c) Nieruchomo�ci inwestycyjne 

Zaprezentowane w sprawozdaniu „Nieruchomo�ci inwestycyjne” to warto�� nieruchomo�ci poło�onej we 

Wrocławiu przy ulicy Długiej i Gnie�nie�skiej. Nieruchomo�ci ta została nabyte w dniu 15 czerwca 2007 roku, a 

w jej skład wchodzi prawo u�ytkowania wieczystego gruntu stanowi�cego własno�� Skarbu Pa�stwa i prawo 

własno�ci posadowionych na nim budynków i budowli. 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Nieruchomo�ci inwestycyjne wg ceny nabycia 2.778 2.778 2.778

korekta wyceny do warto�ci godziwej  318 318 395

Razem  3.096 3.096 3.173

Na dzie� bilansowy nieruchomo�� inwestycyjna została wyceniona według modelu warto�ci godziwej ustalonej 

na podstawie operatu szacunkowego wykonanego wg metody rynkowej w dniu 20 lutego 2009 roku przez 

niezale�nego rzeczoznawc� maj�tkowego Leszka Stanka reprezentuj�cego Pracowni� Usługowo Projektow�
Leszek Stanek. W okresie obj�tym sprawozdaniem koszty utrzymania nieruchomo�ci wyniosły 44 tys. zł. 

5. Nale�no�ci długoterminowe 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Warto�� nominalna 92 0 0

Dyskonto (21) 0 0

Razem  71 0 0

6. Zapasy 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Zapasy wyposa�enia biurowego 1 6 8

Zdj�cia 5 5 0

minus odpisy aktualizuj�ce  0 0 0

Razem  6 11 8

Zapasy wyposa�enia biurowego nie przekazane do u�ywania do dnia bilansowego zostały wycenione wg ceny 

zakupu. 
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7. Nale�no�ci krótkoterminowe   

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 1.244 3.277 1.123

z tego nale�no�ci inwestycyjne 1 0 0

Wierzytelno�ci nabyte 5.234 99.362 98.906

Nale�no�ci z tytułu podatków i składek na obowi�zkowe 

ubezpieczenia pracowników  
44

13 17

Nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej 71 75 79

Pozostałe 584 437 169

Razem nale�no�ci brutto 7.176 103.164 100.294

minus odpisy aktualizuj�ce (227) (1.084) (1.047)

z  tego dotycz�ce wierzytelno�ci nabytych (67) (887) (885)

minus przychody przyszłych okresów (4.904) (93.259) (92.559)

z  tego dotycz�ce wierzytelno�ci nabytych (4.904) (93.259) (92.559)

Razem  2.045 8.821 6.688

7.(a)  Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci - zmiany w okresach sprawozdawczych 

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł 

01.01.2008
31.12.2008

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008

w tys. zł ł

Stan na pocz�tek okresu 1.084 1.021 1.021 

Zwi�kszenia 38 227 105 

w ci��ar kosztów operacyjnych 33 59 28

w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych 5 168 77

Wykorzystanie 885 74 39 

Zmniejszenia 10 90 40 

na dobro kosztów operacyjnych 0 0 0

na dobro pozostałych przychodów operacyjnych 10 90 40

Stan na koniec okresu 227                1.084                1.047

8. 	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Rachunki bie��ce 921 319 249

Depozyty do 3 miesi�cy 2.148 1.708 863

Kasa 18 15 15

Ekwiwalenty �rodków pieni��nych 5 6 5

Razem 3.092 2.048 1.132

w tym o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 0 0 0

Do ekwiwalentów �rodków pieni��nych spółka zalicza warto�� kupionych lecz nie wykorzystanych znaków 

opłaty  s�dowej. 
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9. Rozliczenia mi�dzyokresowe i przychody przyszłych okresów 

9.  (a) Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów czynne 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Ubezpieczenia opłacone z góry 18 28 20

Opłaty serwisowe za u�ytkowanie programów komputerowych 13 14 13

Prenumeraty 4 7 4

Opłata za u�ytkowanie wieczyste gruntu 14 0 14

Pakiet ogłosze� 19 6 9

Opłata za notowanie akcji 32 0 37

Pozostałe 26 28 66

Razem 126 83 163

długoterminowe 15 4 0

krótkoterminowe 111 79 163

9.(b) Przychody przyszłych okresów 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Otrzymane dotacje pa�stwowe 373 455 325

Pozostałe 0 0 0

Razem 373 455 325

długoterminowe 207 289 227

krótkoterminowe 166 166 98

Dotacja PFRON
w tys. zł 

Dotacja PUP 
Elbl�g

w tys. zł

Kwota otrzymanej dotacji 123 1594

Kwota rozliczona w przychodach 2007 roku 99 581

Kwota rozliczona w przychodach 2008 roku 5 577

Kwota rozliczona w przychodach 2009 roku 2 80

Kwota pozostała do rozliczenia na dzie� 30.06.2009 r. 17 356

z tego w ci�gu 12 kolejnych miesi�cy 5 161

z tego w kolejnych okresach do 2017 roku wł�cznie 12 195
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10. Kapitały 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Kapitał akcyjny  26.112 26.112 26.112

Akcje własne (41.886) (41.886) (41.886)

Kapitał zapasowy  40.799 40.799 40.799

Kapitał  z aktualizacji wyceny 178 (15) (17)

Strata z lat ubiegłych  (2.983) (7.451) (7.451)

Zysk netto (1.087) 4.468 1.419

Razem kapitał własny 21.133 22.027� 18.976

10.(a)  Składniki kapitału akcyjnego 

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Kapitał akcyjny (statutowy) 26.000 26.000 26.000

Korekta hiperinflacyjna  112 112 112

Razem kapitał akcyjny 26.112 26.112 26.112

Kapitał akcyjny (statutowy)

W dniu 20 kwietnia 2009 r. zarz�d BEST stosownie do postanowie� art. 363 § 5 ksh, podj�ł uchwał� o 

umorzeniu 649.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej warto�ci nominalnej 2.599.996 zł, co stanowiło ł�cznie 9,99% 

warto�ci kapitału zakładowego na dzie� podj�cia uchwały.  

Wobec faktu, �e do dnia bilansowego nie zako�czyło si� post�powanie konwokacyjne i s�d rejestrowy nie 

zarejestrował obni�enia, w dniu 30 czerwca 2009 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 26 000 tys. zł i dzielił 

si� na 6 500 tys. akcji o warto�ci nominalnej 4 zł ka�da, w tym 420 tys. akcji imiennych uprzywilejowanych co 

do głosu (5 głosów na 1 akcj�).  

Seria/ 

emisja
Rodzaj akcji 

Rodzaj 

uprzywilejowania 

 akcji 

Rodzaj 

ograniczenia 

praw do akcji

Liczba 

akcji (w 

szt.) 

Warto��
serii/emisji 

wg warto�ci 

nominalnej 

Sposób 

pokrycia 

kapitału 

Data 

rejestracji 

Prawo do 

dywidendy 

(od daty) 

A imienne co do głosu 5:1  420.000 1.680 aport 1994-04-22 1994-04-22

A na okaziciela nie uprzywilejowane  80.000 320 aport 1994-04-22 1994-04-22

B na okaziciela nie uprzywilejowane  2 0 gotówka 1994-04-22 1994-04-22

C na okaziciela nie uprzywilejowane  699.998 2.800 gotówka 1996-06-26 1997-01-01

D na okaziciela nie uprzywilejowane  1.000.000 4.000 gotówka 1997-03-13 1997-01-01

E na okaziciela nie uprzywilejowane  3.000.000 12.000 gotówka 2001-11-12 2001-01-01

F na okaziciela nie uprzywilejowane  1.300.000 5.200 aport 2007-05-11 - 

Razem 6.500.000 26.000    

Głównymi akcjonariuszami posiadaj�cymi bezpo�rednio co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA s�: 

Krzysztof Borusowski: 4 290 059 akcji spółki BEST, stanowi�cych 66% kapitału zakładowego Spółki  

i uprawniaj�cych do wykonywania 5 970 059 głosów na WZA Spółki, co stanowi 86,77% ogólnej liczby głosów 

na WZA BEST. Pan Krzysztof Borusowski pełni funkcj� Prezesa Zarz�du BEST. 
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Marek Kucner: 780 000 akcji BEST, stanowi�cych 12% kapitału zakładowego Spółki i uprawniaj�cych do 

wykonywania 780 000 głosów na WZA Spółki co stanowi 11,34% ogólnej liczby głosów. Pan Marek Kucner 

pełni funkcj� Członka Zarz�du BEST. 

BEST S.A.: w maj�tku Spółki znajduje si� 1.299.999 akcji własnych BEST, stanowi�cych 20,00 % kapitału 

zakładowego Spółki. Emitent, zgodnie z art. 364 par. 2 ksh nie mo�e z nich wykonywa� prawa głosu  

i stosownie do art. 363 par. 4 ksh powinien dokona� ich sprzeda�y lub umorzy�. 

Wobec powy�szego wg stanu posiadania na dzie� 30 czerwca 2009 r. maksymalna liczba głosów na WZA 

Emitenta wynosiła 6.880.001 głosów natomiast ogólna liczba głosów przysługuj�cych ze wszystkich 

wyemitowanych akcji Emitenta wynosiła 8.180.000 głosów. 

Korekta hiperinflacyjna

Stosownie do zapisów MSR 29 „Sprawozdawczo�� finansowa w warunkach hiperinflacji” Spółka zobowi�zana 

była do dokonania na dzie� przej�cia na MSSF korekty warto�ci kapitału akcyjnego z tytułu hiperinflacji,  

w warunkach której prowadziła działalno�� w latach 1994-1996. Wysoko�� tej korekty wynosi 112 tys. zł  

i obci��a warto�� zysków zatrzymanych. Ujawnienie tej korekty nie spowodowało zmiany warto�ci kapitałów 

własnych Spółki. 

10.(b)  Akcje własne 

Pocz�wszy od 22 lutego 2007 roku, kiedy to Spółka poł�czyła si� z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju Sp. z 

o.o. z siedzib� w Gdyni, jest w posiadaniu 1.299.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej warto�ci nominalnej 

5.199.996 zł. 

Ze wzgl�du na płytko�� rynku na dzie� poł�czenia warto�� godziwa ka�dej akcji własnej przyj�tej w wyniku 

poł�czenia została ustalona jako wa�ona wolumenem obrotów �rednia kursów zamkni�cia z notowa�, które 

odbyły si� w miesi�cu poprzedzaj�cym dzie� poł�czenia i wyniosła 32,22 zł.  

Stosownie do postanowie� art. 395 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ta cz��� akcji własnych Spółki 

akcyjnej, która przekracza 10 % kapitału zakładowego, powinna zosta� zbyta w ci�gu 2 lat od dnia ich nabycia. 

Je�eli akcje te nie zostan� zbyte w terminie 2 lat zarz�d spółki powinien dokona� ich niezwłocznego umorzenia. 

W zwi�zku z niedokonaniem zbycia akcji własnych Spółki w cz��ci stanowi�cej nadwy�k� ponad 10 % kapitału 

zakładowego, w terminie wskazanym w art. 363 § 4 zd. 2 ksh., w dniu 20 kwietnia 2009 r. zarz�d BEST podj�ł 
uchwał� o umorzeniu 649.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej warto�ci nominalnej 2.599.996 zł, co stanowiło 

ł�cznie 9,99% warto�ci kapitału zakładowego na dzie� podj�cia uchwały. 

Wobec faktu, �e do dnia bilansowego nie zako�czyło si� post�powanie konwokacyjne i s�d rejestrowy nie 

zarejestrował obni�enia, BEST S.A. jest w posiadaniu 1.299.999 sztuk akcji własnych. 

10.(c)  Składniki kapitału zapasowego
  

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Kapitał  tworzony ustawowo  904 904 904

Nadwy�ka emisyjna z 1997 roku 1.115 1.115 1.115

Nadwy�ka emisyjna z 2001 roku 4.200 4.200 4.200

Nadwy�ka emisyjna z 2007 roku 36.599 36.599 36.599

Skumulowana strata przej�tej spółki zale�nej (6.449) (6.449) (6.449)

Zyski zatrzymane z lat 1996-1998 4.430 4.430 4.430

Razem kapitał zapasowy 40.799 40.799 40.799
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Kapitał zapasowy w kwocie 904 tys. zł został utworzony zgodnie z wymogami art. 427 § 1 Kodeksu handlowego 

(obecnie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Na kapitał ten przeznaczono (przelano) 8% zysku 

osi�gni�tego przez Spółk� w latach 1994-1998 

Nadwy�ka emisyjna powstała w wyniku emisji akcji przeprowadzonej w 1997 roku wyniosła 53 979 tys. zł 

jednak została wykorzystana na pokrycie straty poniesionej przez Spółk� w 1999 roku – w kwocie 11 867 tys. zł 

i cz��� straty poniesionej przez Spółk� w 2000 roku – w kwocie 40 997 tys. zł i w ten sposób zmniejszona do 

kwoty 1.115 tys. zł.  

Kwota 4.200 tys. zł stanowi nadwy�k� emisyjn� i wynika z emisji akcji przeprowadzonej w 2001 roku. 

Kwota 36 686 tys. zł stanowi nadwy�k� emisyjn� i wynika z emisji akcji przeprowadzonej w 2007 w zwi�zku z  

poł�czeniem Spółki z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. Poł�czenie nast�piło poprzez 

przeniesienie całego maj�tku TPFR na BEST S.A. w zamian  za 1 300 000 sztuk akcji o warto�ci nominalnej  4 

zł, które BEST wydał wspólnikom TPFR. 

Skumulowana strata przej�tej spółki zale�nej w kwocie 6.449 tys. zł jest konsekwencj� poł�czenia BEST S.A. z 

Finoko S.A. Poł�czenie miało miejsce w 1999 roku i zostało dokonane metod� ł�czenia udziałów. 

