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I. WYBRANE DANE FINANSOWE  

w tys. PLN w tys. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE  2009  

 okres od 

01/01/09 do 

31/12/09 

2008  

 okres od 

01/01/08 do 

31/12/08 

  2009  

 okres od 

01/01/09 do 

31/12/09 

2008  

 okres od 

01/01/08 do 

31/12/08 

I. Przychody ze sprzeda�y  23 678 26 426 5 455 7 482

II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 522 5 565 -581 1 576

III. Zysk (strata) netto -2 291 4 468 -528 1 265

IV. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 5 506 4 566 1 268 1 293

V. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -5 121 -262 -1 180 -74

VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 0 -4 400 0 -1 246

VII. Przepływy pieni��ne netto, razem 385 -96 89 -27

VIII. Aktywa, razem 23 811 25 599 5 796 6 135

IX. Zobowi�zania  3 321 3 572 808 856

X. Kapitał własny 20 490 22 027 4 988 5 279

XI. Kapitał akcyjny 23 512 26 112 5 723 6 258

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

XIII. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR) -0.44 0.86 -0.1 0.24

XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR) -0.44 0.86 -0.1 0.24

XV. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) 3.94 4.24 0.96 1.02

XVI. Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) 3.94 4.24 0.96 1.02

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� 31.12.2009 roku  4,1082 PLN/EURO 

�redni kurs za 12 miesi�cy 2009 roku 4,3406 PLN/EURO 

b) kursy �rednie EURO wg NBP w 2008 roku 

kurs na dzie� 31.12.2008 roku  4,1724 PLN/EURO 

        �redni kurs za 12 miesi�cy 2008 roku 3,5321 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� 31 grudnia, 

�� 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.  

  



BEST S.A.                                                                                                   RAPORT OKRESOWY ZA  2009 ROK  

4

II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009 ROK SPORZ�DZONE ZGODNIE  Z  „MSSF’” 

1. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  
sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2009 roku 

31.12.2009 
w tys. zł 

 31.12.2008 
w tys. zł 

AKTYWA Nota    
    

Aktywa trwałe   18.803  14.640 

Warto�ci niematerialne 4 532 482 

Rzeczowe aktywa trwałe 5 8.144 8.679 

Aktywa z tytułu  dochodowego podatku odroczonego 6 
3

571 363 

Inwestycje długoterminowe 4 9.482 5.112 
        w tym nieruchomo�ci inwestycyjne         2.820  3.096 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe 8 72 0 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 12.1 2  4 

  
Aktywa obrotowe  

5.008 10.959 

Zapasy 9 12 11 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe nale�no�ci 10 2.446 8.821 

w tym wierzytelno�ci nabyte 209 5.216 

Inwestycje krótkoterminowe 0 0 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  11 2.433 2.048 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe  12.1 117 79 

Suma aktywów  23.811 25.599 

PASYWA     
    

Kapitał własny  20.490�  22.027�
Kapitał akcyjny  13.1 23.512 26.112 

Akcje własne 13.2 (20.943) (41.886) 

Kapitał zapasowy  13.3 22.456 40.799 

Kapitał z aktualizacji wyceny 13.4 739  (15) 

Strata z lat ubiegłych  13.5 (2.983) (7.451) 

Zysk netto (2.291) 4.468 

� �

Zobowi�zania długoterminowe 492  487 
    

Rezerwa z tytułu  dochodowego podatku 

odroczonego 6.1 326 172 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze  15 31  26 

Przychody przyszłych okresów 12.2 135  289 

       

Zobowi�zania krótkoterminowe   2.829 3.085 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

i pozostałe zobowi�zania 
17 2.114 2.478 

w tym zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 0  381 

Krótkoterminowe po�yczki i kredyty 14 0  0 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze  15 200  217 

Pozostałe rezerwy   16 360  224 

Przychody przyszłych okresów 12.2 155  166 

   

Suma pasywów  23.811 25.599 
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2. SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU  
za okres 12 miesi�cy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2009 roku 
(wariant porównawczy) 

  01.01.2009 
31.12.2009 

w tys. zł

01.01.2008 
31.12.2008 

w tys. zł
  Nota    

Przychody ze sprzeda�y  18  23.678  26.426 
     

Koszty działalno�ci operacyjnej   26.269  21.523 
Amortyzacja    1.857  1.834 

Zu�ycie materiałów i energii    668  785 

Usługi obce    3.783  4.148 

Podatki i opłaty    770  850 

Wynagrodzenia  19.1 11.602  11.310 

Ubezpieczenia społeczne i �wiadczenia na rzecz pracowników  19.1  2.077  2.083 

Pozostałe    5.512  513 

w tym warto�� sprzedanych wierzytelno�ci   4.835  0 

        

Zysk (strata) na sprzeda�y     (2.591)  4.903 
        

Pozostałe przychody operacyjne  20 475  802 

Pozostałe koszty operacyjne  21  142  323 

      

Zysk (strata) na działalno�ci operacyjnej    (2.258)  5.382 
     

Przychody finansowe 22 93  363 

Koszty finansowe  23 357  180 

      

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   (2.522)  5.565 
     

Podatek dochodowy 24 (231)  1.097 

     
Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej   (2.291)  4.468 

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

     
Zysk (strata) netto    (2.291)  4.468 

  
Zysk (strata) z tytułu wyceny inwestycji odnoszone na kapitał  931 (19) 

Dochodowy podatek odroczony (177) 4 

     
Pozostałe składniki pełnego dochodu (straty) netto razem   754  (15) 

     
Pełny dochód (strata) netto   (1.537)  4.453 

    
Pełny dochód (strata) udziałowców BEST S.A.   (1.537) 4.453 

Pełny dochód (strata) udziałowców mniejszo�ciowych 0 0 

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

Zwykły 25  (0,44)  0,86 

Rozwodniony 25  (0,44)  0,86 

    

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

    

Zwykły 25  0,00  0,00 

Rozwodniony 25  0,00  0,00 
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3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH
za okres 12 miesi�cy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2009 roku 

 01.01.2009 
31.12.2009 

w tys. zł

01.01.2008 
31.12.2008 

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

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2.522)  5.565 
Korekty o pozycje:  8.409  (107) 
Amortyzacja i utrata warto�ci aktywów trwałych  1.857  1.834 

Odsetki i dywidendy zapłacone 26 0  111 

Wynik na działalno�ci inwestycyjnej  27 276  (292) 

Zmiana stanu zapasów  (1)  20 

Zmiana stanu rezerw  28 124  (372) 

Zmiana stanu nale�no�ci   29 6.303  (1.905) 

Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych  30 1  1.081 

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych  31 (201)  79 

Pozostałe pozycje netto 32 50 (663)
    

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej przed opodatkowaniem  5.887  5.458 

    

Zapłacony podatek dochodowy (381)  (892) 

    
	rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej po opodatkowaniu  5.506  4.566 
       

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

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

trwałych
 1  3 

Spłata udzielonych po�yczek  0  0 

Otrzymane odsetki   0  0 

Otrzymane dotacje  0  663 

Nabycie warto�ci niematerialnych  i rzeczowych aktywów trwałych 33 (1.376)  (645) 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzeda�y 0  0 

Nabycie aktywów finansowych   34 (3.746)  (283) 

Pozostałe pozycje netto  0  0 

    

	rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej  (5.121)  (262) 
    

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  (4.300) 

Zapłacone prowizje i odsetki od kredytów bankowych 0 (100)
Koszty emisji i poł�czenia  0  0 

Pozostałe pozycje netto  0  0 

    
	rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej  0  (4.400) 
  
Zmiana stanu �rodków pieni��nych netto   385  (96) 

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu   2.048  2.144 

	rodki pieni��ne na koniec okresu  2.433  2.048 

w tym  o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania  0 0 
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4. SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
za okres 12 miesi�cy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2009 roku 

01.01.2009 
31.12.2009 

w tys. zł 

 01.01.2008 
31.12.2008 

w tys. zł 
   

Kapitał własny na pocz�tek okresu 22.027  17.574 

Zmiany zasad rachunkowo�ci 0 0 

   

Kapitał własny na pocz�tek okresu  22.027  17.574 
   

Kapitał akcyjny na pocz�tek okresu   26.112  26.112 

Obni�enie (umorzenie akcji) (2.600)  0 

   
Kapitał akcyjny na koniec okresu 23.512  26.112 

   

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

Zmniejszenie (umorzenie akcji) 20.943  0 

   

Udziały (akcje) własne na koniec okresu (20.943)  (41.886) 
   

Kapitał z emisji akcji powy�ej warto�ci 

nominalnej na pocz�tek okresu  40.799 40.799 

Zmniejszenie (umorzenie akcji) (18.343)  0 

   

Kapitał z emisji akcji powy�ej warto�ci 
nominalnej na koniec okresu  22.456 40.799 

  
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu  (15) 0 

Zysk (strata) z tytułu wyceny aktywów finansowych  931 (19) 

Dochodowy podatek odroczony (177) 4 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 
na koniec okresu

739  (15) 

Nierozliczona strata z lat poprzednich 

na pocz�tek okresu 
(7.451)  (9.868) 

Zysk z lat poprzednich do rozliczenia 4.468  2.417 

Bł�dy poprzednich okresów 0  0 

Pokrycie straty  0  0 

   
Nierozliczona strata z lat poprzednich 
na koniec okresu  

(2.983)  (7.451) 

  
Wynik finansowy bie��cego okresu (2.291)  4.468 

   
Kapitał własny na koniec okresu 20.490  22.027 
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5. INFORMACJA DODATKOWA  
do sprawozdania finansowego za okres 12 miesi�cy ko�cz�cy si� 31 grudnia 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:  

�� obsługa wierzytelno�ci funduszy inwestycyjnych; 

�� monitoring wierzytelno�ci. 

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”.  

Nast�puj�ce zmiany do „MSSF” s� obowi�zuj�ce na dzie� 1 stycznia 2009 roku: 

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

pierwszy oraz do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe – Koszt inwestycji                      

w jednostk� zale�n�, współkontrolowan� lub stowarzyszon�, 
�� Zmiana do MSSF 2 Płatno�� w formie akcji – Warunki nabycia akcji i anulowanie, 

�� Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia informacji, 

�� MSSF 8 Segmenty operacyjne, 

�� Zaktualizowany MSR 1 Prezentacja sprawozda� finansowych, 

�� Zaktualizowany MSR 23 Koszty finansowania zewn�trznego, 

�� Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja oraz do MSR 1 Prezentacja sprawozda�
finansowych – Instrumenty finansowe z opcj� sprzeda�y i zobowi�zania powstałe w wyniku likwidacji, 

�� Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena oraz MSSF 7 Instrumenty finansowe: 

ujawnienia informacji, 

�� Zmiany do KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych oraz do MSR 39 

Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena - Wbudowane instrumenty pochodne, 

�� Interpretacja KIMSF 11 „MSSF 2 – Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach 

własnych” zatwierdzona w UE w dniu 1 czerwca 2007 roku (obowi�zuj�ca w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 marca 2008 roku lub po tej dacie), 

�� Interpretacja KIMSF 13 Programy lojalno�ciowe, zatwierdzona w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku 

(obowi�zuj�ca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2009 roku lub po tej 

dacie), 

�� Interpretacja KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu okre�lonych �wiadcze�, minimalne 

wymogi finansowania oraz ich wzajemne zale�no�ci” - zatwierdzona w UE w dniu 16 grudnia 2008 roku 

(obowi�zuj�ca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2009 roku lub po tej 

dacie). 

�� Ulepszenia w Mi�dzynarodowych Standardach Sprawozdawczo�ci Finansowej – zbiór zmian do 

Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej, zmiany maj� zastosowanie w wi�kszo�ci 

przypadków dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2009 roku i pó�niej. 

Przyj�cie powy�szych standardów i interpretacji nie spowodowało zmian w polityce rachunkowo�ci Spółki,                 

a jedynie w prezentacji sprawozdania finansowego ( MSR 1). 
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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 

(zatwierdzone lub w trakcie zatwierdzania przez UE) ale nie maj� zastosowania do niniejszego sprawozdania, 

lecz dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 stycznia 2009 roku: 

�� Zaktualizowany MSSF 3 Poł�czenia jednostek gospodarczych (obowi�zuje dla okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si� od 1 lipca 2009 roku i pó�niej), 

�� Zaktualizowany MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe (obowi�zuje dla okresów 

rocznych rozpoczynaj�cych si� od 1 lipca 2009 roku i pó�niej), 

�� Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: Pozycje zabezpieczane kwalifikuj�ce si� do rachunkowo�ci 

zabezpiecze� (obowi�zuj� dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� od 1 lipca 2009 roku i pó�niej), 

�� KIMSF 17 Dystrybucja aktywów niepieni��nych na rzecz wła�cicieli (obowi�zuje dla okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si� od 1 lipca 2009 roku i pó�niej), 

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

pierwszy (obowi�zuj�ce od 1 stycznia 2010 roku, nie zatwierdzone przez UE), 

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

pierwszy, zawieraj�ce ograniczenia zwolnienia w zakresie danych porównywalnych do MSSF 7 dla 

wprowadzaj�cych MSSF po raz pierwszy (obowi�zuj�ce od 1 lipca 2010 roku, nie zatwierdzony przez UE), 

�� Zmiany do MSSF 2 Płatno�ci w formie akcji (obowi�zuj�ce od 1 stycznia 2010 roku ), 

�� MSSF 9 Instrumenty finansowe: klasyfikacja i wycena (obowi�zuj�cy od 1 stycznia 2013 roku, nie 

zatwierdzony przez UE), 

�� Zaktualizowany  MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powi�zanych (obowi�zuj�cy od                  

1 stycznia 2011, nie zatwierdzony przez UE),  

�� Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja - Klasyfikacja emisji praw poboru, zatwierdzone 

w UE w dniu 23 grudnia 2009 roku (obowi�zuj�ce od 1 lutego 2010 roku),  

�� Interpretacja KIMSF 12 „Umowy na usługi koncesjonowane" zatwierdzona w UE w dniu 25 marca 2009 

roku (obowi�zuj�ca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 30 marca 2009 roku lub po 

tej dacie), 

�� Zmiany do KIMSF 14 Przedpłaty zwi�zane z minimalnymi wymogami finansowania (obowi�zuj�ce od                 

1 stycznia 2011 roku, nie zatwierdzone przez UE), 

�� Interpretacja KIMSF 15 „Umowy dotycz�ce budowy nieruchomo�ci” zatwierdzona w UE w dniu 22 lipca 

2009 roku (obowi�zuj�ca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2010 roku 

lub po tej dacie), 

�� Interpretacja KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działaj�cej za granic�”- 

zatwierdzona w UE w dniu 4 czerwca 2009 roku (obowi�zuj�ca w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2009 roku lub po tej dacie), 

�� Interpretacja KIMSF 18 Przekazanie aktywów przez klientów (obowi�zuj�ca od 1 listopada 2009 roku lub 

po tej dacie), 

�� KIMSF 19 Regulowanie zobowi�za� finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych (obowi�zuj�ca 

od 1 lipca 2010 roku, nie zatwierdzona przez UE), 

�� Ulepszenia w Mi�dzynarodowych Standardach Sprawozdawczo�ci Finansowej – zbiór zmian do 

Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej (zmiany te maj� zastosowanie  

w wi�kszo�ci przypadków dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2010 roku i pó�niej). 

Powy�sze zmiany „MSSF” nie b�d� miały istotnego wpływu na przyszłe prezentowane sprawozdania finansowe 

Spółki. 

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 12 miesi�cy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz dane porównawcze za okres 

12 miesi�cy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 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 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. 
  
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 

Ze wzgl�du na fakt, �e prof. Jan Winiecki został powołany do Rady Polityki Pieni��nej i w dniu 08.02.2010 roku 

zrezygnował z funkcji Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej, na dzie� sporz�dzenia sprawozdania skład 

Rady Nadzorczej był nast�puj�cy: 

1. Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej                     Dr Bernd Holzapfel  

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

3. Członek Rady Nadzorczej                                  Bartosz Kru�ewski 

4. Członek Rady Nadzorczej                                  Katarzyna Borusowska 

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

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.  

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 
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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��. 

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. 

Aktywa finansowe 

Do kategorii aktywów finansowych Spółka zalicza: udziały i akcje w jednostkach zale�nych, certyfikaty 

inwestycyjne oraz nale�no�ci i �rodki pieni��ne. 

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 
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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. 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 wynikaj�cej z wyceny aktywów netto funduszu, który wyemitował te certyfikaty. 

Zyski i straty wynikaj�ce ze zmian warto�ci godziwej ujmuje si� bezpo�rednio w kapitale  

z aktualizacji wyceny. W przypadku zbycia inwestycji lub stwierdzenia utraty jej warto�ci, 

skumulowany zysk lub strat� uj�t� uprzednio w kapitale ujmuje si� w rachunku zysków i strat danego 

okresu. 

Nale�no�ci  

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług wycenia si� po koszcie zamortyzowanym, metod� efektywnej 

stopy procentowej z uwzgl�dnieniem utraty warto�ci. 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.

Zobowi�zania finansowe 

Do kategorii zobowi�za� finansowych Spółka zalicza zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz zobowi�zania             

z tytułu zaci�gni�tych kredytów bankowych. 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług wyceniane s� po koszcie zamortyzowanym, metod� efektywnej 

stopy procentowej.  

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               
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i odsetki zapłacone z góry). W pó�niejszych okresach wycena zobowi�za� z tytułu kredytów 

bankowych dokonywana jest według skorygowanej ceny nabycia.  

�wiadczenia pracownicze  

Spółka identyfikuje zobowi�zania wynikaj�ce z przysługuj�cych pracownikom BEST odpraw emerytalnych i nie 

wykorzystanych urlopów wypoczynkowych. Do  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. 

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. 

Podatek dochodowy bie��cy 

Bie��ce obci��enie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 

danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa ró�ni si� od ksi�gowego zysku (straty) netto w zwi�zku  

z wył�czeniem przychodów niepodlegaj�cych opodatkowaniu i kosztów niestanowi�cych kosztów uzyskania 

przychodów oraz wł�czeniem pozycji wydatków uznanych koszty podatkowe i wpływów uznanych za 
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przychody podatkowe. Obci��enia podatkowe s� wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi�zuj�ce  

w danym roku obrotowym. 

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. 