Stosownie do postanowie� art. 396 par.1 k.s.h. spółka akcyjna ma obowi�zek tworzenia kapitału zapasowego, 

słu��cego pokryciu ewentualnych strat, do którego powinna przelewa� co najmniej 8% zysku osi�gni�tego               

w roku obrotowym dopóki kapitał ten nie osi�gnie co najmniej 
1
/3 kapitału zakładowego. 

Obecnie spółka spełnia te wymogi. 

10.(d) Kapitał z aktualizacji wyceny

Na dzie� bilansowy Spółka odnosi do kapitału z aktualizacji wyceny skutki wyceny instrumentów finansowych 

dost�pnych do sprzeda�y. 

10.(e) Strata z lat ubiegłych 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki widnieje skumulowana warto�� strat w ł�cznej kwocie 2.983 tys. 

zł, poniesionych przez Spółk� do ko�ca 2000 roku. Strata ta uniemo�liwia Spółce wypłat� dywidendy, lecz jest 

systematycznie pokrywana zyskami osi�ganymi przez Spółk� pocz�wszy od 2001 roku. 

11. Kredyty bankowe (w tys. zł) – struktura czasowa zapadalno�ci  

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008 
w tys. zł

30.06.2008 
w tys. zł

do 12 miesi�cy 0 0 1.050

powy�ej 1 roku do 2 lat 0 0 0

powy�ej 2 lat do 3 lat 0 0 0

Razem 0 0  1.050

krótkoterminowe 0 0 1.050

długoterminowe 0 0  0

Na dzie� bilansowy Spółka nie miała zobowi�za� z tytułu kredytów bankowych. 
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12. Rezerwy na �wiadczenia pracownicze – zmiany w okresach sprawozdawczych (w tys. zł) 

Stan na
01.01.2008

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2008

Rezerwa na odprawy 

emerytalno-rentowe 
15 5 0 0 20

Rezerwa na nagrody 

jubileuszowe
353 97 0 0 450

Rezerwa na urlopy 

wypoczynkowe 
196 107 0 0 303

Razem 564 209 0 0 773

Stan na
01.01.2009

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2009

Rezerwa na odprawy 

emerytalno-rentowe 
26 0 0 0 26

Rezerwa na nagrody 

jubileuszowe
0 0 0 0 0

Rezerwa na urlopy 

wypoczynkowe  
217 68 0 6 279

Razem 243 68 0 6 305

Kalkulacja rezerw na odprawy emerytalno-rentowe została dokonywana przez aktuariusza w oparciu                           

o nast�puj�ce zało�enia: 

�� do dyskontowania przyszłych wypłat �wiadcze� przyj�to stop� dyskontow� w wysoko�ci 5,5% tj. stop�
zwrotu z obligacji korporacyjnych wysokiej jako�ci i z obligacji Skarbu Pa�stwa, o stałym oprocentowaniu      

i terminie wykupu zbli�onym do �redniego terminu wymagalno�ci zobowi�za�, 
�� przyj�to długookresow� roczn� stop� wzrostu wynagrodze� na poziomie 3%, przy �redniej inflacji 2%, 

�� zało�enia odno�nie �miertelno�ci oraz zachorowalno�ci oparto na publikacjach GUS, 

�� wska�nik rotacji wyliczono opieraj�c si� na danych historycznych dotycz�cych rotacji zatrudnienia                         

w BEST. 

W zwi�zku ze zmian� regulaminu wynagradzania obowi�zuj�cego w BEST S.A., w 2008 roku Spółka 

rozwi�zała utworzon� w poprzednich okresach rezerw� na nagrody jubileuszowe w kwocie 518 tys. zł                          

i odwróciła zwi�zane z ni� aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 tys. zł. 

12. (a)   Struktura czasowa zapadalno�ci rezerw z tytułu �wiadcze� pracowniczych (w tys. zł) 

Stan na 30.06.2008 roku

Krótkoterminowe Długoterminowe Razem

Rezerwa na odprawy emerytalne 0 20 20

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 23 427 450

Rezerwa na urlopy wypoczynkowe 303 0 303

Razem 326 447 773
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Stan na 31.12.2008 roku

Krótkoterminowe Długoterminowe Razem

Rezerwa na odprawy emerytalne 0 26 26

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0 0

Rezerwa na urlopy wypoczynkowe 217 0 217

Razem 217 26 243

Stan na 30.06.2009 roku

Krótkoterminowe Długoterminowe Razem

Rezerwa na odprawy emerytalne 0 26 26

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0 0

Rezerwa na urlopy wypoczynkowe 279 0 279

Razem 279 26 305

13. Pozostałe rezerwy - zmiany w okresach sprawozdawczych (w tys. zł) 

Stan na
01.01.2008

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2008

Rezerwa na wynagrodzenia 190 0 0 190 0

Rezerwa na badanie sprawozdania 
finansowego  

64 37 2 62 37

Pozostałe rezerwy 21 0 0 2 19

Razem 275 37 2 254 56

Stan na
01.01.2009

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2009

Rezerwa na wynagrodzenia 99 105 0 99 105

Rezerwa na badanie sprawozdania 

finansowego  
90 105 0 90 105

Pozostałe rezerwy 35 1 0 16 20

Razem 224 211 0 205 230

14. Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i pozostałe  

30.06.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

30.06.2008
w tys. zł

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług  206 200 266

z tego zobowi�zania inwestycyjne 0 24  30 

Zobowi�zania z tytułu podatków i składek na obowi�zkowe 

ubezpieczenia pracowników 
745 1.211 872

Zobowi�zania z tytułu wynagrodze� 719 837 694

Pozostałe zobowi�zania  180 230 115

Razem 1.850 2.478 1.947
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Na 30 czerwca 2009 roku Spółka nie miała zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa lub gminy z tytułu uzyskania 

prawa własno�ci budynków i budowli.  

14.(a)   Zobowi�zania warunkowe  

W dniu 20 grudnia 2007 roku, w zwi�zku z realizacj� wymogów okre�lonych w umowie zawartej w dniu  

24 lipca 2007 roku z Powiatowym Urz�dem Pracy w Elbl�gu, Emitent podpisał, stanowi�cy zabezpieczenie 

wykonania w/w umowy, akt notarialny o poddaniu si� egzekucji z całego maj�tku Spółki do kwoty  3.238 tys. zł.  

W umowie zawartej w dniu 24 lipca 2007 roku z Powiatowym Urz�dem Pracy w Elbl�gu, Emitent zobowi�zał 

si� do utworzenia i utrzymania przez 2 lata 120 nowych stanowisk pracy, na wyposa�enie których uzyskał 

dofinansowanie ze �rodków Funduszu Pracy. W grudniu 2007 roku Emitent otrzymał zwrot 931,5 tys. zł 

kosztów poniesionych w zwi�zku z wyposa�eniem 69 stanowisk pracy a w lipcu 2008 - zwrot 663 tys. zł 

kosztów poniesionych na wyposa�enie kolejnych 51 stanowisk pracy. 

 W umowie zawartej w dniu 8 listopada 2007 roku z Prezydentem Miasta Elbl�ga, Emitent zobowi�zał si� do 

utworzenia i utrzymania przez 3 lata 20 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, na wyposa�enie 

których uzyskał dofinansowanie ze �rodków PFRON. W listopadzie 2007 roku Emitent otrzymał zwrot kosztów 

poniesionych w zwi�zku z wyposa�eniem 20 stanowisk pracy a wysoko�� otrzymanej refundacji wyniosła  

123 tys. zł.  

W przypadku likwidacji utworzonych stanowisk pracy Spółka zobowi�zana b�dzie do proporcjonalnego zwrotu 

nie wykorzystanej cz��ci dotacji. Na dzie� bilansowy Spółka utrzymywała wymagan� ilo�� stanowisk pracy                 

w zwi�zku z czym nie wyst�piły przesłanki powstania zobowi�zania z tego tytułu. 

W dniu 14 kwietnia 2009 roku Spółka zobowi�zała si� do zwrotu wydzier�awiajcemu kosztów remontu holu                   

w budynku, w którym dzier�awi pomieszczenia biurowe, o ile ten przeprowadzi remont.  Maksymalna kwota 

kosztów, któr� Spółka zobowi�zała si� ponie�� z tego tytułu wynosi 70 tys. zł. Do dnia bilansowego 

wydzier�awiaj�cy nie rozpocz�ł remontu. 

           

15. Struktura przychodów ze sprzeda�y  

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł
   

Obrót wierzytelno�ciami 7.470 6.274

Obsługa funduszy sekurytyzacyjnych 6.790 5.976

Usługi windykacyjne 29 0

Pozostałe 14 16

Razem 14.303 12.266

BEST prowadzi działalno�� wył�cznie na obszarze Polski i nie uzyskuje przychodów z zagranicy. Działalno��
Spółki nie wykazuje cykliczno�ci ani sezonowo�ci. 

W 2006 roku Spółka rozpocz�ła obsług� wierzytelno�ci na zlecenie funduszy inwestycyjnych. Przychody                       

z tytułu �wiadczenia tej usługi stanowiły 47% ł�cznych przychodów ze sprzeda�y uzyskanych przez Spółk�                       
w pierwszej połowie 2009 roku.  
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15.(a) Segmenty operacyjne 

Zgodnie z  MSSF 8.13 obowi�zkiem sprawozdawczym obejmowane s� segmenty operacyjne, w których:  

�� przychody ze sprzeda�y na rzecz zewn�trznych klientów lub z transakcji realizowanych z innymi 

segmentami stanowi� 10 lub wi�cej procent ł�cznych zewn�trznych i wewn�trznych przychodów 

wszystkich segmentów, lub 

�� wynik segmentu, niezale�nie od tego czy jest nim zysk czy strata, stanowi 10 lub wi�cej procent 

poł�czonego wyniku wszystkich segmentów, które odnotowały zysk, lub wszystkich segmentów, które 

poniosły strat�, w zale�no�ci od tego, która z tych warto�ci wyra�ona jako warto�� bezwzgl�dna jest 

wi�ksza lub 

�� aktywa segmentu stanowi� 10 lub wi�cej procent ogółu aktywów wszystkich segmentów. 

Obecnie Spółka organizuje swoj� działalno�� w podziale na segmenty: detaliczny i korporacyjny, jednak skala 

działalno�ci w segmencie korporacyjnym nie przekracza 10-cio procentowego progu istotno�ci, wobec czego 

odst�piono od prezentacji odr�bnych segmentów operacyjnych.  

16. Zatrudnienie  

               
Stan na dzie�

30.06.2009
Stan na dzie�

30.06.2008

Pracownicy  umysłowi  418 466

Pracownicy  fizyczni  7 6

Razem 425 472

16.(a)  Wynagrodzenia i �wiadczenia na rzecz pracowników

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Wynagrodzenia 5.801 5.830

z tego członków zarz�du i rady nadzorczej  435 372

Składki na ubezpieczenia społeczne 915 904

�wiadczenia na rzecz pracowników 126 104

Razem 6.842 6.838

17. Pozostałe przychody operacyjne 

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Zysk ze zbycia aktywów trwałych  0 2

Podnajem  13 13

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych  10 40

Nadpłaty składek ZUS  11 0

Odszkodowania komunikacyjne  7 16

Rozliczone dotacje pa�stwowe  83 49

Kary umowne, odszkodowania  11 40

Efekt rocznej korekty podatku VAT  32 0

Pozostałe  14 11

Razem 181 171
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18. Pozostałe koszty operacyjne 

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Strata ze zbycia aktywów trwałych  0 0

Utworzone odpisy aktualizuj�ce 5 94

- nale�no�ci  5 77

- pozostałe aktywa 0 18

Darowizny 4 15

Koszty s�dowe 11 0

Składki członkowskie 20 18

Likwidacja szkód komunikacyjnych 8 7

Spisanie nakładów na warto�ci niematerialne 18 0

Pozostałe 5 13

Razem 71 148

19. Przychody finansowe 

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Odsetki od po�yczek udzielonych 0 0

Odsetki od depozytów 65 21

- poni�ej 3 miesi�cy 65 21

- powy�ej 3 miesi�cy 0 0

Nadwy�ka dodatnich ró�nic kursowych nad ujemnymi 0 0

- zrealizowanych 0 0

- nie zrealizowanych 0 0

Wzrost warto�ci nieruchomo�ci inwestycyjnej 0 395

Pozostałe 0 0

Razem 65 416

20. Koszty finansowe 

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Odsetki i prowizje kredytowe 0 105

Dyskonto od nale�no�ci długoterminowych 21 0

Nadwy�ka ujemnych ró�nic kursowych nad dodatnimi 9 0

- zrealizowanych 9 0

- nie zrealizowanych 0 0

Opłata za notowanie akcji 29 33

Pozostałe 2 0

Razem 61 138
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21. Podatek dochodowy 

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Podatek dochodowy bie��cy 0 479

Podatek dochodowy odroczony 43 (123)

Razem 43 356

21.(a) Podatek dochodowy bie��cy 

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  (1.044) 1.775

Koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodów   2.113 1.792

Koszty nie b�d�ce kosztami uzyskania przychodu lat ubiegłych 

stanowi�ce koszt roku bie��cego (1.722)
(565)

Przychody nie podlegaj�ce opodatkowaniu  (96) (500)

Przychody podatkowe  nie uj�te w rachunku zysków i strat  2 18

Mo�liwa do rozliczenia strata podatkowa  0 0

Inne odliczenia  0 0

Podstawa opodatkowania  (747) 2.520

Podatek dochodowy (19 %) 0 479

21.(b)  Podatek dochodowy odroczony 

  01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Ró�nice przej�ciowe ujemne  178 216

- powstałe w okresie  (154) (303)

- odwrócone w okresie  332 87

Ró�nice przej�ciowe dodatnie  52 (89)

- powstałe w okresie  52 5

- odwrócone w okresie  (0) (94)

Suma ró�nic przej�ciowych  230 (127)

Mo�liwa do rozliczenia strata podatkowa  (142) 0

- rozliczona w okresie  0 0

- utworzone aktywo (142) 0

Razem podatek odroczony uj�ty w rachunku zysków i strat  43 (123)

Razem podatek odroczony uj�ty w kapitale rezerwowym  45 (4)
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21.(c) Uzgodnienie pomi�dzy efektywn� stop� podatkow� a ustawow� stawk� podatkow� obowi�zuj�c�  
w Polsce  

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem  (1.044) 1.775

- z działalno�ci kontynuowanej (1.044) 1.775

- z działalno�ci zaniechanej 0 0

Podatek od zysku brutto według ustawowej stawki podatkowej obowi�zuj�cej 
w Polsce (19%) 

(198) 337

Przychody  i koszty nie wpływaj�ce na podstaw� opodatkowania 159 745

z tego trwale 1.272 98

z tego przej�ciowo  (1.113) 647

Podatek od ró�nic według ustawowej stawki podatkowej obowi�zuj�cej w 
Polsce 

30 142

Efekt podatkowy ró�nic przej�ciowych 211 (123)

Efekt rozliczenia aktywa w zwi�zku z rozliczanymi stratami podatkowymi 0 0

Podatek dochodowy uj�ty w rachunku zysków i strat 43 356

Efektywna stawka podatkowa (4)% 20%

W pierwszym półroczu 2009 roku Spółka sprzedała cz��� posiadanego portfela wierzytelno�ci nabytych. 