Podatek bie��cy i odroczony uznaje lub obci��a wynik finansowy w rachunku zysków i strat, z wyj�tkiem 

przypadku, gdy dotyczy on pozycji odnoszonych bezpo�rednio na kapitał własny, gdy� wtedy jest odnoszony 

bezpo�rednio w kapitał własny (inne całkowite dochody w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) 

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. 
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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 sprawozdania 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, aktywów finansowych, nieruchomo�ci 

inwestycyjnych, podatku odroczonego, rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci niematerialnych.  

Rezerwy z tytułu �wiadcze� pracowniczych 

Rezerwy z tytułu �wiadcze� pracowniczych zostały oszacowane za pomoc� metod aktuarialnych a ich 

dokonanie wymagało przyj�cia nast�puj�cych zało�e�:  
��odno�nie �miertelno�ci oraz zachorowalno�ci  - opartych na publikacjach GUS (tablice 

�miertelno�ci PTT	 2008, Rocznik Statystyczny oraz inne publikacje na temat stanu i zmian 

zatrudnienia  w gospodarce), 

��odno�nie wska�ników rotacji  - opartych si� na danych historycznych Spółki zale�nych od płci, 

wieku  i długo�ci okresu zatrudnienia pracownika; 

��odno�nie stopy dyskontowej – przyj�to na poziomie 6,0%.  

��odno�nie przyszłego wzrostu płac - przyj�to długookresow� �redni� wzrostu płac na poziomie 

3,5%, przy �redniej inflacji na poziomie 2,5%. 

Nieruchomo�� inwestycyjna
Warto�� nieruchomo�ci inwestycyjnej została wyceniona na podstawie operatu szacunkowego 

wykonanego przez rzeczoznawc� maj�tkowego.

Stawki amortyzacji 

Wysoko�� stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej 

u�yteczno�ci składników rzeczowego maj�tku trwałego oraz warto�ci niematerialnych. Spółka 

corocznie dokonuje weryfikacji przyj�tych okresów ekonomicznej u�yteczno�ci na podstawie 

bie��cych szacunków. 

Instrumenty finansowe 

Warto�� godziw� instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia si�
wykorzystuj�c odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i zało�e� Spółka 

kieruje si� profesjonalnym os�dem. 

Dochodowy podatek odroczony 

Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazuj�c na zało�eniu, �e w 

przyszło�ci zostanie osi�gni�ty zysk podatkowy pozwalaj�cy na jego wykorzystanie. Pogorszenie 

uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszło�ci mogłoby spowodowa�, �e zało�enie to stałoby 

si� nieuzasadnione. 
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4. Warto�ci niematerialne 

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Licencje na oprogramowanie  488 464

Pozostałe warto�ci niematerialne 44 18

Razem 532 482

4.1. 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 1.422 54 1.476

Zwi�kszenia 154  4 158

Zmniejszenia 50 40 90

Stan na dzie� 31.12.2008 1.526 18 1.544

Stan na dzie� 01.01.2009 1.526 18 1.544

Zwi�kszenia 288 44 332

Zmniejszenia 0 18 18

Stan na dzie�  31.12.2009 1.814 44 1.858

Umorzenie 

Stan na dzie� 01.01.2008 856 0 856

Zwi�kszenia 256 0 256

Zmniejszenia 50 0 50

Stan na dzie� 31.12.2008 1.062 0 1.062

Stan na dzie� 01.01.2009 1.062 0 1.062

Zwi�kszenia 264 0 264

Zmniejszenia 0 0 0

Stan na dzie�  31.12.2009 1.326 0 1.326

Warto�
 netto 

Stan na dzie� 31.12.2008 464 18 482
Stan na dzie� 31.12.2009 488 44 532

Amortyzacja warto�ci niematerialnych została w cało�ci uj�ta w wyniku finansowym okresu.
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5. Rzeczowe aktywa trwałe 

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Budynki i budowle* 4.969 5.609

Urz�dzenia techniczne  i maszyny 2.504 2.225

�rodki transportu 371 400

Pozostałe �rodki trwałe 297 410

�rodki trwałe w budowie 3 35

Razem 8.144 8.679

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

5.1. 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 6.604 3.668 727 1.878 148 13.025

Zwi�kszenia 119 192 99 153 282 845

Zmniejszenia 41 119 0 5 297 462

Stan na dzie� 31.12.2008 6.682 3.741 826 2.026 133 13.408

Stan na dzie� 01.01.2009 6.682 3.741 826 2.026 133 13.408

Zwi�kszenia 32 960 55 45 370 1.462

Zmniejszenia 2 29 0 100 402 533

Stan na dzie�  31.12.2009 6.712 4.672 881 1.971 101 14.337

Umorzenie 

Stan na dzie� 01.01.2008 424 1.086 292 1.367 0 3.169

Zwi�kszenia 665 527 134 252 0 1.578

Zmniejszenia 16 97 0 3 0 116

Stan na dzie� 31.12.2008 1.073 1.516 426 1.616 0 4.631

Stan na dzie� 01.01.2009 1.073 1.516 426 1.616 0 4.631

Zwi�kszenia 670 681 84 158 0 1.593

Zmniejszenia 0 29 0 100 0 129

Stan na dzie�  31.12.2009 1.743 2.168 510 1.674 0 6.095

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�  31.12.2009 0 0 0 0 98 98

Warto�
 netto 

Stan na dzie� 31.12.2008 5.609 2.225 400 410 35 8.679
Stan na dzie� 31.12.2009 4.969 2.504 371 297 3 8.144

Na dzie� 31 grudnia 2009 roku Spółka nie posiadała aktywów trwałych b�d�cych przedmiotem zastawu.

Amortyzacja �rodków trwałych została w cało�ci uj�ta w wyniku finansowym okresu.
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6. 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 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 375 175 15 93 0 658

Zmniejszenia 0 130 11 305 4 450

Stan na dzie� 31.12.2009 375 109 7 80 0 571

6.1. 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 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 29 4 0 174 207

Zmniejszenia 0 0 53 0 53

Stan na dzie� 31.12.2009 140 4 8 174 326
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7. Inwestycje długoterminowe  

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Udziały i akcje w jednostkach zale�nych 1.734 1.763

Certyfikaty inwestycyjne 4.928 253

Nieruchomo�ci inwestycyjne 2.820 3.096

Razem  9.482 5.112

7.1. Jednostki zale�ne 

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Udziały w IT Trader Sp. z o.o. w likwidacji 12 10

Akcje w BEST TFI S.A. 1.712 1.712

Udziały w OPD Sp. z o.o. 52 51

minus odpisy aktualizuj�ce OPD Sp. z o.o. (30) 0

minus odpisy aktualizuj�ce IT Trader Sp. z o.o. w likwidacji (12) (10)

Razem  1.734 1.763

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

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Warto�� udziałów w IT Trader Sp.z o.o.            

w likwidacji wg ceny nabycia wynosi 12 tys. zł i jest w cało�ci pokryta odpisem aktualizuj�cym. 

Wybrane dane finansowe IT Trader  na dzie� 31.12.2009 r.:

Suma bilansowa: 1 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: 0 tys. zł 

Wynik finansowy w bie��cym okresie: 4 tys. zł  

 Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 31 grudnia 2009 roku nale�no�ci BEST od IT Trader wynosiły 0,2 tys. zł  i w cało�ci zostały pokryte 

odpisami aktualizuj�cymi. Na dzie� 31grudnia 2009 roku BEST nie posiadał zobowi�za� wobec tego podmiotu 

zale�nego. 

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

W 2009 roku BEST osi�gn�ł  przychody z tytułu �wiadczenia usług na rzecz IT Trader  w kwocie 2 tys. zł. 

�� BEST TFI S.A. z siedzib� w Gdyni („Towarzystwo”) 

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Na dzie� 31.12.2009 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� 31.12.2009 r.:

Suma bilansowa: 1.948 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: 1.832 tys. zł 

Wynik finansowy w bie��cym okresie: 66 tys. zł  

Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 31 grudnia 2009  roku BEST S.A. nale�no�ci od BEST TFI S.A. wynosiły 1 tys. zł. Na dzie� 31 

grudnia  BEST S.A. nie posiadał zobowi�za� od tego podmiotu zale�nego. 

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji 

W 2009 roku  osi�gn�ł przychody z tytułu �wiadczenia usług na rzecz  BEST TFI S.A. w kwocie 53 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. Na dzie� 31 grudnia 2009 roku BEST dokonał 

odpisu aktualizuj�cego warto�� posiadanych udziałów w kwocie 30 tys. zł. 

Wybrane dane finansowe ODRA PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. na dzie� 31.12.2009 r.:

Suma bilansowa: 22 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: 22 tys. zł 

Wynik finansowy w bie��cym okresie: (14) tys. zł  

Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 31 grudnia 2009 roku BEST  nie posiadał nale�no�ci ani zobowi�za� od tego podmiotu zale�nego . 

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

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

DEVELOPMENT Sp. z o.o. w kwocie 4 tys. zł. 

7.2. Certyfikaty inwestycyjne 

W dniu 31.12.2009 roku BEST S.A. posiadał 3.850.000 certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez 

BEST II NSFIZ, co uprawniało go do wykonywania 18,01 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu 

Inwestorów Funduszu. Pozostałymi inwestorami funduszy s� podmioty powi�zane z BEST S.A.  

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Certyfikaty inwestycyjne wg ceny nabycia 4.015 271

korekta wyceny  do warto�ci godziwej  913 (18)

Razem  4.928 253

W dniu 19 stycznia 2010 roku miała miejsce kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych serii D BEST II 

NSFIZ, w wyniku której  BEST S.A obj�ł 1000 certyfikatów, wobec czego na dzie� sporz�dzenia niniejszego 

sprawozdania posiada uprawnienia do wykonywania 15,2 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu 

Inwestorów Funduszu. 
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7.3. 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�� ta została nabyta 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. 

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Nieruchomo�ci inwestycyjne wg ceny nabycia 2.778 2.778

korekta wyceny do warto�ci godziwej  42 318

Razem  2.820 3.096

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

na podstawie operatu szacunkowego wykonanego wg metody rynkowej w dniu 2 lutego 2010 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 85 tys. zł. 

8. Nale�no�ci długoterminowe 

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Warto�� nominalna wpłaconych kaucji 92 0

dyskonto (20) 0

Razem  72 0

9. Zapasy 

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Zapasy wyposa�enia biurowego 1 6

Zdj�cia 5 5

Foldery wizerunkowe BEST S.A.   6 0

Razem  12 11

Zapasy  nie przekazane do u�ywania do dnia bilansowego zostały wycenione wg ceny zakupu. 
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10. Nale�no�ci krótkoterminowe   

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 1.643 3.277

z tego nale�no�ci inwestycyjne 0 0

Wierzytelno�ci nabyte 4.444 99.362

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

pracowników  
22

13

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

Pozostałe 636 437

Razem nale�no�ci brutto 6.816 103.164

minus odpisy aktualizuj�ce (202) (1.084)

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

minus przychody przyszłych okresów (4.168) (93.259)

z  tego dotycz�ce wierzytelno�ci nabytych (4.168) (93.259)

Razem 2.446 8.821

Nale�no�ci od podmiotów powi�zanych zostały opisane w nocie 7.1 i nocie 39. 

10.1. Odpisy aktualizuj�ce nale�no�ci - zmiany w okresach sprawozdawczych 

01.01.2009
31.12.2009

w tys. zł 

01.01.2008
31.12.2008

w tys. zł

Stan na pocz�tek okresu 1.084 1.021 

Zwi�kszenia 52 227 

w ci��ar kosztów operacyjnych 45 59

w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych 7 168

Wykorzystanie 924 74

Zmniejszenia 10 90

na dobro kosztów operacyjnych 0 0

na dobro pozostałych przychodów operacyjnych 10 90

Stan na koniec okresu 202                1.084

11. 	rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Rachunki bie��ce 578 319

Depozyty do 3 miesi�cy 1.837 1.708

Kasa 10 15

Ekwiwalenty �rodków pieni��nych 8 6

Razem 2.433 2.048

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

Do ekwiwalentów �rodków pieni��nych spółka zalicza warto�� kupionych lecz nie wykorzystanych znaków 

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

12.1. Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów czynne 

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Ubezpieczenia opłacone z góry 41 28

Opłaty serwisowe za u�ytkowanie programów komputerowych 18 14

Prenumeraty 2 7

Pakiet ogłosze� 15 6

Opłaty serwisowe 37 26

Pozostałe 6 2

Razem 119 83

długoterminowe 2 4

krótkoterminowe 117 79

12.2. Przychody przyszłych okresów 

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Otrzymane dotacje pa�stwowe 290 455

Pozostałe 0 0

Razem 290 455

długoterminowe 135 289

krótkoterminowe 155 166

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 5 160

Kwota pozostała do rozliczenia na dzie� 31.12.2009 r. 14 276

z tego w ci�gu 12 kolejnych miesi�cy 5 150

z tego w kolejnych okresach do 2017 roku wł�cznie 9 126
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13. Kapitały 

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Kapitał akcyjny  23.512 26.112

Akcje własne (20.943) (41.886)

Kapitał zapasowy  22.456 40.799

Kapitał  z aktualizacji wyceny 739 (15)

Strata z lat ubiegłych  (2.983) (7.451)

Zysk (strata) netto (2.291) 4.468

Razem kapitał własny 20.490 22.027�

13.1. Składniki kapitału akcyjnego 

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Kapitał zakładowy (statutowy) 23.400 26.000

Korekta hiperinflacyjna  112 112

Razem kapitał akcyjny 23.512 26.112

Kapitał zakładowy

  

W dniu 20 kwietnia 2009 r. Zarz�d BEST, na podstawie  art. 363 § 5 ksh, podj�ł uchwał� o umorzeniu 649.999 

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. W dniu 28.09.2009 r. S�d Rejonowy Gda�sk-Północ w Gda�sku, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego zarejestrował obni�enie kapitału zakładowego BEST. 

W zwi�zku  z powy�szym na dzie� 31.12.2009 r. kapitał zakładowy BEST wynosił 23.400.004 zł i dzielił si� na 

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

prawa głosu (5 głosów na 1 akcj�). Na dzie� 31 grudnia 2009 r. BEST posiadał 650.000 akcji własnych, 

stanowi�cych 11,11% kapitału zakładowego. 

   

Akcjonariusze posiadaj�cy bezpo�rednio lub po�rednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, w rozumieniu art. 

4 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539): 

  

Krzysztof Borusowski, posiada 4.290.059 akcji, stanowi�cych 73,33% kapitału zakładowego i uprawniaj�cych 

do wykonywania 5.970.059 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 79,28% ogólnej liczby 

głosów. Krzysztof Borusowski pełni funkcj� Prezesa Zarz�du BEST. 

  

Marek Kucner, posiada 780.000 akcji, stanowi�cych 13,33% kapitału zakładowego i uprawniaj�cych do 

wykonywania 780.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 10,36% ogólnej liczby 

głosów. Marek Kucner pełni funkcj� Członka Zarz�du BEST 

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. 
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13.2. Akcje własne 

Stan na dzie�  01.01.2009  (41.886)

Zmniejszenie (umorzenie akcji) 20.943

Stan na dzie� 31.12.2009 (20.943)

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 akcji własnych. 

W dniu 20 kwietnia 2009 r. zarz�d BEST podj�ł uchwał� o umorzeniu 649.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej 

warto�ci nabycia 20.943 tys. zł i warto�ci nominalnej 2.599 tys. zł, co stanowiło ł�cznie 9,99% warto�ci kapitału 

zakładowego na dzie� podj�cia uchwały.  W dniu 28.09 2009 roku S�d Rejonowy Gda�sk-Północ w Gda�sku 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego zarejestrował obni�enie kapitału akcyjnego BEST 

S.A.  

13.3. Składniki kapitału zapasowego 
  

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Kapitał  tworzony ustawowo  904 904

Nadwy�ka emisyjna z 1997 roku 1.115 1.115

Nadwy�ka emisyjna z 2001 roku 4.200 4.200

Nadwy�ka emisyjna z 2007 roku 18.256 36.599

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

Zyski zatrzymane z lat 1996-1998 4.430 4.430

Razem kapitał zapasowy 22.456 40.799

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 18.256 tys. zł stanowi nadwy�k� emisyjn� powstał� w wyniku emisji akcji przeprowadzonej w 2007               

w zwi�zku z  poł�czeniem Spółki z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o., pomniejszon� o warto��  
umorzonych akcji własnych przej�tych w wyniku poł�czenia. 

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. 
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13.4. Kapitał z aktualizacji wyceny 

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

dost�pnych do sprzeda�y. 

13.5. 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.  

14. Kredyty bankowe i po�yczki  

Na dzie� bilansowy Spółka nie miała zobowi�za� z tytułu kredytów bankowych ani po�yczek. 

15. Rezerwy na �wiadczenia pracownicze – zmiany w okresach sprawozdawczych (w tys. zł) 

Stan na
01.01.2008 Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie

Stan na 
31.12.2008

Rezerwa na odprawy 

emerytalno-rentowe 
15 11 0 0 26

Rezerwa na nagrody 

jubileuszowe
353 165 518 0 0

Rezerwa na urlopy 

wypoczynkowe 
196 121 0 100 217

Razem 564 297 518 100 243

Stan na
01.01.2009 Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie

Stan na 
31.12.2009

Rezerwa na odprawy 

emerytalno-rentowe 
26 5 0 0 31

Rezerwa na nagrody 

jubileuszowe
0 0 0 0 0

Rezerwa na urlopy 

wypoczynkowe  
217 115 0 132 200

Razem 243 120 0 132 231

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. 
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15.1. Programy �wiadcze� emerytalnych 

Program okre�lonych składek  

Pracownicy BEST S.A. s� obj�ci pa�stwowym programem �wiadcze� emerytalnych realizowanym przez 

władze, w nast�pstwie czego Spółka ma obowi�zek przekazywania okre�lonego procentu wynagrodze� na 

fundusz emerytalny celem pokrycia kosztów tych �wiadcze�. Obowi�zek ten jest realizowany poprzez 

obliczenie, potr�cenie, odprowadzenie i zadeklarowanie składek do Zakładu Ubezpiecze� Społecznych 

Programy okre�lonych �wiadcze�  

Pracownicy BEST SA maja prawo do okre�lonych �wiadcze� z tytułu odpraw emerytalnych. Zgodnie                          

z programem dla tych obszarów geograficznych, płatno�ci dotycz�ce odpraw emerytalnych kształtuj� si� na 

poziomie jednomiesi�cznego ostatniego wynagrodzenia przed osi�gni�ciem wieku emerytalnego. W/w program 

nie posiada aktywów.  