Stosownie do tre�ci ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, strata na sprzeda�y pojedynczej 

wierzytelno�ci wchodz�cej w skład portfela wierzytelno�ci nabytych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, 

podczas gdy zysk jest podstaw� opodatkowania. Przepisy te sprawiły, i� wynik podatkowy transakcji sprzeda�y 

był wy�szy ni� osi�gni�ty wynik rachunkowy. 

22. Zysk przypadaj�cy na jedn� akcj�

Zysk na jedn� akcj� jest ilorazem warto�ci zysku netto i liczby akcji, z których mo�na wykonywa� prawa 

udziałowe, tj. wszystkich wyemitowanych akcji za  wyj�tkiem akcji b�d�cych w posiadaniu Emitenta, wg stanu 

na dzie� bilansowy. 

  01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Zysk (strata) netto  (1.087  1.419

Liczba akcji zwykłych (bez akcji własnych) 5.200  5.200

Zysk na jedn� akcj� zwykł� (0,21)  0,27

W dniu 20 kwietnia 2009 r. zarz�d BEST stosownie do postanowie� art. 363 § 5 ksh, podj�ł uchwał�                         
o umorzeniu 649.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej warto�ci nominalnej 2.599.996 zł, co stanowiło ł�cznie 

9,99% warto�ci kapitału zakładowego na dzie� podj�cia uchwały. Obni�enie kapitału zakładowego nast�pi po 

zako�czeniu post�powania konwokacyjnego i zarejestrowaniu przez s�d rejestrowy.  

Wobec faktu, �e do dnia bilansowego s�d nie zarejestrował obni�enia, w dniu 30 czerwca 2009 roku kapitał 

zakładowy BEST S.A. składał si� z 6.500.000 szt. akcji, przy czym 1.299.999 szt. stanowiły akcje własne 

Emitenta, które uzyskał w wyniku maj�cego miejsce w 2007 roku poł�czenia z ich dotychczasowym 

wła�cicielem TPFR Sp. z o.o. 
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23. Odsetki i dywidendy  

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł 

Odsetki naliczone od po�yczek udzielonych  0 0

Odsetki i prowizje kredytowe naliczone 0 105

Razem 0 105

24. Wynik na działalno�ci inwestycyjnej

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł 

Zysk ze zbycia �rodków trwałych 0 (2)

Warto�� netto zlikwidowanych �rodków trwałych 0 11

Odpis aktualizuj�cy warto�� �rodka trwałego w budowie 0 18

Odpis aktualizuj�cy warto�� �rodka trwałego przeznaczonego do sprzeda�y 0 0

Przeszacowanie warto�ci nieruchomo�ci inwestycyjnej 0 (395)

Razem 0 (368)

25. Zmiana stanu rezerw

01.01.2009
30.06.2009  

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł 

Zmiana stanu rezerw na �wiadczenia pracownicze 62 209

Zmiana stanu pozostałych rezerw  6 (218)

Razem 68 (9)

26. Zmiana stanu nale�no�ci krótkoterminowych 

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na koniec okresu (2.116) (6.688)

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na pocz�tek okresu  8.821 6.916

Nale�no�ci inwestycyjne na pocz�tek okresu 0 0

Nale�no�ci inwestycyjne na koniec okresu  1 0

Nale�no�ci przej�te w wyniku poł�czenia 0 0

Razem 6.706 228
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27. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych 

01.01.2008
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na koniec okresu 1.850 1.947

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na pocz�tek okresu  (2.478) (1.124)

Zobowi�zania inwestycyjne na pocz�tek okresu 24 31

Zobowi�zania inwestycyjne na koniec okresu  0 (30)

Zobowi�zania przej�te w wyniku poł�czenia 0 0

Zmiana stanu zobowi�za� z tytułu podatku dochodowego 381 77

Razem (223) 901

28. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł

Rozliczenia m/okr. kosztów czynne na koniec okresu (126) (163)

Rozliczenia m/okr. kosztów czynne na pocz�tek okresu  83 90

Rozliczenia m/okr. przychodów na koniec okresu 373 325

Rozliczenia m/okr. przychodów na pocz�tek okresu (455) (383)

Razem (125) (131)

29. Pozostałe pozycje netto – działalno�
 operacyjna 

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł 

Rozliczone dotacje pa�stwowe  0 0

Spisanie nakładów na warto�ci niematerialne  18 0

Razem  18 0

30. Wydatki na nabycie warto�ci niematerialnych  i rzeczowych aktywów trwałych 

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

01.01.2008
30.06.2008 

w tys. zł 

Zmiana stanu warto�ci niematerialnych    (76) 115

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych   (117) 561

Zobowi�zania inwestycyjne na pocz�tek okresu  (24) (31)

Zobowi�zania inwestycyjne na koniec okresu   0 29

Warto�� netto zlikwidowanych �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych  (18) (11)

Amortyzacja  (908) (976)

Odpis aktualizuj�cy warto�� �rodka trwałego w budowie  0 (18)

Razem  (1.143) (331)
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31. Informacje dotycz�ce instrumentów finansowych 

Certyfikaty
 inwestycyjne

Kredyt bankowy Udziały w podmiotach 
zale�nych nie obj�tych 

konsolidacj�

31.(a) Instrumenty finansowe według kategorii  (warto�ci bilansowe)�
�

 30.06.2009 
w tys. zł 

 31.12.2008 
w tys. zł 

 30.06.2008 
w tys. zł 

      

Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik 

finansowy: 
0 0 0 

�� Przeznaczone do obrotu, z tego: 0 0 0 

-  Warto�� dodatnia instrumentów pochodnych w 

stosunku do których nie była stosowana rachunkowo��
zabezpiecze�

0 0 0 

-  Inne aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej  0  0  0 

Warto�� dodatnia instrumentów pochodnych w stosunku do 

których stosowana jest rachunkowo�� zabezpiecze� 0 0 0 

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y (certyfikaty 

inwestycyjne, udziały i akcje nie notowane na giełdzie) 
5.998 2.016 2.013 

Inwestycje finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci  0 0 0 

Nale�no�ci 2.116 8.821 6.688 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  3.092 2.048 1.132 

Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez 

wynik finansowy 
0 0 0 

�� Przeznaczone do obrotu, z tego: 0 0 0 

-  Warto�� ujemna instrumentów pochodnych w stosunku 

do których nie była stosowana rachunkowo��
zabezpiecze�

0 0 0 

Warto�� ujemna instrumentów pochodnych w stosunku do 

których stosowana jest rachunkowo�� zabezpiecze� 0 0 0 

Zobowi�zania finansowe (kredyty i po�yczki)  0 0 1.050 

31.(b)  Ryzyko zwi�zane z instrumentami finansowymi 

Spółka nie posiada istotnych aktywów oraz zobowi�za� denominowanych w walutach obcych. Wszystkie 

transakcje zawierane przez Spółk� s� wyra�one w walucie krajowej. Na dzie� bilansowy Spółka nie posiadała 

te� zobowi�za� z  tytułu kredytów bankowych. Maj�c na uwadze powy�sze Spółka odst�piła od analizy ryzyka 

walutowego i oceny wpływu zmian kursów walut oraz zmiany stóp procentowych słu��cych do wyceny 

kredytów bankowych, dokonuj�c jedynie analizy wpływu zmian stóp procentowych słu��cych do wyceny lokat 

na wynik finansowy po opodatkowaniu oraz opisu ryzyk maj�cych wpływ na warto�� posiadanych certyfikatów 

inwestycyjnych.  

Kwalifikacja 
Aktywa finansowe 

dost�pne do sprzeda�y

Zobowi�zania finansowe 

wyceniane w warto�ci 

godziwej przez wynik 

finansowy

Aktywa finansowe 

dost�pne do sprzeda�y

Zasady wyceny Warto�� godziwa Zamortyzowany koszt Warto�� godziwa 

Ujmowanie przychodów       
i kosztów odsetkowych 

Kapitał z aktualizacji 
wyceny Rachunek zysków i strat -

Charakterystyka Nota 4b Nota 11 Nota 4a
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Posiadane przez Spółk� na dzie� bilansowy aktywa nara�one na ryzyko stopy procentowej to głównie �rodki 

pieni��ne w postaci depozytów bankowych o terminie zapadalno�ci poni�ej 3 miesi�cy. W przypadku tych 

aktywów Spółka nie zabezpiecza si� w szczególny sposób przez ryzykiem, gdy� korzysta z krótkoterminowych 

depozytów nie w celu inwestycyjnym, lecz w celu poprawy bie��cej płynno�ci, wobec czego ryzyko obni�ki 

stóp procentowych nie ma istotnego wpływu na jej wyniki finansowe.  

Wpływ wzrostu oprocentowania depozytów o 1 pp na wynik finansowy po opodatkowaniu dla wy�ej 

wymienionej kategorii instrumentów finansowych utrzymywanych na dzie� bilansowy wykazano poni�ej. 

Na dzie� 30 czerwca 2009 r. wysoko�� zysku netto i kapitałów własnych Grupy uległyby zmianie                                 

o odpowiednio 12 tys. zł w przypadku gdyby stopy procentowe słu��ce do wyceny lokat i kredytów bankowych 

były wy�sze/ni�sze o 1 pp.  

Czynniki ryzyka dla nabywcy certyfikatów inwestycyjnych funduszu sekurytyzacyjnego to przede wszystkim: 

�� bł�dna wycena pakietów wierzytelno�ci, pomimo doło�enia wszelkich stara� w tym zakresie, 

�� pogorszenie si� sytuacji gospodarczej i niewypłacalno�� dłu�ników, 

�� mała płynno�� certyfikatów inwestycyjnych oraz lokat funduszu, 

�� ryzyka zwi�zane z otoczeniem funduszu (prawne, gospodarcze itd.)  

Bł�dna wycena pakietów wierzytelno�ci mo�e mie� miejsce zarówno na etapie nabywania przez fundusz 

pakietów wierzytelno�ci jak i bie��cej wyceny aktywów. Z uwagi na otrzymywany od sprzedaj�cego 

ograniczony zasób informacji słu��cych do dokonania wyceny nabywanych wierzytelno�ci oraz ustalenia ich 

ceny nabycia, istnieje ryzyko, i� wycena wierzytelno�ci b�d�cych przedmiotem transakcji mo�e istotnie ró�ni�
si� od rzeczywistej ich warto�ci i w rezultacie przyczyni� si� do obni�enia rentowno�ci inwestycji funduszu. 

Ponadto niepłynny charakter wierzytelno�ci nieregularnych, które stanowi� wi�kszo�� lokat funduszu, mo�e 

powodowa�, �e bie��ca wycena poszczególnych składników portfela funduszu mo�e odbiega� od mo�liwej do 

uzyskania rynkowej ceny sprzeda�y i przez to zawy�a� lub zani�a� warto�� aktywów netto na certyfikat 

inwestycyjny. W celu minimalizowania ryzyka, fundusz dokonuje wyceny pakietów wierzytelno�ci w oparciu             

o powszechnie przyj�te metody estymacji, z zachowaniem zasady ostro�nej wyceny. Przyj�te zasady wyceny 

mog� jednak doprowadzi� do niedoszacowania lub przeszacowania warto�ci pakietów i tym samym zani�enia 

lub zawy�enia warto�ci certyfikatów posiadanych przez Spółk�. 

Działalno�� funduszu sekurytyzacyjnego skupia si� na nabywaniu pakietów wierzytelno�ci wobec osób 

fizycznych lub przedsi�biorców, zatem przychody funduszu s� zale�ne od sytuacji finansowej dłu�ników. Ka�de 

pogorszenie si� warunków makroekonomicznych w sferze m. in. poziomu płac w gospodarce, wzrostu cen, czy 

wielko�ci dochodów dyspozycyjnych gospodarstw domowych prowadzi� mo�e do ni�szej zdolno�ci do 

regulowania zobowi�za� przez osoby fizyczne. Podobnie jest w przypadku wierzytelno�ci korporacyjnych, gdzie 

gorsza kondycja finansowa przedsi�biorstw i ni�sza rentowno��  negatywnie wpływaj� na płynno�� finansow�  
oraz zdolno�� spłacania zaci�gni�tych zobowi�za� kredytowych. 

W przypadku papierów warto�ciowych, na których dokonywany jest niski obrót, tak jak to ma miejsce                         

w przypadku certyfikatów inwestycyjnych funduszy sekurytyzacyjnych, brak mo�liwo�ci sprzeda�y takiego 

pakietu papierów warto�ciowych w krótkim czasie mo�e znacz�co wpłyn�� na jego cen�. Ograniczona płynno��
certyfikatów inwestycyjnych funduszu mo�e zatem wpływa� na ich ostateczn� warto��. 