Najnowsze wyceny aktuarialne aktywów programu i bie��cej warto�ci zobowi�za� wynikaj�cych z okre�lonych 

�wiadcze� na dzie� 31 grudnia 2009 roku przeprowadził aktuariusz Piotr Bła�ejczyk. Bie��c� warto��
zobowi�za� z tytułu okre�lonych �wiadcze� oraz zwi�zane z ni� bie��ce i przeszłe koszty obsługi wyceniono 

metod� prognozowanych uprawnie� jednostkowych.  

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

o nast�puj�ce zało�enia: 

�� do dyskontowania przyszłych wypłat �wiadcze� przyj�to stop� dyskontow� w wysoko�ci 6%, 

�� przyj�to długookresow� roczn� stop� wzrostu wynagrodze� na poziomie 3,5 %, przy �redniej inflacji 2,5%, 

�� 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. 

Zmiany warto�ci bie��cej zobowi�za� z tytułu okre�lonych �wiadcze� w okresie bie��cym kształtowały si�
nast�puj�co: 

Zobowi�zania z tytułu okre�lonych �wiadcze� - stan na dzie� 01.01.2009 26 

Koszty bie��cego zatrudnienia 9 

Koszty odsetek [dyskonta] 2 

(�wiadczenia wypłacone) 0 

Skutki ograniczenia lub rozliczenia �wiadcze� 0 

Koszt przeszłego zatrudnienia 0 

Zyski i straty aktuarialne  (6) 

   w tym zwi�zane ze zmianami  zało�e� (2) 

   w tym zwi�zane z  do�wiadczeniem (4) 

Zobowi�zania z tytułu okre�lonych �wiadcze� - stan na dzie� 31.12.2009 31 

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

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



BEST S.A.                                                                                                   RAPORT OKRESOWY ZA  2009 ROK  

28

Stan na 31.12.2009 roku

Krótkoterminowe Długoterminowe Razem

Rezerwa na odprawy emerytalne 0 31 31

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 0 0 0

Rezerwa na urlopy wypoczynkowe 200 0 200

Razem 200 31 231

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

Stan na
01.01.2008

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
31.12.2008

Rezerwa na wynagrodzenia 190 99 0 190 99

Rezerwa na badanie sprawozdania 

finansowego  
64 135 2 107 90

Pozostałe rezerwy 21 56 0 42 35

Razem 275 290 2 339 224

Stan na
01.01.2009

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
31.12.2009

Rezerwa na wynagrodzenia 99 491 35 353 202

Rezerwa na badanie sprawozdania 

finansowego  
90 145 0 147 88

Pozostałe rezerwy 35 52 0 17 70

Razem 224 688 35 517 360

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

31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług  329 200

z tego zobowi�zania inwestycyjne 40 24

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

pracowników 
743 1.211

Zobowi�zania z tytułu wynagrodze� 849 837

Pozostałe zobowi�zania  193 230

Razem 2.114 2.478

Na 31 grudnia 2009 roku Spółka nie miała zobowi�za� wobec bud�etu pa�stwa lub gminy z tytułu uzyskania 

prawa własno�ci budynków i budowli.  



BEST S.A.                                                                                                   RAPORT OKRESOWY ZA  2009 ROK  

29

17.1. 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, BEST S.A.  podpisała, 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, BEST S.A.  

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

uzyskała dofinansowanie ze �rodków Funduszu Pracy. Ł�czna kwota dofinansowania, któr� BEST S.A. 

otrzymała z tego tytułu w grudniu 2007 oraz w lipcu 2008 roku wyniosła 1.594,5 tys. zł. 

  

W umowie zawartej w dniu 8 listopada 2007 roku z Prezydentem Miasta Elbl�ga, BEST S.A.  zobowi�zała si�
do utworzenia i utrzymania przez 3 lata 20 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, na 

wyposa�enie których uzyskała dofinansowanie ze �rodków PFRON. W listopadzie 2007 roku BEST S.A.   

otrzymała 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� 31.12.2009 roku Spółka utrzymywała wymagan� ilo��
refundowanych 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�awiaj�cemu 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. Remont został 

przeprowadzony w lutym 2010 roku a płatno�� uregulowana. 

18. Struktura przychodów ze sprzeda�y  

Rok zako�czony 
31/12/2009
w tys. zł  

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł
   

Obrót wierzytelno�ciami 9.021 11.783

Obsługa funduszy sekurytyzacyjnych 14.181 14.186

Monitoring wierzytelno�ci 449 424

Pozostałe 27 33

Razem 23.678 26.426

BEST prowadzi działalno�� wył�cznie na obszarze Polski i nie uzyskuje przychodów z zagranicy. Działalno��
Spółki nie wykazuje cykliczno�ci ani sezonowo�ci. W 2009 roku w strukturze przychodów Spółki dominowały 

przychody z tytułu obsługi wierzytelno�ci funduszy inwestycyjnych i stanowiły 60% ogółu przychodów.  

18.1. 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 
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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.  

19. Zatrudnienie 

               
Stan na dzie�

31.12.2009
Stan na dzie�

31.12.2008

Pracownicy  umysłowi  408 446

Pracownicy  fizyczni  7 7

Razem 415 453

19.1. Wynagrodzenia i �wiadczenia na rzecz pracowników 

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Wynagrodzenia 11.602 11.310

z tego członków zarz�du i rady nadzorczej  855 752

Składki na ubezpieczenia społeczne 1.779 1.820

�wiadczenia na rzecz pracowników 298 263

Razem 13.679 13.393

W 2008 i 2009 roku Spółka nie dokonywała wypłaty �wiadcze� w formie akcji. W pozycji „wynagrodzenia” 

uj�te s� kwoty zwi�zane z programem okre�lonych �wiadcze�.

20. Pozostałe przychody operacyjne 

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Zysk ze zbycia aktywów trwałych  1 3

Podnajem  28 25

Odwrócenie odpisów aktualizuj�cych  10 90

- nale�no�ci 10 90

- pozostałe aktywa 0 0

Nadpłaty składek ZUS  22 11

Rozliczone dotacje pa�stwowe  303 582

Kary umowne, odszkodowania  18 16

Efekt rocznej korekty podatku VAT  32 0

Pozostałe  61 75

Razem 475 802
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21. Pozostałe koszty operacyjne 

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Strata ze zbycia aktywów trwałych  0 40

Utworzone odpisy aktualizuj�ce 39 186

- nale�no�ci  7 168

- pozostałe aktywa 32 18

Darowizny 7 17

Rezerwy na zobowi�zania 0 13

Koszty s�dowe 13 17

Składki członkowskie 38 36

Likwidacja szkód komunikacyjnych 22 8

Spisanie nakładów na warto�ci niematerialne 18 0

Likwidacja �rodków trwałych 4 0

Pozostałe 1 6

Razem 142 323

22. Przychody finansowe 

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Odsetki od po�yczek udzielonych 0 0

Odsetki od depozytów 93 45

- poni�ej 3 miesi�cy 93 45

- 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 0 318

Pozostałe 0 0

Razem 93 363
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23. Koszty finansowe 

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Odsetki  i prowizje kredytowe 0 112

Dyskonto nale�no�ci długoterminowych 20 0

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

- zrealizowanych 0 0

- nie zrealizowanych 0 0

Opłata za notowanie akcji 60 68

Spadek warto�ci nieruchomo�ci inwestycyjnej 276 0

Pozostałe 1 0

Razem 357 180

24. Podatek dochodowy 

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Podatek dochodowy bie��cy 0 1.172

Podatek dochodowy odroczony (231) (75)

Razem (231) 1.097

24.1. Podatek dochodowy - aktywo z tytułu straty podatkowej 

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  (2.522) 5.565

Koszty nie stanowi�ce kosztów uzyskania przychodów   3.051 2.924

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

stanowi�ce koszt okresu bie��cego (2.303)
(1.255)

Przychody nie podlegaj�ce opodatkowaniu  (208) (1.085)

Przychody podatkowe  nie uj�te w rachunku zysków i strat  5 18

Mo�liwa do rozliczenia strata podatkowa  0 0

Inne odliczenia  0 0

Dochód (strata podatkowa)  (1.977) 6.167

Podatek dochodowy bie��cy  (19 %)  0 1.172
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24.2. Podatek dochodowy odroczony 

  Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Ró�nice przej�ciowe ujemne  167 (172)

- powstałe w okresie  (283) (403)

- odwrócone w okresie  450 231

Ró�nice przej�ciowe dodatnie  154 93

- powstałe w okresie  207 98

- odwrócone w okresie  (53) (5)

Suma ró�nic przej�ciowych  321 (79)

Mo�liwa do rozliczenia strata podatkowa  (375) 0

- rozliczona w okresie  0 0

- utworzone aktywo  (375) 0

Razem podatek odroczony uj�ty w rachunku zysków i strat  (231) (75)

Razem podatek odroczony uj�ty w kapitale rezerwowym  177 (4)

Spółka utworzyła aktywo i rezerw� na odroczony podatek dochodowy od wszystkich istotnych ró�nic przej�ciowych. 

24.3. Uzgodnienie pomi�dzy efektywn� stop� podatkow� a ustawow� stawk� podatkow� obowi�zuj�c�                
w Polsce 

Rok 
zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok 
zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem  (2.522) 5.565

- z działalno�ci kontynuowanej (2.522) 5.565

- z działalno�ci zaniechanej 0 0

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

(479) 1.057

Przychody  i koszty nie wpływaj�ce na podstaw� opodatkowania (595) 602

z tego trwale 1.309 213

z tego przej�ciowo  (1.904) 389

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

(113) 114

Efekt podatkowy ró�nic przej�ciowych 361 (74)

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

Podatek dochodowy uj�ty w rachunku zysków i strat (231) 1.097

Efektywna stawka podatkowa 9% 20%

W 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. 
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25. 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. 

  Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Zysk (strata) netto  (2.291)  4.468

Liczba akcji zwykłych (bez akcji własnych) 5.200  5.200

Zysk na jedn� akcj� zwykł� (0,44)  0,86

W dniu 28.09.2009 roku S�d Rejonowy Gda�sk-Północ w Gda�sku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru S�dowego zarejestrował obni�enie kapitału akcyjnego BEST S.A.  

Według stanu na dzie� 31 grudnia 2009 roku kapitał zakładowy BEST S.A. składał si� z 5.850.001 sztuk akcji,            

z tego 650.000 sztuk akcji znajduje si� w posiadaniu BEST.S.A. lecz zgodnie z art. 364 par. 2 ksh Spółka  nie 

mo�e z nich wykonywa� prawa głosu.  

Na dzie� sporz�dzenia niniejszego sprowadzania  nie wyst�piły �adne potencjalne akcje rozwadniaj�ce                         

w zwi�zku z czym Spółka nie prezentuje informacji na temat wysoko�ci zysku rozwodnionego. 

26. Odsetki i dywidendy  

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł 

Odsetki naliczone od po�yczek udzielonych  0 0

Odsetki i prowizje kredytowe naliczone 0 111

Razem 0 111

27. Wynik na działalno�ci inwestycyjnej

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Zysk ze zbycia �rodków trwałych (1) (3)

Warto�� netto zlikwidowanych �rodków trwałych 1 11

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

Przeszacowanie warto�ci nieruchomo�ci inwestycyjnej 276 (318)

Razem 276 (292)
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28. Zmiana stanu rezerw

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Zmiana stanu rezerw na �wiadczenia pracownicze (12) (321)

Zmiana stanu pozostałych rezerw  136 (51)

Razem 124 (372)

29. Zmiana stanu nale�no�ci  

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na pocz�tek okresu  8.821 6.916

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na koniec okresu (2.518) (8.821)

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

Nale�no�ci inwestycyjne na koniec okresu  0 0

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

Razem 6.303 (1.905)

30. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych 

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na pocz�tek okresu  (2.478) (1.124)

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług i pozostałe  na koniec okresu 2.114 2.478

Zobowi�zania inwestycyjne na pocz�tek okresu 24 31

Zobowi�zania inwestycyjne na koniec okresu  (40) (24)

Zmiana stanu zobowi�za� z tytułu podatku dochodowego 381 (280)

Razem 1 1.081

31. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Rozliczenia m/okr. kosztów czynne na koniec okresu (119) (83)

Rozliczenia m/okr. kosztów czynne na pocz�tek okresu  83 90

Rozliczenia m/okr. przychodów na koniec okresu 290 455

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

Razem (201) 79
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32. Pozostałe pozycje netto – działalno�
 operacyjna 

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Rozliczone dotacje pa�stwowe  0 (663)

Spisanie nakładów na warto�ci niematerialne  18 0

Odpisy aktualizuj�ce warto�� udziałów w podmiotach zale�nych  32 0

Razem  50 (663)

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

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Zmiana stanu warto�ci niematerialnych    (50) 138

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych   535 1.087

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

Zobowi�zania inwestycyjne na koniec okresu   40 24

Warto�� netto zlikwidowanych �rodków trwałych i warto�ci niematerialnych  (20) (11)

Amortyzacja  (1.857) (1.834)

Odpisy aktualizuj�ce warto�� �rodka trwałego w budowie  0 (18)

Razem  (1.376) (645)

34. Wydatki na nabycie aktywów finansowych 

Rok zako�czony 
31/12/2009

w tys. zł

Rok zako�czony 
31/12/2008

w tys. zł

Certyfikaty inwestycyjne  (3.744) (271)

Udziały w podmiotach zale�nych   (2) (12)

Razem  (3.746) (283)

35. Informacje dotycz�ce instrumentów finansowych 

35.1. Znacz�ce zasady rachunkowo�ci 

Szczegółowy opis znacz�cych zasad rachunkowo�ci i stosowanych metod, w tym kryteriów uj�cia, podstaw 

wyceny oraz podstaw wykazywania dochodów i kosztów w odniesieniu do poszczególnych kategorii aktywów 

finansowych, zobowi�za� finansowych i instrumentów kapitałowych ujawnione zostały w nocie nr 3 do 

sprawozdania finansowego. 
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35.2. Instrumenty finansowe według kategorii  (warto�ci bilansowe)

�

 31.12.2009 
w tys. zł 

 31.12.2008 
w tys. zł 

Aktywa finansowe  11.613  12.885 

Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy  0 0 

Warto�� dodatnia instrumentów pochodnych w stosunku do których 

stosowana jest rachunkowo�� zabezpiecze�
 0 0 

Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y (certyfikaty inwestycyjne, 

udziały i akcje nie notowane na giełdzie) 
 6.662 2.016 

Inwestycje finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci  0 0 

Nale�no�ci  2.496 8.821 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  2.433 2.048 

Zobowi�zania finansowe 1.371 1.267 

Zobowi�zania finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik 

finansowy  0 0 

Warto�� ujemna instrumentów pochodnych w stosunku do których 

stosowana jest rachunkowo�� zabezpiecze�  0 0 

Zobowi�zania finansowe wycenie w zamortyzowanym koszcie  1.371 1.267 

Poza warto�ci� pakietu wierzytelno�ci, na dzie� 31 grudnia 2009 roku warto�� bilansowa �rodków pieni��nych     

i ich ekwiwalentów, krótkoterminowych nale�no�ci i zobowi�za� handlowych oraz pozostałych zobowi�za�
finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu zbli�ona jest do ich warto�ci godziwej.  

Warto�� bilansowa pakietu wierzytelno�ci - równa 209 tys. zł, ró�ni si� od jego warto�ci godziwej, która na 

dzie� 31.12.2009 roku wynosi 5.038 tys. zł i z uwagi na brak aktywnego rynku została ustalona jako warto��
bie��ca estymacji przyszłych przepływów pieni��nych. Szacunku przyszłych przepływów pieni��nych 

dokonano na podstawie zawartych porozumie� w sprawie spłaty zadłu�enia z uwzgl�dnieniem współczynnika 

spłacalno�ci rejestrowanego na bie��co przez Spółk�. Do ustalenia warto�ci bie��cej Spółka przyj�ła stop�
woln� od ryzyka ustalon� na poziomie stopy lombardowej.  
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35.3. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat uj�te w rachunku zysków i strat  w podziale na 
kategorie instrumentów finansowych (w tys. zł ) 

Za rok zako�czony 31 grudnia 2009

Aktywa 
/Zobowi�zania/ 

finansowe wyceniane 
w warto�ci godziwej 

przez wynik – 
przeznaczone 

do obrotu 

Po�yczki i 
nale�no�ci 

Aktywa 
finansowe 
dost�pne 

do 
sprzeda�y 

	rodki 
pieni��ne 

Zobowi�zania 
finansowe 

wyceniane w 
zamortyzowanym 

koszcie 

Razem 

Przychody/(koszty)                   

z tytułu odsetek - - - 93 - 93 

Zyski/(straty) z tytułu 

ró�nic kursowych - - - - - - 

(Utworzenie)/odwrócenie 

odpisów aktualizuj�cych - 3 (32) - - (29) 

Zyski/(straty) z tytułu 

wyceny do warto�ci 

godziwej oraz realizacji - - - - (20) (20) 

Zyski/(straty) z tytułu 

sprzeda�y - - - - - - 

Razem - 3 (32) 93 (20) 44 

Za rok zako�czony 31 grudnia 2008

Aktywa 
/Zobowi�zania/ 

finansowe wyceniane 
w warto�ci godziwej 

przez wynik – 
przeznaczone 

do obrotu 

Po�yczki i 
nale�no�ci 

Aktywa 
finansowe 
dost�pne 

do 
sprzeda�y 

	rodki 
pieni��ne 

Zobowi�zania 
finansowe 

wyceniane w 
zamortyzowany

m koszcie 

Razem 

Przychody/(koszty) z 

tytułu odsetek - - - 45 (112) (67) 

Zyski/(straty) z tytułu 

ró�nic kursowych - - - - - - 

(Utworzenie)/odwrócenie 

odpisów aktualizuj�cych - (78) - - - (78) 

Zyski/(straty) z tytułu 

wyceny do warto�ci 

godziwej oraz realizacji - - - - - - 

Zyski/(straty) z tytułu 

sprzeda�y - - - - - - 

Razem - (78) - 45 (112) (145) 
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35.4. Ryzyko zwi�zane z instrumentami finansowymi 

Spółka nara�ona jest na ryzyko finansowe obejmuj�ce przede wszystkim: 

�� ryzyko rynkowe (ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych), 

�� ryzyko płynno�ci, 

�� ryzyko kredytowe zwi�zane z transakcjami handlowymi oraz finansowymi. 

35.4.1. Ryzyko rynkowe (ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych) 

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. 