Ryzyko stóp procentowych 

Wyszczególnienie 

Warto�

bilansowa 

(tys. zł) Zysk 
 (tys. zł) 

Strata 
 (tys. zł) 

Aktywa finansowe

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 3.281 15 15 

Wpływ na aktywa finansowe przed opodatkowaniem - 15 15 

Podatek (19%) - (3) (3) 

Wpływ na aktywa finansowe po opodatkowaniu - 12 12 
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Z drugiej strony inwestycja w portfele wierzytelno�ci, w odró�nieniu od klasycznych instrumentów finansowych 

dost�pnych na rynku kapitałowym charakteryzuje si� pewnymi czynnikami, które sprawiaj�, i� ten rodzaj 

inwestycji wyró�nia si� ujemn� korelacj� w stosunku do ogólnej sytuacji gospodarczej, a w okresach 

dekoniunktury staje si� powa�n� alternatyw� chocia�by w stosunku do rynku akcji. Istotne czynniki, które 

determinuj� odmienny charakter przedsi�wzi�cia inwestycyjnego to: 

�� cykliczno��, która sprawia, i� okres spowolnienia gospodarczego, jest idealnym momentem na dokonywanie 

inwestycji. Gorsza sytuacja w sektorze bankowym wymusza na bankach sprzeda� portfeli wierzytelno�ci, nie 

tylko w celu poprawy wska�ników płynno�ciowych, ale przede wszystkim w celu pozyskania dodatkowego 

kapitału. Wi�ksza poda� portfeli wierzytelno�ci, przy jednoczesnym ograniczeniu w dost�pie do �ródeł 

finansowania oddziałuje bezpo�rednio na ceny transakcyjne. Dzi�ki temu w okresie dekoniunktury zasadnym 

staje si� nabywanie portfeli wierzytelno�ci po relatywnie niskich cenach, które wraz z popraw�  sytuacji 

gospodarczej generuj� dla inwestorów ponadprzeci�tne stopy zwrotu.  

�� regularne przepływy pieni��ne, gdy� portfel wierzytelno�ci w odró�nieniu od wi�kszo�ci rodzajów aktywów 

nabywanych na rynku kapitałowym, ju� od pierwszego dnia po nabyciu generuje gotówk�, która w zale�no�ci od 

preferencji inwestora zwracana jest bezpo�rednio do niego lub przeznaczane na kolejne inwestycje. Daje to 

gwarancj�, i�  nawet w przypadku zawirowa� gospodarczych inwestor otrzymuje regularne, okre�lone 

przepływy pieni��ne.  

�� rozproszenie ryzyka, gdy� w odró�nieniu od inwestycji w fundusze akcyjne rozkładaj�ce ryzyko inwestycji 

najcz��ciej na kilkadziesi�t rodzajów aktywów, ryzyko portfeli wierzytelno�ci detalicznych, mo�e by�
zdywersyfikowane nawet na setki tysi�cy podmiotów. W przypadku inwestycji w portfel wierzytelno�ci 

prawdopodobie�stwo nie wywi�zania si� wszystkich dłu�ników ze swoich zobowi�za� jest  niewspółmiernie 

ni�sze ni� w przypadku innych inwestycji dokonywanych na rynku kapitałowym.�

BEST minimalizuje ryzyko inwestycji w certyfikaty inwestycyjne ograniczaj�c si� do inwestycji w certyfikaty 

emitowane przez fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez podmioty z grupy kapitałowej. Dzi�ki temu warto��
nabywanego portfela oceniana jest jeszcze przed zakupem certyfikatów inwestycyjnych a nast�pnie cały proces 

obsługi portfela jest �ci�le kontrolowany pod wzgl�dem jego efektywno�ci.  

32. Konsolidacja 

Spółka sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którego skład wchodzi sprawozdanie spółki 

zale�nej BEST TFI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje sprawozda� finansowych 

spółek zale�nych IT Trader Sp. z o.o. i ODRA PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzib� w Gdyni,                        

ze wzgl�du na fakt, �e podmioty te nie prowadz� „de facto” działalno�ci gospodarczej a warto�� ich pozycji 

bilansowych nie jest istotna (Nota 4a).  

Zgodnie z zało�eniami koncepcyjnymi sporz�dzania i prezentacji sprawozda� finansowych, szczegółowe 

wymagania dotycz�ce ujawniania informacji zawarte w standardzie lub interpretacji nie musz� by� spełnione, 

je�eli informacje te nie s� istotne. 

33. Poł�czenie 

W okresie sprawozdawczym nie wyst�piły transakcje zwi�zane z poł�czeniem lub podziałem Spółki.  

34. Zarz�dzanie kapitałem 

Spółka definiuje kapitał jako sum� kapitałów własnych i zarz�dza kapitałem w sposób umo�liwiaj�cy jej 

realizacj� celów biznesowych oraz zapewnienie stałego zrównowa�onego wzrostu warto�ci akcji. Dzi�ki 

przej�tym akcjom własnym Spółka ma mo�liwo�� optymalizacji struktury finansowania.  

Podstawowymi celami zarz�dzania kapitałem BEST S.A. w najbli�szych latach s�: 

�� odbudowa kapitałów własnych, realizowana poprzez całkowite pokrycie strat poniesionych przez Spółk� do 

ko�ca 2000 roku bie��co osi�ganymi zyskami, co umo�liwi wypłat� dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 
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Pocz�wszy od 2001 roku cel ten jest konsekwentnie realizowany i wg planów zarz�du powinien zosta�
zrealizowany do ko�ca 2010 roku, 

�� wykorzystanie potencjału 650.000 szt. posiadanych akcji własnych, Spółki o warto�ci nominalnej 2.600.000 

zł, przej�tych w dniu 22 lutego 2007 r. w wyniku poł�czenia z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju Sp. z 

o.o. Na wykorzystanie tych akcji Spółka ma blisko dwa lata a sposób ich wykorzystania b�dzie zale�ał od 

sytuacji rynkowej i potrzeb finansowych Spółki. 

35. Transakcje mi�dzy podmiotami powi�zanymi w rozumieniu MSR 24 

(a) Informacje o wynagrodzeniach członków Zarz�du i Rady Nadzorczej 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych w pierwszym półroczu 2009 roku członkom Zarz�du 

BEST S.A. wyniosła 408 tys. zł, w tym: 

- wynagrodzenie Prezesa Zarz�du:        219 tys. zł. 

- wynagrodzenia Członka Zarz�du: 189 tys. zł. 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych w pierwszym półroczu 2008 roku członkom Zarz�du 

BEST S.A. wyniosła 360 tys. zł, w tym: 

- wynagrodzenie Prezesa Zarz�du:        213 tys. zł. 

- wynagrodzenia Członka Zarz�du: 147 tys. zł. 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych w pierwszym półroczu 2009  roku członkom Rady 

Nadzorczej BEST S.A. wyniosła 26,5 tys. zł., w tym:

- wynagrodzenie Pana Bernd Holzapfel: 3,5 tys. zł. 

- wynagrodzenie Pana Jana Winieckego: 10,5 tys. zł.

- wynagrodzenie Pana Leszka Pawłowicza: 5 tys. zł. 

- wynagrodzenie Pana Bartosza Kru�ewskego: 2,5 tys. zł. 

- wynagrodzenie Pani Katarzyny Borusowskiej: 5 tys. zł. 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych w pierwszym półroczu 2008 roku członkom Rady 

Nadzorczej BEST S.A. wyniosła 12 tys. zł., w tym: 

- wynagrodzenie Pana Bernd Holzapfel: 3,5 tys. zł. 

- wynagrodzenie Pana Jana Winieckego: 3,5 tys. zł. 

- wynagrodzenie Pana Leszka Pawłowicza: 0 tys. zł. 

- wynagrodzenie Pana Bartosza Kru�ewskego: 2,5 tys. zł. 

- wynagrodzenie Pani Katarzyny Borusowskiej: 2,5 tys. zł. 

(b) Informacje o warto�ci niespłaconych zaliczek, kredytów, po�yczek, gwarancji, por�cze� udzielonych osobom 

zarz�dzaj�cym i nadzoruj�cym oraz zawartych z nimi umowach.  

W lipcu 2004 roku Rada Nadzorcza w imieniu BEST SA udzieliła prezesowi zarz�du Spółki po�yczki pieni��nej 

w kwocie 250 tys. zł. Na dzie� 30 czerwca 2009 roku warto�� pozostałej do spłaty po�yczki wyniosła 8 tys. zł.  

(c) Pozostałe podmioty powi�zane

W okresie 6 miesi�cy zako�czonych 30 czerwca 2009 roku BEST S.A. osi�gn�ł nast�puj�ce przychody od 

podmiotów powi�zanych: 

��z tytułu prowadzenia ksi�g rachunkowych i podnajmu pomieszczenia biurowego Leszek 3 Sp.  z o.o. -  

w kwocie 1 tys. zł 

��z tytułu prowadzenia ksi�g rachunkowych i podnajmu pomieszczenia biurowego  BBH Capital Partners  

Sp. z o.o. - w kwocie 1 tys. zł 

��z tytułu obsługi wierzytelno�ci BEST II NSFIZ w kwocie 1.042 tys. zł. 



BEST S.A.                            RAPORT OKRESOWY ZA  I PÓŁROCZE 2009 ROKU  

39

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku BEST  posiadał nast�puj�ce nale�no�ci od podmiotów powi�zanych: 

�� Leszek 3 Sp. z o. o.  – 7 tys. zł  (w cało�ci pokryte odpisami aktualizuj�cymi) 

��BBH Capital Partners Sp. z o.o. – 5 tys. zł (w cało�ci pokryte odpisami aktualizuj�cymi) 

��BEST II NSFIZ – 223 tys. zł. 

Podmioty powi�zane z BEST S.A. , nie dokonuj�ce �adnych transakcji ze Spółk� to: 

�� Ravioni Holdings Limited z siedzib� na Cyprze 

�� Fermio Holdings Limited  z siedzib� na Cyprze 

�� Unison Services Limited z siedzib� na Cyprze 

  

Transakcje z podmiotami zale�nymi IT Trader Sp. z o.o., BEST TFI S.A. i Odra Property Development  

Sp. z o.o. zostały opisane w nocie 4.(a) 

36. Wynagrodzenie biegłego lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych. 

Wynagrodzenie nale�ne biegłemu rewidentowi wynosi odpowiednio: 

(a) za przegl�d i badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 rok - 24 tys. euro netto  po 

przeliczeniu po kursie 4.4696 z dnia 30.06.2009 - 107 tys. zł netto. 

(b) za przegl�d i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok – 4.2 tys. euro netto po 

przeliczeniu po kursie 4.4696 z dnia 30.06.2009 - 19 tys. zł netto.   

37. Korekty bł�dów poprzednich okresów. 

Niniejsze sprawozdanie nie zawiera korekt b�d�cych wynikiem bł�dów poprzednich okresów. 

38. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowo�ci i sposobu sporz�dzania sprawozdania 
finansowego. 

Przy sporz�dzaniu niniejszego sprawozdania finansowego zostały zastosowane te same zasady  rachunkowo�ci             

i metody obliczeniowe, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.  

39. Zdarzenia po dniu bilansowym 

Po dniu, na który sporz�dzono niniejsze sprawozdanie finansowe, nie wyst�piły zdarzenia, nieuwzgl�dnione w 

tym sprawozdaniu, a mog�ce w znacz�cy sposób wpłyn�� na przyszłe wyniki finansowe BEST SA. 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporz�dzone i zatwierdzone do publikacji w dniu 10 sierpnia 2009 roku. 

………………………… ………………………….. ……………………….                                 

Krzysztof Borusowski Marek Kucner                                        Aleksandra 	ylewicz 

Prezes Zarz�du BEST S.A Członek Zarz�du BEST S.A. Główny Ksi�gowy BEST S.A. 
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III. SPRAWOZDANIE ZARZ�DU Z DZIAŁALNO	CI BEST S.A. 
           w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku 

I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE

1. Przedmiot działalno�ci Spółki

Podstawowym przedmiotem działalno�ci BEST S.A. (BEST) jest: 

�� po�rednictwo finansowe, z wyj�tkiem ubezpiecze� i funduszów emerytalno - rentowych, 

�� usługi zarz�dzania funduszami, 

�� pozostała działalno�� komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

2. Podstawa prawna działalno�ci 

Spółka BEST została zawi�zana aktem notarialnym w dniu 12 kwietnia 1994 roku pod nazw� BEST 

Przedsi�biorstwo Handlowe Spółka Akcyjna. Do rejestru handlowego wpisana została w dniu 22 kwietnia 1994 

roku w S�dzie Rejonowym w Poznaniu w dziale B, nr RHB 8711. Od czerwca 1994 roku wła�ciwym s�dem 

rejestrowym Spółki był S�d Rejonowy w Gda�sku, XII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy, w którym Spółka 

wpisana była do Rejestru w dziale B pod numerem RHB 9700. Od 05.06.2001 roku Spółka wpisana jest do 

Rejestru Przedsi�biorców prowadzonego przez S�d Rejonowy Gda�sk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000017158. Postanowieniem S�du Rejonowego w Gda�sku 

z dnia 2 grudnia 1998 roku została zmieniona nazwa Spółki z BEST Przedsi�biorstwo Handlowe S.A. na BEST 

S.A. 

3. Kapitał zakładowy  

Na dzie� 30.06.2009 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 26.000.000 PLN i dzielił si� na 6.500.000 akcji  

o warto�ci nominalnej 4 PLN ka�da, w tym 420.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (5 głosów 

na 1 akcj�). Akcje Spółki s� dopuszczone do publicznego obrotu i notowane na Giełdzie Papierów 

Warto�ciowych w Warszawie. 

Na dzie� 30.06.2009 roku akcjonariuszami posiadaj�cymi bezpo�rednio co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów 

na WZA byli: 

�� Krzysztof Borusowski: 4.290.059 akcji spółki BEST, stanowi�cych 66 % kapitału zakładowego Spółki  

i uprawniaj�cych do wykonywania 5.970.059 głosów na WZA Spółki, co stanowi 72,98% ogólnej liczby 

głosów na WZA BEST.Pan Krzysztof Borusowski pełni funkcj� Prezesa Zarz�du BEST. 