  

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 przed 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� 31 grudnia 2009 r. wysoko�� zysku netto i kapitałów własnych Spółki uległyby zmianie                                 

o odpowiednio +21/-19 tys. zł w przypadku gdyby stopy procentowe słu��ce do wyceny lokat i kredytów 

bankowych były wy�sze/ni�sze o 1 pp.  

35.4.2. Ryzyko płynno�ci 

Ze wzgl�du na poniesienie straty w 2009 roku Spółka stosowała konserwatywn� strategi� aktywów obrotowych 

polegaj�c� na utrzymywaniu stosunkowo wysokiej kwoty �rodków pieni��nych.  

Nadwy�ki �rodków pieni��nych Spółka inwestowała w certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego 

wierzytelno�ci, gdy� umo�liwia to 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. 

Ryzyko stóp procentowych 

Wyszczególnienie 
Warto�


bilansowa 
(tys. zł) 

Wzrost stóp 

procentowych 
o 1 pp (tys. zł) 

Spadek stóp 

procentowych 
o 1 pp (tys. zł) 

Aktywa finansowe

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 2.433 26 (24) 

Wpływ na aktywa finansowe przed opodatkowaniem - 26 (24) 

Podatek (19%) - (5) 5 

Wpływ na aktywa finansowe po opodatkowaniu - 21 (19) 
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Spółka co kwartał weryfikuje bud�ety i na bie��co monitoruje wpływy i wydatki oraz stan �rodków pieni��nych 

okresowo lokuj�c nadwy�ki w formie depozytów bankowych. Dokonuj�c lokat Spółka weryfikuje oferty kilku 

banków. 

Wska�niki płynno�ci
31.12.2009 31.12.2008

Wska�nik płynno�ci szybki 1.77 3.55

Wska�nik płynno�ci bie��cy 1.77 3.55

35.4.3. Ryzyko kredytowe zwi�zane z transakcjami handlowymi oraz finansowymi 

Obszary, w których w działalno�ci Spółki wyst�pi� mo�e ryzyko kredytowe to nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 

oraz inwestycje w certyfikaty inwestycyjne funduszy sekurytyzacyjnych.  

Głównymi odbiorcami usług Spółki s� instytucje finansowe: fundusze sekurytyzacyjne i banki, dysponuj�ce 

odpowiednim kapitałem i nadzorowane przez Komisj� Nadzoru Finansowego. Poza tym wynagrodzenie Spółki 

jest pochodn� kwot nale�no�ci odzyskanych na rzecz swoich klientów, co powoduje, �e Spółka sama zapewnia 

�rodki na zapłat� jej wynagrodze�. Mimo to BEST na bie��co monituje spływ nale�no�ci i dostosowuje terminy 

płatno�ci do bie��cej sytuacji finansowej. 

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.)  

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� nawet 

w 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. 
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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.  

36. 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. w likwidacji 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 7.1).  

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. 

37. Poł�czenie 

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

38. 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.  

Podstawowymi celami zarz�dzania kapitałem BEST S.A. w najbli�szych latach s�: 

�� odbudowa kapitałów własnych, realizowana poprzez całkowite pokrycie strat poniesionych przez Spółk�
bie��co osi�ganymi zyskami, 

�� 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. Sposób wykorzystania akcji b�dzie zale�ał od sytuacji rynkowej i potrzeb finansowych Spółki; 

�� zapewnienie spółkom zale�nym zdolno�ci do kontynuacji działalno�ci. 

Dzi�ki przej�tym akcjom własnym Spółka ma mo�liwo�� pozyskania dodatkowych �rodków bez 

przeprowadzania kosztownej emisji akcji. Ponadto nadwy�ki �rodków pieni��nych Spółka inwestuje                            

w certyfikaty inwestycyjne funduszy sekurytyzacyjnych, co 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 

Wska�nik zadłu�enia netto do kapitałów własnych 31.12.2009
w tys. zł

31.12.2008
w tys. zł

Zadłu�enie * 3.031 3.117

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 2.433 2.048

Zadłu�enie netto 598 1.069

Kapitał własny  20.490 22.027

Stosunek zadłu�enia netto do kapitału własnego 2.9% 4.8%

*Zadłu�enie rozumiane jest jako suma zobowi�za� krótko i długoterminowych, bez przychodów wynikaj�cych  z  nierozliczonych dotacji  
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39. Transakcje mi�dzy podmiotami powi�zanymi w rozumieniu MSR 24 

39.1. Informacje o wynagrodzeniach członków Zarz�du i Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenia członków zarz�du okre�la Komitet ds. wynagrodze�, w zale�no�ci od zakresu 

odpowiedzialno�ci i od trendów rynkowych. W latach 2008 i 2009 ł�czne wynagrodzenia członków Zarz�du                  

i członków Rady Nadzorczej Spółki przedstawiały si� nast�puj�co: 

  

Rok 
zako�czony 
31/12/2009 

w tys. zł   

Rok 
zako�czony 
31/12/2008 

w tys. zł 
        

Wynagrodzenia bie��ce 855    752  

�wiadczenia po okresie zatrudnienia 0     0   

Płatno�ci w formie akcji własnych 0     0  

Razem 855    752 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych w  2009 roku członkom Zarz�du BEST S.A. wyniosła 

816 tys. zł, w tym: 

�� wynagrodzenie Prezesa Zarz�du:        438 tys. zł 

�� wynagrodzenia Członka Zarz�du: 378 tys. zł 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych w 2008 roku członkom Zarz�du BEST S.A. wyniosła 

720 tys. zł, w tym: 

�� wynagrodzenie Prezesa Zarz�du:        426 tys. zł 

�� wynagrodzenia Członka Zarz�du: 294 tys. zł 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych w  2009  roku członkom Rady Nadzorczej BEST S.A. 

wyniosła 38,5 tys. zł., w tym: 

�� wynagrodzenie Pana Bernd Holzapfel: 7 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Jana Winieckiego: 14 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Leszka Pawłowicza: 7,5 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Bartosza Kru�ewskiego: 5 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pani Katarzyny Borusowskiej: 5 tys. zł 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych w  2008 roku członkom Rady Nadzorczej BEST S.A. 

wyniosła 31,5 tys. zł., w tym: 

�� wynagrodzenie Pana Bernd Holzapfel: 7 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Jana Winieckiego: 7 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Leszka Pawłowicza: 5 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Bartosza Kru�ewskiego: 5 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pani Katarzyny Borusowskiej: 7,5 tys. zł 

39.2. 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 

Nie wyst�piły.  
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39.3. Pozostałe podmioty powi�zane 

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

Development  Sp. z o.o. zostały opisane w nocie 4.(a) 

W okresie 12 miesi�cy zako�czonych 31 grudnia 2009 roku BEST S.A. osi�gn�ł nast�puj�ce przychody od 

podmiotów powi�zanych: 

�� Leszek 3 Sp.  z o.o. w likwidacji - w kwocie 2 tys. zł 

�� BBH Capital Partners Sp. z o.o. - w kwocie 2 tys. zł 

�� BEST II NSFIZ w kwocie 7.096 tys. zł.  

Na dzie� 31 grudnia 2009 roku BEST  posiadał nast�puj�ce nale�no�ci od podmiotów powi�zanych: 

�� Leszek 3 Sp. z o. o. w likwidacji – 0,2 tys. zł 

��BBH Capital Partners Sp. z o.o. – 6 tys. zł (w cało�ci pokryte odpisami aktualizuj�cymi) 

��BEST II NSFIZ – 341 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 

  

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

Wynagrodzenie nale�ne biegłemu rewidentowi wynosi odpowiednio: 

(a) za przegl�d jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok - 43 tys. zł netto, 

(b) za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok – 17.7 tys. euro netto 

po przeliczeniu po kursie 4.1082 z dnia 31.12.2009 - 73 tys. zł netto.   

Wynagrodzenie za analogiczne usługi biegłego rewidenta dotycz�ce 2008 roku wyniosło odpowiednio: 

(a) za przegl�d jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok - 33 tys. zł netto, 

(b) za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok – 82 tys. zł netto.   

41. Korekty bł�dów poprzednich okresów 

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

42. 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.  

43. Zdarzenia po dniu bilansowym 

W dniu 19 lutego 2010 roku, po rozpatrzeniu wniosku zło�onego w dniu 13 marca 2009 roku przez BEST S.A., 

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) udzieliła BEST S.A. zezwolenia na zarz�dzanie sekurytyzowanymi 

wierzytelno�ciami funduszu sekurytyzacyjnego na zasadach okre�lonych w zło�onym wniosku.   

Dotychczas podstawowa działalno�� BEST S.A. wykonywana była na podstawie indywidualnych zezwole�
KNF na zawarcie konkretnej umowy o obsług� sekurytyzowanych wierzytelno�ci z konkretnym funduszem. 

Obecnie zezwolenie na zarz�dzanie sekurytyzowanymi wierzytelno�ciami wydawane jest na zasadach 
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licencjonowania co przyczyni si� do usuni�cia niedogodno�ci zwi�zanych z konieczno�ci� uzyskiwania 

odr�bnych zezwole� ka�dorazowo przed zawarciem nowej umowy. Dodatkowo zezwolenie jest jednoznaczne              

z uzyskaniem zgody na zarz�dzanie wierzytelno�ciami, co powinno znacznie usprawni� proces podejmowania 

decyzji i tym samym dochodzenie wierzytelno�ci.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporz�dzone i zatwierdzone do publikacji w dniu 31 marca 2010 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 31 grudnia 2009 roku 

1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 

1.1. Przedmiot działalno�ci Spółki 

Podstawowym przedmiotem działalno�ci BEST S.A. (BEST) jest: 

�� obsługa wierzytelno�ci funduszy inwestycyjnych; 

�� monitoring wierzytelno�ci. 