�� Marek Kucner: 780.000 akcji spółki BEST, stanowi�cych 12,00 % kapitału zakładowego Spółki  

i uprawniaj�cych do wykonywania 780.000 głosów na WZA Spółki, co stanowi 9,54 % ogólnej liczby 

głosów na WZA BEST.Pan Marek Kucner pełni funkcj� Członka Zarz�du BEST. 

�� BEST S.A.: 1.299.999 akcji własnych BEST, stanowi�cych 20,00 % kapitału zakładowego Spółki. Emitent, 

zgodnie z zgodnie z art. 364 par. 2 ksh nie mo�e z nich wykonywa� prawa głosu.  

Wyszczególnienie 
Ilo�� posiadanych 

akcji 

Udział w kapitale 

zakładowym Emitenta 

Liczba głosów 

przysługuj�cych z akcji  

na WZA 

Udział w ogólnej liczbie 

głosów na WZA Emitenta

Krzysztof Borusowski 4 290 059 66,00% 5 970 059 86,77%

Marek Kucner 780 000 12,00% 780 000 11,34%

akcje własne BEST 1 299 999 20,00% 0 0,00%

pozostali akcjonariusze 129 942 2,00% 129 942 1,89%

RAZEM 6 500 000 100,00% 6 880 001 100,00%



BEST S.A.                            RAPORT OKRESOWY ZA  I PÓŁROCZE 2009 ROKU  

41

Wobec powy�szego na dzie� sporz�dzania niniejszego sprawozdania maksymalna liczba głosów na WZA 

Emitenta wynosi obecnie 6.880.001 głosów natomiast ogólna liczba głosów przysługuj�cych ze wszystkich 

wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 8.180.000 głosów. 

  

4. Władze Spółki  

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku skład Rady Nadzorczej był nast�puj�cy: 

1. Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Dr Bernd Holzapfel  

2. Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej Prof. dr hab. Jan Winiecki 

3. Członek Rady Nadzorczej Prof. dr hab. Leszek Pawłowicz 

4. Członek Rady Nadzorczej  Bartosz Kru�ewski 

5. Członek Rady Nadzorczej  Katarzyna Borusowska 

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. 

Z informacji posiadanych przez Spółk� wynika, �e �aden z Członków Rady Nadzorczej nie posiada akcji BEST.  

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku Zarz�d funkcjonował w składzie: 

1. Prezes Zarz�du Krzysztof Borusowski 

2. Członek Zarz�du Marek Kucner 

W okresie sprawozdawczym skład Zarz�du Spółki nie uległ zmianie.  

Informacja na temat liczby akcji Emitenta posiadanych przez Członków Zarz�du BEST znajduje si� powy�ej 

(Rozdział I pkt 3 – Kapitał zakładowy). 

5. Organizacja Grupy kapitałowej BEST S.A.  

W skład Grupy kapitałowej BEST S.A. wchodz� nast�puj�ce podmioty: 

�� BEST TFI S.A. z siedzib� w Gdyni - 100 % udziałów, 

�� IT Trader Sp. z o. o. z siedzib� w Gdyni - 100 % udziałów, 

�� Odra Property Development Sp. z o. o. z siedzib� w Gdyni - 100 % udziałów 

BEST sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którego skład wchodzi sprawozdanie spółki 

zale�nej BEST TFI S.A. Spółka BEST S.A., kieruj�c si� zasad� istotno�ci, nie konsoliduje sprawozda� jednostek 

zale�nych w przypadku, gdy wielko�� sumy bilansowej i wyniku finansowego tych jednostek nie jest istotna lub 

gdy nie prowadz� one działalno�ci, która mogłaby w istotny sposób wpłyn�� na decyzje gospodarcze 

podejmowane przez u�ytkowników sprawozdania. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje 

sprawozda� finansowych spółek zale�nych IT Trader Sp. z o.o. i Odra Property Development Sp. z o.o., ze 

wzgl�du na fakt, �e podmioty te nie prowadz� „de facto” działalno�ci gospodarczej a warto�� ich pozycji 

bilansowych nie jest istotna . 

6.  Zasady ładu korporacyjnego 

W Spółce przestrzegane s� wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki  

Spółek Notowanych na GWP” za wyj�tkiem zasady okre�lonej w cz��ci II pkt. 2. 

7. Wykaz istotnych post�powa� tocz�cych si� przed s�dem, organem wła�ciwym dla post�powania 
arbitra�owego lub organem administracji publicznej, których stron� jest BEST 

W dniu 21.08.2003 r. Urz�d Skarbowy w Sopocie wydał decyzj� okre�laj�c� wysoko�� nale�nego od BEST S.A. 

podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1999 w wysoko�ci 1.577.018,00 PLN, zaległo�� w tym podatku 

w wysoko�ci 107.066,00 PLN, wraz z odsetkami za zwłok� w wysoko�ci 85.937,30 PLN. W dniu 08.09.2003 r. 

Emitent odwołał si� od powy�szej decyzji do Izby Skarbowej w Gda�sku. W dniu 22.12.2003 r. Dyrektor Izby 
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Skarbowej w Gda�sku wydał decyzj� utrzymuj�c� w mocy decyzj� organu pierwszej instancji. W dniu 

28.01.2004 r. BEST S.A. zło�ył do Naczelnego S�du Administracyjnego skarg� na decyzj� Dyrektora Izby 

Skarbowej w Gda�sku z dnia 22.12.2003 r. W dniu 26.02.2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Gda�sku zło�ył 

odpowied� na skarg� BEST S.A. wnosz�c o jej oddalenie. Na rozprawie w dniu 11.07.2006 roku S�d zawiesił 

post�powanie w sprawie  na wniosek Emitenta.  

W dniu 01.08.2002 r. Urz�d Skarbowy w Sopocie wydał decyzj� okre�laj�c� wysoko�� nale�nego od BEST S.A. 

podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1998 w wysoko�ci 1.534.687,00 PLN, zaległo�� w tym podatku 

w wysoko�ci 105.831,00 PLN wraz z odsetkami za zwłok� w wysoko�ci 123.881,60 PLN. W dniu 21.08.2003 r. 

Emitent odwołał si� od powy�szej decyzji do Izby Skarbowej w Gda�sku. W dniu 16.01.2003 r. Dyrektor Izby 

Skarbowej w Gda�sku wydał decyzj� utrzymuj�c� w mocy decyzj� organu pierwszej instancji. 

W dniu 18.02.2003 r. BEST S.A. zło�ył do Naczelnego S�du Administracyjnego skarg� na decyzj� Izby 

Skarbowej z dnia 16.01.2003 r. utrzymuj�c� w mocy decyzj� organu pierwszej instancji. W dniu 22.12.2005 r. 

Wojewódzki S�d Administracyjny oddalił skarg� BEST S.A. i utrzymał w mocy decyzj� Izby Skarbowej. Od 

powy�szego wyroku Emitent w dniu 9 marca 2006 roku zło�ył skarg� kasacyjn� do Naczelnego S�du 

Administracyjnego. W dniu 19 wrze�nia 2006 roku Naczelny S�d Administracyjny oddalił skarg� kasacyjn�
Emitenta. W  dniu 27 lutego 2007 roku Spółka zło�yła skarg� konstytucyjn� do Trybunału Konstytucyjnego o 

stwierdzenie, �e § 3 ust. 2 pkt 1 lit.b) rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie 

amortyzacji �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych i prawnych - w brzmieniu obowi�zuj�cym w 1998 

roku oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych - w 

brzmieniu obowi�zuj�cym w 1998 roku,  s� niezgodne z Konstytucj� Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa  Ts 41/07 

czeka na rozpoznanie przez Trybunał Konstytucyjny. 

BEST S.A.  wykonał zobowi�zania podatkowe nało�one na niego decyzj�, o której mowa wy�ej, jednak�e jego 

zdaniem decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego i procesowego.  

8. Informacja o transakcjach BEST S.A.  z podmiotami powi�zanymi na kwot� przekraczaj�c� 500.000 
euro maj�cych miejsce w  pierwszym półroczu 2009 r. 

W dniu 27 lutego 2009 r. BEST S.A. zawarł z BEST II NSFIZ umow� cesji wierzytelno�ci, na mocy której              

z dniem 1 marca 2009 roku przeniósł na fundusz cz��� posiadanego pakietu wierzytelno�ci za cen� 4.315.000 zł. 

Przeniesienie pakietu jest konsekwencj� rozwoju Grupy kapitałowej BEST S.A. i realizacji strategii 

gospodarczej polegaj�cej na podziale funkcji i ryzyka podmiotów do niej nale��cych. Tym samym grupa 

kapitałowa osi�gn�ła docelowy model funkcjonowania: BEST jest platform� serwisow�, natomiast działalno��
inwestycyjna b�dzie realizowana przez odpowiednie fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez Towarzystwo. 

W dniu 2 marca BEST S.A. obj�ł 3.600.000 certyfikatów inwestycyjnych serii C wyemitowanych przez BEST II 

NSFIZ za kwot� 3.744.000 zł. Po tej transakcji BEST posiada 3.850.000 certyfikatów inwestycyjnych 

wyemitowanych przez ten fundusz, co uprawnia go do wykonywania 18,01 % ogólnej liczby głosów na 

Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 

9. Informacja o por�czeniach i gwarancjach udzielonych przez Spółk�   

W  pierwszym półroczu 2009 roku Spółka nie udzieliła �adnych por�cze� ani gwarancji. 
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II. WYNIKI FINANSOWE 

1.  SPRAWOZDANE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 30 czerwca 2009 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów 

sum� w wysoko�ci 24.115 tys. zł. oraz strat� netto w wysoko�ci 1.087 tys. zł.  

1.1  Aktywa 

Suma aktywów na dzie� 30.06.2009 roku wyniosła 24.115 tys. zł i wzrosła w stosunku do stanu z dnia 

30.06.2008 roku o 820 tys. zł. Zmianie uległ te� procentowy udział poszczególnych grup aktywów – udział 

aktywów trwałych w sumie bilansowej wzrósł z blisko 66% na dzie� 30.06.2008 roku do około 78% na dzie�
30.06.2009 roku. 

Struktura aktywów            
30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 

Pozycje 
tys. zł %  tys. Zł % 

Aktywa trwałe 18 861 78,2 15 304 65,7 

Aktywa obrotowe 5 254 21,8 7 991 34,3 

Razem 24 115 100 23 295 100 

1.1.1  Aktywa trwałe

Warto�� aktywów trwałych na dzie� 30.06.2009 roku wyniosła 18.861 tys. zł i zwi�kszyła si� w stosunku do 

stanu z dnia 30.06.2008 roku o 3.557 tys. zł. Na dzie� bilansowy dominuj�c� pozycj� aktywów trwałych były 

rzeczowe aktywa trwałe, które stanowiły blisko 47% warto�ci aktywów trwałych.  

Struktura aktywów trwałych

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Warto�ci niematerialne  558 3,0 505 3,3 

Rzeczowe aktywa trwałe 8 796 46,6 9 206 60,1 

Aktywa z tytułu dochodowego podatku odroczonego 327 1,7 407 2,7 

Inwestycje długoterminowe 9 094 48,2 5 186 33,9 

Nale�no�ci długoterminowe 71 0,4 0 0,0 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 15 0,1 0 0,0 

Razem 18 861 100 15 304 100 

�� Warto�ci niematerialne  

Warto�ci niematerialne na dzie� 30.06.2009 roku stanowiły 3% maj�tku trwałego, a ich warto�� wynosiła  

558 tys. zł. Ł�czna warto�� tej pozycji w stosunku do stanu z 30.06.2008 roku zwi�kszyła si� o 53 tys. zł. 

�� Rzeczowe aktywa trwałe

Warto�� rzeczowych aktywów trwałych na dzie� 30.06.2009 roku wyniosła 8.796 tys. zł, co stanowiło blisko 

47% maj�tku trwałego. Dominuj�c� pozycj� rzeczowych aktywów trwałych były budynki i budowle, na które 

składała si� warto�� ulepsze� i adaptacji dokonanych przez Spółk� w najmowanych pomieszczeniach 

biurowych. Ł�czna warto�� rzeczowych aktywów trwałych w stosunku do stanu z  30.06.2008 roku zmniejszyła 

si� o 410 tys. zł. 
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 Struktura rzeczowych aktywów trwałych

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Budynki i budowle 5 306 60,3 5 922 64,3

Urz�dzenia techniczne i maszyny 2 777 31,6 2 385 25,9

�rodki transportu 359 4,1 369 4,0

Pozostałe �rodki trwałe 351 4,0 466 5,1

�rodki trwałe w budowie 3 0,0 64 0,7

Razem 8 796 100 9 206 100

�� Aktywa z tytułu podatku odroczonego  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzie� 30.06.2009 roku stanowiły 1,7% aktywów trwałych. Ich warto��
wyniosła 327 tys. zł i zmniejszyła  si� w stosunku do stanu z 30.06.2008 roku o 80 tys. zł. 

�� Inwestycje długoterminowe 

Wielko�� inwestycji długoterminowych na dzie� 30.06.2009 roku wyniosła 9.094 tys. zł w porównaniu do  

5.186 tys. zł na dzie� 30.06.2008 roku. Głównym powodem wzrostu warto�ci tej pozycji było obj�cie w dniu 2 

marca 2009 roku  3.600.000 certyfikatów inwestycyjnych serii C wyemitowanych przez BEST II NSFIZ.  

Struktura inwestycji długoterminowych 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Udziały i akcje w jednostkach zale�nych  1 763 19,4 1 763 34,0

Certyfikaty inwestycyjne  4 235 46,6 250 4,8

Nieruchomo�ci inwestycyjne 3 096 34,0 3 173 61,2

Razem 9 094 100 5 186 100

�� Nale�no�ci długoterminowe

Nale�no�ci długoterminowe na dzie� 30.06.2009 roku wyniosły 71 tys. zł i stanowiły bie��c� warto�� zwrotnych 

kaucji zabezpieczaj�cych wykonanie zapisów umów najmu i dzier�awy. 

�� Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe  

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe prezentowane w sprawozdaniu na dzie� 30.06.2009 roku 

wyniosły 15 tys. zł. i stanowiły  0,1% aktywów. Pozycja ta uległa wzrosła w porównaniu do stanu  z dnia 

30.06.2008 roku o 15 tys. zł. 

1.1.2  Aktywa obrotowe  

Na dzie� 30.06.2009 roku głównymi pozycjami aktywów obrotowych były nale�no�ci krótkoterminowe oraz 

�rodki pieni��ne wraz z ich ekwiwalentami. Suma maj�tku obrotowego wyniosła 5.254 tys. zł i zmniejszyła si� o 

2.737 tys. zł w stosunku do stanu z 30.06.2008 roku, głównie na skutek sprzeda�y cz��ci posiadanego pakietu 

wierzytelno�ci .  
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Struktura aktywów obrotowych  

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Zapasy 6 0,1 8 0,1

Nale�no�ci krótkoterminowe 2 045 38,9 6 688 83,7

w tym wierzytelno�ci nabyte  263 5,0 5 462 68,4

Inwestycje krótkoterminowe 0 0,0 0 0,0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 3 092 58,9 1 132 14,2

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 111 2,1 163 2,0

Razem 5 254 100 7 991 100

�� Zapasy 

Wykazana w sprawozdaniu na dzie� 30.06.2009 roku warto�� zapasów stanowiła zaledwie 0,1% aktywów 

obrotowych  

i wynosiła  6 tys. zł. Zapasy te obejmowały niskocenne elementy wyposa�enia nie przekazanego do u�ywania do 

dnia bilansowego. 

�� Nale�no�ci krótkoterminowe

Nale�no�ci krótkoterminowe prezentowane w sprawozdaniu na dzie� 30.06.2009 roku wyniosły 2.045 tys. zł                            

i stanowiły blisko 40% aktywów obrotowych.  

�� 	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty stanowiły na dzie� 30.06.2009 roku blisko 60 % aktywów obrotowych, a ich 

wielko�� wzrosła  w stosunku do stanu z dnia 30.06.2008 roku o 1.960 tys. zł. 

�� Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów 

Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów prezentowane w sprawozdaniu na dzie� 30.06.2009 roku wyniosły 111 

tys. zł. i stanowiły  2,1% aktywów. Pozycja ta uległa zmniejszeniu w porównaniu do stanu  z dnia 30.06.2008 

roku  o  52 tys. zł. 

1.2 Pasywa 

Sum� pasywów na dzie� 30.06.2009 roku wyniosła 24.115 tys. zł. 

Struktura pasywów 
30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 

Pozycje 
tys. zł %  tys. zł % 

Kapitał własny 21 133 87,6 18 976 81,5

Zobowi�zania długoterminowe 457 1,9 842 3,6

Zobowi�zania krótkoterminowe 2 525 10,5 3 477 14,9

Razem 24 115 100 23 295 100
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1.2.1 Kapitał własny  

Kapitał własny na dzie� 30.06.2009 roku wyniósł 21.133 tys. zł i stanowił 87,6 % cało�ci pasywów.  

Struktura kapitału własnego 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje  

  tys. zł   tys. zł 

Kapitał akcyjny   26 112  26 112 

Akcje własne   -41 886  -41 886 

Kapitał zapasowy z emisji akcji powy�ej ich warto�ci 

nominalnej 
  40 799  40 799 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   178  - 17 

Strata z lat ubiegłych   -2 983  -7 451 

Zysk/Strata netto   -1 087  1 419 

Razem   21 133  18 976 

�� Kapitał akcyjny

Kapitał zakładowy Spółki składa si� z 6.500.000 akcji o warto�ci nominalnej 4 zł. ka�da. Spółka posiada 

420.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1 do 5 (na 1 akcj� przypada 5 głosów) oraz 

6.080.000 akcji na okaziciela. Ł�czna liczba głosów przysługuj�ca z akcji wynosi 8.180.000. 

Stosownie do zapisów MSR 29 „Sprawozdawczo�� finansowa w warunkach hiperinflacji” Spółka zobowi�zana 

była do dokonania na dzie� przej�cia na MSSF korekty warto�ci kapitału akcyjnego z tytułu hiperinflacji,  

w warunkach której prowadziła działalno�� w latach 1994-1996. Wysoko�� tej korekty wynosi 112 tys. zł  

i obci��a warto�� zysków zatrzymanych.  

�� Akcje własne

W pasywach sprawozdania Spółki znajduje si� 1.299.999 szt. akcji własnych przej�tych przez Spółk� w wyniku 

poł�czenia z TPFR Sp. z o.o. w lutym 2007 roku. 

W zwi�zku z niedokonaniem zbycia akcji własnych Spółki w cz��ci stanowi�cej nadwy�k� ponad 10 % kapitału 

zakładowego, w terminie wskazanym w art. 363 § 4 zd. 2 ksh., w dniu 20 kwietnia 2009 r. zarz�d BEST podj�ł 
uchwał� o umorzeniu 649.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej warto�ci nominalnej 2.599.996 zł, co stanowiło 

ł�cznie 9,99% warto�ci kapitału zakładowego na dzie� podj�cia uchwały. 

Wobec faktu, �e do dnia bilansowego nie zako�czyło si� post�powanie konwokacyjne i s�d rejestrowy nie 

zarejestrował obni�enia, BEST S.A. jest w posiadaniu 1.299.999 sztuk akcji własnych. 

�� Kapitał zapasowy  

Kapitał zapasowy w wysoko�ci 40.799 tys. zł. wynika z nadwy�ki ceny emisyjnej nad warto�ci� nominaln� akcji 

wyemitowanych przez Spółk� w 2001 (4.200 tys. zł) oraz nadwy�ki warto�ci godziwej akcji poł�czeniowych 

wyemitowanych przez Spółk� w 2007 roku nad ich warto�ci� nominaln� i kosztami emisji (36.599 tys. zł).  

�� Strata z lat ubiegłych

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki znajduje si� nierozliczona strata poniesiona przez Spółk� do ko�ca 

2000 roku. Głównym powodem poniesienia tej straty był fakt pogorszenia si� koniunktury rynkowej i sytuacji 

gospodarstw domowych co spowodowało konieczno�� wykupu przez Spółk� cz��ci kredytów udzielonych przez 

banki za po�rednictwem BEST SA. Zawarte przez Spółk� umowy po�rednictwa kredytowego zobowi�zywały j�
do takiego wykupu w przypadku braku spłaty ze strony kredytobiorcy.  
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W 2001 roku Spółka zako�czyła działalno�� polegaj�c� na po�rednictwie kredytowym  i obecnie nie posiada 

zobowi�za� z tego tytułu. Obecnie nierozliczona strata wynosi – 2.983 tys. zł i zwa�ywszy na tempo 

odbudowywania kapitałów własnych, plany rozwojowe Spółki, jej ugruntowan� pozycj� na rynku jak i potencjał 

bran�y, w której funkcjonuje, powinna zosta� rozliczona do ko�ca 2010 roku. 

�� Strata netto   

W pierwszym półroczu 2009 roku Spółk� poniosła strat� netto w wysoko�ci 1.087 tys. zł. 

1.2.2 Zobowi�zania długoterminowe  

Na dzie� 30.06.2009 roku kwota zobowi�za� długoterminowych wyniosła 457 tys. zł a ich dominuj�cym 

składnikiem była rezerwa z tytułu dochodowego podatku odroczonego. W stosunku do stanu z dnia 30.06.2008 

roku warto�� tej pozycji spadła o 385 tys. zł, głównie na skutek zmiany regulaminu wynagradzania 

obowi�zuj�cego w BEST S.A. i rozwi�zania utworzonej w poprzednich okresach rezerwy na nagrody 

jubileuszowe. 

Struktura zobowi�za� długoterminowych 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Rezerwa z tytułu dochodowego podatku odroczonego 224 49,0 168 20,0

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 26 5,7 447 53,1

Przychody przyszłych okresów 207 45,3 227 26,9

Razem 457 100 842 100

1.2.3 Zobowi�zania krótkoterminowe 

Zobowi�zania krótkoterminowe na dzie� 30.06.2009 roku wyniosły 2.525 tys. zł. W stosunku do stanu z dnia 

30.06.2008 roku warto�� tej pozycji spadła o 952 tys. zł, głównie na skutek spłaty zobowi�za� kredytowych.  

Struktura  zobowi�za� krótkoterminowych

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i pozostałe 1 850 73,3 1 947 56,0

Krótkoterminowe po�yczki i kredyty 0 0,0 1 050 30,2

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 279 11,0 326 9,4

Pozostałe rezerwy 230 9,1 56 1,6

Przychody przyszłych okresów 166 6,6 98 2,8

Razem 2 525 100 3 477 100
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2.  SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU 

2.1 Przychody ze sprzeda�y 

Rachunek zysków i strat sporz�dzony za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wykazuje przychody ze 

sprzeda�y w kwocie 14.303 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku wielko�� przychodów ze 

sprzeda�y wzrosła o 2.037 tys. zł  (blisko 17%).  

Struktura przychodów ze sprzeda�y 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Obrót wierzytelno�ciami 7 470 52,2 6 274 51,2

Obsługa funduszu sekurytyzacyjnego 6 790 47,5 5 976 48,7

Usługi windykacyjne 29 0,2 0 0,0

Pozostałe 14 0,1 16 0,1

Razem 14 303 100 12 266 100

2.2. Koszty działalno�ci operacyjnej 

 Struktura kosztów działalno�ci operacyjnej 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Amortyzacja 908 5,9  976 9,0

Zu�ycie materiałów i energii 331 2,1 373 3,5

Usługi obce 1 846 11,9 1 929 17,9

Podatki i opłaty 387 2,5 421 3,9

Wynagrodzenia 5 801 37,6 5 830 54,0

Ubezpieczenia społeczne i �wiadczenia na rzecz 

pracowników 
1 041 6,7 1 008 9,3

Pozostałe 5 147 33,3 255 2,4

Razem 15 461 100 10 792 100

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku suma kosztów operacyjnych wyniosła 15.461 tys. zł. i była 

wy�sza o 4.669 tys. zł  od sumy kosztów poniesionych przez  Spółk� w analogicznym okresie 2008 roku. 

Główn� ró�nic� stanowiła warto��  sprzedanych wierzytelno�ci w wysoko�ci 4.835 tys. zł. 

2.3 Wynik na sprzeda�y 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku Spółka poniosła strat� na sprzeda�y w wysoko�ci 1.158 tys. zł.  

2.4 Pozostałe przychody operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne uzyskane przez Spółk� w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku 

wyniosły 181 tys. zł, a ich głównymi składnikami były rozliczone dotacje pa�stwowe.  
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Główne pozycje pozostałych przychodów operacyjnych 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Rozliczone dotacje pa�stwowe 83 45,8 49 28,6

Efekt rocznej korekty podatku VAT 32 17,7 0 0

Podnajem 13 7,2 13 7,6

Nadpłaty składek ZUS 11 6,1 0 0,0

Kary umowne, odszkodowania 11 6,1 40 23,4

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych 10 5,5 40 23,4

Odszkodowania komunikacyjne 7 3,9 16 9,4

Zysk ze zbycia aktywów trwałych 0 0,0 2 1,2

Pozostałe 14 7,7 11 6,4

Razem 181 100 171 100

2.5 Pozostałe koszty operacyjne  

Pozostałe koszty operacyjne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wyniosły 71 tys. zł. 

Główne pozycje pozostałych kosztów operacyjnych  

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

tys. zł %  tys. zł % 

Składki członkowskie 20 28,2 18 12,2

Spisanie nakładów na warto�ci niematerialne 18 25,4 0 0,0

Koszty s�dowe 11 15,5 0 0,0

Likwidacja szkód komunikacyjnych 8 11,3 7 4,7

Utworzone odpisy aktualizuj�ce 5 7,0 94 63,5

Darowizny 4 5,6 15 10,1

Pozostałe  5 7,0 14 9,5

Razem 71 100 148 100

2.6 Strata na działalno�ci operacyjnej 

W  okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku Spółka poniosła strat� na działalno�ci operacyjnej                          

w wysoko�ci 1.048 tys. zł.   

2.7 Zysk przed opodatkowaniem 

Po uwzgl�dnieniu przychodów i kosztów finansowych strata przed opodatkowaniem za okres od 1 stycznia do 

30 czerwca 2009 roku wyniosła 1.087 tys. zł. Głównymi pozycjami przychodów finansowych były odsetki od 

depozytów, a kosztów finansowych – dyskonto oraz opłaty zwi�zane z notowaniem akcji Spółki. 

2.8 Podatek dochodowy 

W zwi�zku z poniesion� strat� podatkow� w pierwszym półroczy 2009 roku Spółka nie zapłaciła podatku 

dochodowego. Ł�czny podatek dochodowy uj�ty w wyniku finansowym wyniósł 43 tys. zł i był zwi�zany                   

z  podatkiem odroczonym.  

2.9 Strata netto 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku Spółka poniosła strat� netto w wysoko�ci 1.087 tys. zł. 
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3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH 

Stan �rodków pieni��nych na dzie� 30.06.2009 roku wyniósł 3.092 tys. zł i zwi�kszył si� w porównaniu do stanu 

z dnia 31.12.2008 r. o  1.044 tys. zł.  

Zmiana stanu �rodków pieni��nych 

30.06.2009 r. 30.06.2008 r. 
Pozycje 

  tys. zł   tys. zł 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej  5 932 2 944

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej  -4 888  -612

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  0  -3 344

Razem  1 044  -1 012

�rodki pieni��ne wypracowane w pierwszym półroczu 2009 roku na działalno�ci operacyjnej umo�liwiły Spółce 

obj�cie certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ. 

4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

Zmiany maj�ce miejsce w strukturze kapitałów własnych Spółki w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 

roku były wynikiem poniesienia straty oraz uj�cia skutków wyceny posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. 

W efekcie powy�szych czynników kapitał własny zmniejszył si�  do poziomu 21.133 tys. zł. 

III. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH 

1. Oferta produktów finansowych 

Emitent jest najwi�ksz�, notowan� na GPW w Warszawie, spółk� oferuj�c� usługi z zakresu windykacji  

i zarz�dzania portfelami wierzytelno�ci nieregularnych. Emitent prowadzi windykacj� w ramach przepisów 

prawa, zachowuj�c przy tym wysokie standardy etyczne. Jest jednym z inicjatorów powstania Zasad Dobrych 

Praktyk Windykacyjnych oraz członkiem zało�ycielem Konferencji Przedsi�biorstw Finansowych. 

Na dzie� 30 czerwca 2009 roku ł�czna warto�� nominalna wierzytelno�ci obsługiwanych przez BEST wynosiła  

2.080,9 mln zł, z czego: 

�� 2.045,6 mln zł stanowiły wierzytelno�ci obsługiwane na rzecz funduszy inwestycyjnych, 

�� 24,8 mln zł stanowiły wierzytelno�ci obsługiwane na rzecz pozostałych podmiotów, 

�� 10,5 mln zł stanowiły wierzytelno�ci nabyte przez Spółk�. 
   

BEST kieruje swoj� ofert� do instytucji finansowych takich jak banki i fundusze sekurytyzacyjne oraz do 

innych podmiotów gospodarczych �wiadcz�cych usługi na masow� skal�. Obsługuje wierzytelno�ci detaliczne, 

korporacyjne i B2B.  
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Zakres usług �wiadczonych przez Spółk�:

�� Obsługa wierzytelno�ci na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych�

�

Usługa polega na podejmowaniu przez BEST czynno�ci prawnych i faktycznych maj�cych na celu realizacj�
�wiadcze� wynikaj�cych z wierzytelno�ci sekurytyzowanych. Obsługa danego funduszu prowadzona jest 

zgodnie z jego zaleceniami oraz na podstawie umowy o obsług� wierzytelno�ci sekurytyzowanych, pod �cisłym 

nadzorem KNF.�

�

�� Zarz�dzanie wierzytelno�ciami (czasowa obsługa wierzytelno�ci)�

�

Jest to oferta skierowana do banków, firm telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów posiadaj�cych 

wierzytelno�ci masowe. Zało�eniem czasowego zarz�dzania portfelem jest przyjmowanie wierzytelno�ci 

nieregularnych na z góry okre�lony czas obsługi, w którym to zespół negocjatorów prowadzi wobec dłu�ników 

czynno�ci windykacyjne zmierzaj�ce do spłaty przeterminowanego zadłu�enia. W przypadku braku mo�liwo�ci 

wyegzekwowania spłaty, obsługa zostaje zako�czona przekazaniem szczegółowych raportów przedstawiaj�cych 

wykonane czynno�ci, zawieraj�cych informacje uzyskane o dłu�niku oraz zalecenia, co do dalszego 

post�powania.�

�

�� Zapasowa obsługa funduszy sekurytyzacyjnych�

�

Usługa zapasowego serwisera funduszu sekurytyzacyjnego mo�e mie� miejsce w przypadku zaistnienia 

konieczno�ci zmiany aktualnego serwisera. BEST jest wówczas w stanie szybko i sprawnie przenie��
zarz�dzanie portfelem wierzytelno�ci na swoj� platform�. Wprowadzenie takiego rozwi�zania powoduje 

obni�enie ryzyk zwi�zanych z zarz�dzaniem portfelem oraz zachowanie ci�gło�ci procesu windykacji.

W ramach tej usługi istnieje mo�liwo�� prowadzenia przez Spółk� równoległego monitorowania, analizowania  

i raportowania prowadzonych działa� windykacyjnych w stosunku do wierzytelno�ci w celu zapewnienia 

odpowiedniej jako�ci usług. Jest to rozwi�zanie podnosz�ce skuteczno�� odzyskiwania nale�no�ci i egzekucji 

długów powszechnie stosowane na rynku ameryka�skim. Spółka obecnie nie uzyskuje z tego tytułu przychodów, 

jednak w swojej ofercie ma tak� usług� by wyj�� naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku w przyszło�ci.

2. Organizacja sprzeda�y 

Siedziba Spółki zlokalizowana jest w Gdyni przy ul. Morskiej 59. W biurze siedziby umiejscowione s�
wszystkie komórki organizacyjne poza archiwum. Spółka posiada tak�e rozwini�t� sie� windykatorów 

terenowych, obejmuj�c� swoim zasi�giem teren całego kraju oraz Centrum Usługowe w Elbl�gu, w którym 

mie�ci si� call center, archiwum i punkt pocztowy wraz z zapleczem administracyjnym. BEST posiada tak�e 

biuro w Łodzi, które jest wsparciem teleinformatycznym Spółki. 

Spółka prowadzi działalno�� na terenie całego kraju a komórki sprzeda�owe zlokalizowane s� w siedzibie 

Spółki. 

3.  Rynki zbytu i �ródła zaopatrzenia, ze wskazaniem odbiorcy lub dostawcy, którego udział wynosi co 
najmniej 10% przychodów ze sprzeda�y ogółem 

Do lutego 2009 roku niemal połow� przychodów Spółki stanowiły �wiadczenia uzyskiwane w zwi�zku                  

z zarz�dzeniem własnym portfelem wierzytelno�ci, pozostał� cz��� stanowiły przychody z tytułu �wiadczenia 

usług. Po sprzeda�y cz��ci portfela wierzytelno�ci z tytułu �wiadczenia usług BEST uzyskuje wi�kszo��, bo 

niemal 77%, przychodów. Głównymi odbiorcami usług Spółki s� dwa fundusze sekurytyzacyjne, z tego udział 

jednego - BEST I NSFIZ, wynosi 39% ł�cznych przychodów ze sprzeda�y osi�gni�tych przez BEST S.A.                    

w pierwszym półroczu 2009 roku.   

Ze wzgl�du na specyfik� działania Spółka nie jest istotnie uzale�niona od �adnego z dostawców. 
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IV. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGRO�ENIA 

Spółka identyfikuje nast�puj�ce rodzaje ryzyka zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�: 

�� ryzyko zwi�zane z obsług� wierzytelno�ci na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych 

Obsługa wierzytelno�ci na zlecenie funduszy inwestycyjnych obwarowana jest wieloma wymogami i regulacjami 

prawnymi i mo�e by� prowadzona wył�cznie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”). 

W zwi�zku z zawartymi umowami Emitent musi spełnia� szereg wymogów organizacyjno - prawnych, głównie 

zwi�zanych z bezpiecze�stwem danych osobowych przechowywanych w elektronicznej bazie danych i archiwum. 

W przypadku wyst�pienia uchybie� w postawionych wymogach KNF mo�e cofn�� wydan� Spółce zgod� na 

obsług� wierzytelno�ci funduszu sekurytyzacyjnego.  

Z drugiej strony w przypadku, gdyby wyniki lub sposób obsługi przez BEST wierzytelno�ci funduszu 

sekurytyzacyjnego zostały negatywnie ocenione przez inwestorów funduszu, mogliby oni zmieni� podmiot 

obsługuj�cy wierzytelno�ci. Nast�pstwem działania KNF lub inwestorów funduszu byłby istotny spadek 

przychodów ze sprzeda�y.  

�� ryzyko makroekonomiczne  

Ryzyko makroekonomiczne zwi�zane jest z sytuacj� gospodarcz� kraju, poprzez powi�zanie koniunktury 

makroekonomicznej ze zdolno�ci� spłaty wierzytelno�ci przez dłu�ników. Pogorszenie si� sytuacji gospodarczej, 

skutkuje wzrostem stopy bezrobocia, zahamowaniem wzrostu gospodarczego, wzrostem stóp procentowych, 

spadkiem popytu, spadkiem realnych dochodów i tym samym pogorszeniem sytuacji finansowej dłu�ników, co ma 

bezpo�redni wpływ na mo�liwo�� do regulowania zobowi�za� finansowych przez osoby fizyczne jak i 

przedsi�biorstwa. Zatem dla sytuacji Spółki bardzo istotne znaczenie ma sytuacja na rynku pracy, która mo�e mie�
bezpo�redni wpływ na skuteczno�� działa� windykacyjnych i przychody osi�gane przez Spółk�. Z drugiej jednak 

strony czas gorszej sytuacji gospodarczej jest dobrym momentem do inwestycji w portfele wierzytelno�ci, których 

w tym czasie pojawia si� wi�cej na rynku. Istotne czynniki, które determinuj� odmienny charakter przedsi�wzi�cia 

zwi�zanego z obsług� i inwestycjami w portfele wierzytelno�ci to: 

Cykliczno��

Cykliczny charakter działalno�ci sektora zarz�dzania wierzytelno�ciami sprawia, i� okres spowolnienia 

gospodarczego, w jakim znajduje si� obecnie globalna gospodarka, jest idealnym momentem na dokonywanie 

zakupu wierzytelno�ci. Bie��ca sytuacja w sektorze bankowym wymusza na bankach czyszczenie struktury 

bilansowej poprzez sprzeda� portfeli wierzytelno�ci, nie tylko w celu poprawy wska�ników płynno�ciowych, ale 

przede wszystkim w celu pozyskania dodatkowego kapitału. Dodatkowo, uwarunkowania prawne sprzyjaj� temu 

procesowi, dzi�ki czemu banki uzyskuj� dodatkowe korzy�ci zwi�zane z sekurytyzacj�. W zwi�zku z powy�szym, 

zwi�kszona poda� portfeli, przy jednoczesnym ograniczeniu w dost�pie do �ródeł finansowania oddziałuje 

bezpo�rednio na ceny transakcyjne sprzeda�y portfeli wierzytelno�ci. Dzi�ki temu w okresie dekoniunktury 

zasadnym jest nabywanie portfeli wierzytelno�ci po obni�onej cenie, które wraz z popraw� nastrojów 

gospodarczych generuj� dla inwestorów relatywnie wy�sze stopy zwrotu.  

Przepływy pieni��ne

Zarz�dzanie wierzytelno�ciami w odró�nieniu od wi�kszo�ci rodzajów działalno�ci gospodarczej wyró�nia 

podstawowa cecha. Ju� od pierwszego dnia po nabyciu portfela b�d� przyj�ciu go do obsługi na zlecenie, generuje 

on przepływy pieni��ne, które w zale�no�ci od preferencji inwestora zwracane s� bezpo�rednio do niego lub 

przeznaczane na kolejne inwestycje. Daje to gwarancj�, i� w nawet przypadku zawirowa� gospodarczych inwestor 

otrzymuje regularnie, okre�lone przepływy pieni��ne.  

Rozproszenie ryzyka

Klasyczne podej�cie do prowadzenia działalno�ci rozkłada ryzyko przedsi�wzi�cia najcz��ciej na kilkadziesi�t 
czynników poprzez dywersyfikacj� obszarów działalno�ci na ró�ne bran�e. Najcz��ciej jednak przedsi�biorstwa 

skupiaj� swoj� działalno�� w obszarze jednej bran�y, co w konsekwencji zwi�ksza ryzyko zale�no�ci wyników 

danej firmy od ogólnej kondycji sektora. W przypadku podmiotów działaj�cych na rynku zarz�dzania 
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wierzytelno�ciami, nabywanie portfeli wierzytelno�ci detalicznych, mo�e zdywersyfikowa� ryzyko nawet na setki 

tysi�cy podmiotów. Zatem w przypadku inwestycji w portfel wierzytelno�ci, prawdopodobie�stwo nie 

wywi�zania si� wszystkich dłu�ników ze swoich zobowi�za� jest niewspółmiernie ni�sze w stosunku do innych 

inwestycji dokonywanych na rynku kapitałowym. 

�� ryzyko wynikaj�ce z niestabilno�ci polskiego systemu prawnego  

Ustawa o upadło�ci konsumenckiej

Wej�cie w �ycie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Prawo upadło�ciowe i naprawcze oraz 

ustawy o kosztach s�dowych w sprawach cywilnych (Ustawa o upadło�ci konsumenckiej) mo�e wpłyn�� na 

zmniejszenie przychodów uzyskiwanych z egzekucji wierzytelno�ci konsumenckich. Z drugiej strony przyj�ta 

Ustawa o upadło�ci konsumenckiej nakłada powa�ne ograniczenia w dost�pie osób fizycznych do korzystania z 

prawa upadło�ci. Przede wszystkim nie dotyczy ona osób prowadz�cych działalno�� gospodarcz� oraz rolników. 

Dłu�nik mo�e z niej skorzysta� raz na 10 lat tylko w przypadku wyj�tkowych i niezale�nych od niego 

okoliczno�ci, o czym b�dzie decydował s�d. Konsumenci nie mog� tak�e ogłosi� upadło�ci, je�li którykolwiek z 

kredytów został zaci�gni�ty, gdy dłu�nik był ju� niewypłacalny. Dodatkowo, po ogłoszeniu bankructwa, je�li 
dłu�nik je�li posiada mieszkanie, b�dzie je musiał sprzeda�, a z transakcji uzyska jedynie �rodki, które pozwol�
sfinansowa� roczny wynajem mieszkania. Jednocze�nie przez maksymalnie pi�� lat b�dzie zobowi�zany spłaca�
długi według planu ustalonego przez s�d. Dopiero po spełnieniu wy�ej wymienionych wymaga� konsument 

b�dzie mógł liczy� na umorzenie reszty zobowi�za�. Konsekwencj� przyj�cia Ustawy o upadło�ci konsumenckiej 

z wymienionymi wy�ej ograniczeniami jest tak�e ograniczenie wyst�powania tzw. hazardu moralnego czyli 

mo�liwo�� wyboru przez dłu�nika umów, które „opłaca si�” dotrzyma� lub nie. Z upadło�ci konsumenckiej 

wykluczeni zostan� tak�e konsumenci, którzy z premedytacj� b�d� zadłu�a� si�, by nast�pnie ogłasza�
bankructwo. Zatem wej�cie w �ycie w takim kształcie mo�e istotnie zwi�kszy� zaufanie do instytucji finansowych 

oraz poprawi� czytelno�� otoczenia prawnego przedsi�biorstw windykacyjnych i ich klientów. Mo�na zatem 

zasadnie oczekiwa�, i� da to kolejny impuls do wzrostu i uwiarygodnienia bran�y windykacyjnej. 

Ustawa o udost�pnianiu informacji gospodarczej

Trwaj� prace dotycz�ce rozszerzenia podmiotowego i przedmiotowego zakresu stosowania ustawy. Rozszerzenie 

zakresu podmiotowego powinno umo�liwi� przekazywanie do biur informacji gospodarczej informacji przez 

wierzycieli wtórnych, w tym fundusze sekurytyzacyjne. Uwzgl�dnienie w ustawie proponowanych zmian 

pozytywnie wpłynie na rozwój rynku obrotu wierzytelno�ciami, gdy� zwi�ksz� zakres sankcji mo�liwych do 

zastosowania wobec dłu�nika. 

  

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Wej�cie w �ycie ustawy z dnia 4 wrze�nia 2008 o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo 

bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wprowadziła dosy� istotne zmiany w ustawie                      

o funduszach inwestycyjnych, w tym przede wszystkim skróciła czasu post�powania w procesie uzyskania licencji 

na obsług� funduszu, jak i samego procesu uzyskiwania zgody na tworzenie funduszy inwestycyjnych. 

Wprowadzona została tak�e zmiana charakteru licencji na obsług� funduszy sekurytyzacyjnych ze szczególnej na 

ogóln� i to bez wzgl�du na rodzaj funduszu. Przed wej�ciem w �ycie wy�ej wymienionej nowelizacji ustawy  

o funduszach inwestycyjnych licencja udzielana była wył�cznie na obsług� konkretnego funduszu. Wprowadzenie 

wspomnianych powy�ej zmian obni�y koszty oraz poprawi konkurencyjno�� bran�y  

�� ryzyko zwi�zane z niestabilno�ci� systemu podatkowego 

Polski system podatkowy charakteryzuje si� cz�stymi zmianami przepisów. Wiele z nich jest sformułowanych  

w nieprecyzyjny sposób i brakuje ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegaj�
cz�stym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo s�dowe w sferze opodatkowania, 

nie s� jednolite. W zwi�zku z rozbie�nymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku spółki działaj�cej 

na obszarze RP zachodzi wi�ksze ryzyko ni� w przypadku spółki działaj�cej w bardziej stabilnych systemach 

podatkowych. Dla Emitenta niekorzystne byłyby wszelkie regulacje wprowadzaj�ce opodatkowanie podatkiem od 

towarów i usług czynno�ci obrotu wierzytelno�ciami i obsługi funduszy inwestycyjnych oraz wszelkie regulacje 

zwi�kszaj�ce obecnie istniej�ce obci��enia podatkowe. 
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�� ryzyko zwi�zane z konkurencj� na rynku usług windykacyjnych 

Na rynku istnieje obecnie kilkaset firm windykacyjnych, jednak w wi�kszo�ci s� to małe podmioty lub kancelarie 

prawne. W czołówce bran�y windykacyjnej znajduje si� obecnie kilka przedsi�biorstw. Od kilku lat dominuj�c�
pozycj� na rynku wierzytelno�ci zajmuj� firmy współpracuj�ce z funduszami sekurytyzacyjnymi. Oprócz BEST s�
to m. in.: KRUK S.A., Ultimo Sp. z o.o., EGB Investments S.A., P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o. , Intrum Justitia Sp. z 

o.o., APS S.A. Powstawanie kolejnych funduszy sekurytyzacyjnych i ich współpraca  w zakresie odzyskiwania 

wierzytelno�ci z innymi podmiotami z bran�y mo�e obni�y� pozycj� konkurencyjn� BEST. 

�� ryzyko zwi�zane z technologi� oraz kapitałem ludzkim 

Istnienie przedsi�biorstwa Emitenta opiera si� na dwóch najwa�niejszych filarach, które stanowi� o jego sile. S�
to zaawansowane technologie teleinformatyczne oraz czynnik ludzki. 

Emitent posiada rozbudowany Pion IT, który zajmuje si� tworzeniem podło�a dla Spółki zapewniaj�cego jej 

sprawne i efektywne funkcjonowanie. Podstaw� działania Emitenta jest oprogramowanie i infrastruktura 

teleinformatyczna, dzi�ki którym BEST notuje wysok� skuteczno�� i wydajno�� przeprowadzanych procesów 

windykacyjnych. 

Do poprawnego ich funkcjonowania niezb�dne s� równie� zasoby ludzkie – wykwalifikowani i do�wiadczeni 

pracownicy. Pracuj�c z zaanga�owaniem i przy pomocy nowoczesnych narz�dzi pozwalaj� oni Spółce osi�ga�
satysfakcjonuj�ce wyniki. 

Długotrwałe zakłócenia w pracy sprz�tu teleinformatycznego lub ograniczenie dost�pno�ci personelu                         

o odpowiednich dla Spółki kwalifikacjach mo�e mie� istotny wpływ na osi�gane wyniki finansowe a nawet 

kontynuacj� działania. Emitent przewiduj�c takie ryzyka zabezpiecza si� inwestuj�c w wysokiej klasy sprz�t 
alarmowy, podtrzymuj�cy napi�cie elektryczne oraz urz�dzenia rejestruj�ce dane elektroniczne by 

minimalizowa� ewentualne straty powstałe wskutek przestoju działania technologii. 

Spółka prowadzi tak�e ci�gł� rekrutacj� oraz szereg programów motywacyjnych maj�cych za zadanie 

zach�cenie pracowników do pracy na jej rzecz.  

  

V. OCENA ZARZ�DZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI  

Głównym �ródłem finansowania działalno�ci operacyjnej oraz inwestycyjnej prowadzonej przez Emitenta                    

w pierwszym półroczu 2009 roku były �rodki własne zakumulowane w poprzednich okresach oraz uzyskane ze 

sprzeda�y wierzytelno�ci. Pozwoliły one Spółce na obj�cie 3.600.000 szt. certyfikatów inwestycyjnych BEST II 

NSFIZ.  

Pogorszenie si� sytuacji gospodarczej w ostatnim okresie wpłyn�ło negatywnie na wyniki osi�gane przez Spółk�
w pierwszym półroczu 2009 roku. Spółka zaobserwowała blisko 15% spadek wpływów lecz na razie trudno jest 

oszacowa� ostateczny efekt dekoniunktury.  

Mimo straty poniesionej w pierwszym półroczu bie��cego roku BEST zachowuje płynno�� finansow� oraz 

zdolno�� do wywi�zywania si� z zaci�gni�tych zobowi�za�, a inwestycja w certyfikaty inwestycyjne funduszu 

sekurytyzuj�cego wierzytelno�ci umo�liwia stabilny wzrost warto�ci lokaty i jednocze�nie pozwala na okresowe 

odzyskiwanie cz��ci zaanga�owanych �rodków pieni��nych w celu wsparcia wydatków operacyjnych lub 

niewielkich inwestycji infrastrukturalnych, bez ponoszenia istotnych kosztów rezygnacji  z inwestycji.

VI.  INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA  S� ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI 
KADROWEJ, MAJ�TKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN 

W pierwszym półroczu 2009 roku BEST S.A. zbył cz��� posiadanego pakietu wierzytelno�ci ponosz�c strat�                   
w wysoko�ci 520 tys. zł. Transakcja odbyła si� w ramach grupy podmiotów powi�zanych a otrzymane �rodki 

zostały przeznaczone na działalno�� inwestycyjn� – obj�cie certyfikatów inwestycyjnych. Konsekwencj�
przeniesienia portfela b�dzie wzrost warto�ci tzw. niezrealizowanego zysku z posiadanych certyfikatów 

inwestycyjnych i obni�enie wpływów z obsługi własnego portfela. Zgodnie ze strategi� grupy BEST b�dzie 

tak�e uzyskiwa� przychody z obsługi sprzedanego portfela.
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W opinii zarz�du Spółki dominuj�cej w pierwszym półroczu 2009 roku nie wyst�piły �adne inne czynniki ani 

zdarzenia, w szczególno�ci o nietypowym charakterze, które miałyby znacz�cy wpływ na osi�gni�te wyniki 

finansowe.  

VII. OCENA MO�LIWO	CI REALIZACJI ZAMIERZE� INWESTYCYJNYCH 

W pierwszym półroczu 2009 roku Spółka zintensyfikowała czynno�ci usprawniaj�ce organizacj� i zwi�kszaj�ce 

efektywno�� procesow� podejmowanych działa� wdra�aj�c system zarz�dzania produktywno�ci�                                  
i efektywno�ci� procesów operacyjnych oparty na metodologii Lean Six Sigma. 

Wi�kszo�� tego rodzaju działa�, podobnie jak samo prowadzenie operacji na masow� skal� jest �ci�le zwi�zane 

z procesami informatyzacji i ci�głym doskonaleniem infrastruktury teleinformatycznej, dlatego te�  Spółka 

planuje kolejne inwestycje w tym obszarze.  

W najbli�szym okresie BEST b�dzie intensyfikowa� prace zwi�zane z wdro�eniem innowacyjnych rozwi�za�
technologicznych z obszarów zarz�dzania poł�czeniami telekomunikacyjnymi i wsparciem aplikacyjnym w tym 

zakresie, poł�czonych ze zmianami procesowymi, co powinno doprowadzi� do podniesienia stopy zwrotu                

z poniesionych nakładów inwestycyjnych i zwi�kszenia rentowno�ci Spółki. 

Ponadto, w zwi�zku z nowelizacj� kodeksu post�powania cywilnego z 9 stycznia 2009 r., Spółka planuje tak�e 

działania w zakresie elektronicznej współpracy z s�dami (e-s�d).  

Oceniaj�c szans� realizacji zamierze� inwestycyjnych nale�y podkre�li�, �e �ródłem finansowania planu 

nakładów b�d� �rodki własne Spółki pozyskanie z bie��cej działalno�ci lub w wyniku odkupienia posiadanych 

certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz, który je wyemitował, dlatego te� Zarz�d Spółki pozytywnie ocenia 

mo�liwo�ci realizacji podj�tych zamierze�.  

VIII.  PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNO	CI EMITENTA

Przyszłe wyniki finansowe zale�e� b�d� głównie od tego czy Spółka pozyska do obsługi nowe wierzytelno�ci. 

Dotyczy to zarówno portfeli powierzanych czasowo do obsługi firmie windykacyjnej (monitoring bie��cy) jak              

i portfeli nabywanych przez wyspecjalizowanych inwestorów do funduszy sekurytyzacyjnych.  

Poczynione w ostatnich latach inwestycje w �rodki trwałe oraz znaczne zwi�kszenie zatrudnienia daj� BEST 

S.A.  solidne podstawy do prowadzenia operacji windykacyjnych zakrojonych na bardzo szerok� skal�. Ponadto, 

uruchomienie BEST TFI S.A. umo�liwia Grupie zaoferowanie inwestorom zainteresowanym zakupem portfeli 

wierzytelno�ci kompleksowej obsługi całego przedsi�wzi�cia inwestycyjnego pocz�wszy od samej transakcji 

zakupu, poprzez pełn� obsług� portfela a sko�czywszy na ostatecznym rozliczeniu i likwidacji funduszu. 

Z drugiej strony prowadzenie obsługi ka�dego portfela wierzytelno�ci jest zale�ne od bie��cej oraz 

przewidywanej sytuacji finansowej podmiotów zobowi�zanych. Pogorszenie si� sytuacji gospodarczej                        

w ostatnim okresie wpłyn�ło negatywnie na wyniki osi�gane przez Spółk� w pierwszym półroczu 2009 roku. 

Spółka zaobserwowała blisko 15% spadek wpływów, lecz na razie trudno jest oszacowa� ostateczny efekt 

dekoniunktury.  

.......................................                                                                                           ................................................. 

Krzysztof Borusowski                                                                                              Marek Kucner 

Prezes Zarz�du BEST S.A.                                                                                      Członek Zarz�du BEST S.A. 
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IV. O	WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE RZETELNO	CI SPORZ�DZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Zarz�d BEST S.A. o�wiadcza, �e wedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe za 

pierwsze półrocze 2009 roku oraz porównywalne okresy sprawozdawcze sporz�dzone zostało zgodnie                 

z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci oraz �e odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuacj� maj�tkow� i finansow� BEST S.A. oraz jej wynik finansowy. 

Ponadto Zarz�d BEST S.A. o�wiadcza, �e półroczne sprawozdanie z działalno�ci zawiera prawdziwy obraz 

rozwoju i osi�gni�� oraz sytuacji BEST S.A., w tym opis podstawowych zagro�e� i ryzyk. 

    

...........................................                                                                                          ........................................... 

Krzysztof Borusowski                                                                                                 Marek Kucner 

Prezes Zarz�du BEST S.A.                                                                                         Członek Zarz�du BEST S.A.  

V. O	WIADCZENIE ZARZ�DU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 
BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH 

Zarz�d BEST o�wiadcza, �e Deloitte Audyt Sp. z o. o. – podmiot uprawniony do badania sprawozda�
finansowych, dokonuj�cy przegl�du sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2009 roku został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz �e podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonuj�cy tego badania spełniali 

warunki do wydania bezstronnego i niezale�nego raportu z badania, zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa 

krajowego. 

...........................................                                                                                      ........................................... 

Krzysztof Borusowski                                                                                             Marek Kucner 

Prezes Zarz�du BEST S.A.                                                                                      Członek Zarz�du BEST S.A. 