1.2. 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. 

1.3. 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. w likwidacji 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. w likwidacji 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 . 
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2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO	CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 

2.1. Sprawozdane z sytuacji finansowej 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 31 grudnia 2009 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów 

sum� w wysoko�ci 23.811 tys. zł. oraz strat� netto w wysoko�ci 2.291 tys. zł.  

31.12.2009 r. 31.12.2008 r. 
Podstawowe pozycje sprawozdania 

tys. zł % tys. zł % 

Aktywa trwałe 18 083 79,0 14.640 57,0 

  - w tym certyfikaty inwestycyjne 4.928 253 

Aktywa obrotowe 5 008 21,0 10.959 43,0 

  - w tym wierzytelno�ci nabyte 209 5.216 

Razem aktywa 23.811 100 25.599 100 
Kapitał własny 20.490 86,1 22.027 86,0 

Zobowi�zania  3 321 13,9 3.572 14,0 

Razem pasywa 23.811 100 25.599 100 

W 2009 roku zasadniczo zmienił si� udział aktywów trwałych i obrotowych w ł�cznej warto�ci aktywów. 

Powodem tej zmiany była sprzeda� znacznej cz��ci wierzytelno�ci nabytych przez Spółk� w latach poprzednich 

oraz obj�cie  3.600.000 certyfikatów inwestycyjnych serii C wyemitowanych przez BEST II NSFIZ. 

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. Realizuj�c te transakcje 

grupa kapitałowa osi�gn�ła docelowy model funkcjonowania: BEST jest platform� serwisow�, natomiast 

działalno�� inwestycyjna jest realizowana przez fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez BEST TFI S.A.  

2.2. Sprawozdanie z pełnego dochodu 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Spółka poniosła strat� netto w wysoko�ci 2.291 tys. zł, jednak 

bior�c pod uwag� wzrost warto�ci posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w kwocie 754 tys. zł, pełna strata 

wyniosła 1.537 tys. zł. 

Podstawowe pozycje sprawozdania 
 2009 

 w tys. zł
 2008

w tys. zł
Przychody ze sprzeda�y 23.678 26.426 

   - w tym przychody ze sprzeda�y wierzytelno�ci 4.315 0 

Koszty działalno�ci operacyjnej 26.269 21.523 

   - w tym warto�� ksi�gowa sprzedanych wierzytelno�ci 4.835 0 

Pozostałe przychody (koszty) operacyjne 333 479 

Przychody (koszty) finansowe (264) 183 

Podatek dochodowy 231 (1.097) 

Zysk (strata) netto (2.291) 4.468 

Pozostałe składniki pełnego dochodu (straty) netto razem 754 (15) 

Pełny dochód (strata) netto (1.537) 4.453 
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Głównymi powodami poniesienia straty w 2009 roku był ni�szy od oczekiwanego poziom spłacalno�ci 

obsługiwanych wierzytelno�ci, co było efektem niskiej koniunktury gospodarczej oraz ograniczenie działalno�ci               

w zakresie wierzytelno�ci własnych, co było efektem realizacji strategii grupy kapitałowej. W 2007 roku Spółka 

zaprzestała nabywania wierzytelno�ci na własne ryzyko i zaj�ła si� wył�cznie obsług� wierzytelno�ci na zlecenie 

funduszy sekurytyzacyjnych i banków, zbywaj�c wcze�niej nabyte portfele wierzytelno�ci. Wobec powy�szego 

ł�czne przychody uzyskane w wyniku obrotu wierzytelno�ciami w 2009 roku wyniosły 2.762 tys. zł mniej ni�                    
w analogicznym okresie poprzedniego roku, podczas gdy koszty 4.746 tys. zł wi�cej. 

Dodatkowo wynik netto został obci��ony spadkiem warto�ci godziwej posiadanej nieruchomo�ci w kwocie 276 

tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka odnotowała wzrost jej warto�ci w kwocie 

318 tys. zł 

  

2.3. Sprawozdanie z przepływów pieni��nych 

Stan �rodków pieni��nych na dzie� 31.12.2009 roku wyniósł 2.433 tys. zł i zwi�kszył si� w porównaniu do stanu      

z dnia 31.12.2008 r. o  385 tys. zł.  

Podstawowe pozycje sprawozdania 
 2009 
tys. zł

 2008
tys. zł

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 5.506 4.566

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (5.121) (262)

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 0 (4.400)

Razem zmiana stanu �rodków pieni��nych 385 (96)

�rodki pieni��ne uzyskane ze sprzeda�y wierzytelno�ci umo�liwiły Spółce obj�cie certyfikatów inwestycyjnych 

BEST II NSFIZ. 

2.4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

W 2009 roku wielko�� kapitału własnego Spółki spadła o 7 % z poziomu 22.027 tys. zł – na koniec 2008 roku do 

poziomu 20.490 tys. zł – na koniec 2009 roku. 

Ponadto w zwi�zku z umorzeniem 649.999 sztuk akcji własnych o ł�cznej warto�ci nominalnej 2.599.996 zł, 

obni�eniu uległa warto�� kapitału zakładowego z kwoty 26.000.000 zł do 23.400.004 zł, akcji własnych 

wykazywanych w pasywach bilansu z kwoty 41.885.967,78 zł do kwoty 20.943.000 zł oraz kapitału zapasowego  

z kwoty 40.798.890,11 zł do kwoty 22.455.918,33 zł.
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3. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGRO�ENIA  

Spółka identyfikuje nast�puj�ce rodzaje ryzyka zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�: 

3.1. 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.  

Spółka okre�la ryzyko wyst�pienia opisanej sytuacji jako mało prawdopodobne. 

3.2. 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�� 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�  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. 
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Ze wzgl�du na odej�cie od nabywania wierzytelno�ci, Spółka cz��ciowo ograniczyła stopie� nara�enia na ryzyko 

zwi�zane z sytuacj� makroekonomiczn�. 

3.3. Ryzyko zwi�zane z upadło�ci� konsumenck�  

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 zostali 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 w dłu�szym okresie 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. 

3.4. 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�
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. Wprawdzie akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała konieczno�� harmonizacji polskich 

przepisów prawnych - m.in. podatkowych - z aktami prawnymi UE, jednak mimo wszystko zarówno interpretacje 

przepisów prawnych przez organa skarbowe jak i projektowane zmiany w tre�ci ustaw wydaj� si� nie do ko�ca 

zmierza� w tym kierunku. Przykładem mo�e by� nowy projekt ustawy o podatku od towarów i usług, który min. 

zakłada, odmienne ni� Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu 

podatku od warto�ci dodanej, regulacje w zakresie opodatkowania transakcji zwi�zanych z transferem długów. 

Spółka ma jednak nadzieje, �e w toku prac legislacyjnych rz�du, ta niezgodno�� zostanie dostrze�ona i nowe 

regulacje b�d� spójne z unijnymi, co powinno ułatwi� funkcjonowanie na rynku funduszom sekurytyzacyjnym               

i innym podmiotom nabywaj�cym wierzytelno�ci. 

3.5. Ryzyko zwi�zane z konkurencj� na rynku usług windykacyjnych 

BEST został zało�ony w 1994 roku. Od 1997 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Warto�ciowych  

w Warszawie. Pocz�tkowo głównym przedmiotem działalno�ci spółki była sprzeda� sprz�tu RTV i AGD. 

Oprócz tej działalno�ci BEST rozwin�ł sie� po�rednictwa finansowego w udzielaniu kredytów, która od 1999 

roku zacz�ła stanowi� główne �ródło dochodów Spółki. Działalno�� handlowa BEST została zako�czona  

w nast�pnym roku a  pocz�wszy od roku 2002 BEST zacz�ł aktywnie rozwija� nowy rodzaj działalno�ci 

polegaj�cy �wiadczeniu usług windykacyjnych i zarz�dzaniu portfelami wierzytelno�ci nieregularnych, 

rezygnuj�c jednocze�nie z po�rednictwa finansowego w udzielaniu kredytów.  
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Obecnie BEST prowadzi działalno�� głównie na rynku wierzytelno�ci, specjalizuj�c si� w ich obsłudze. 

Wi�kszo�� przychodów Spółka uzyskuje z tytułu obsługi wierzytelno�ci funduszy sekurytyzacyjnych, jednak 

systematycznie zwi�ksza swój udział w sektorze monitoringu bie��cych i nieregularnych portfeli nale�no�ci 

obsługiwanych na zlecenie banków, instytucji parabankowych, operatorów telewizyjnych itp. oraz w sektorze 

B2B.  

Obydwa segmenty rynku wierzytelno�ci s� obsługiwane przez firmy windykacyjne i kancelarie prawne, których 

liczba przekracza kilkaset, jednak w ocenie BEST w ostatnich latach, z uwagi na jednoczesny spadek liczby 

firm windykacyjnych i wzrost ogólnej warto�ci obsługiwanych wierzytelno�ci, nast�piła koncentracja, co 

powoduje, �e istotny udział w segmentach obsługiwanych przez BEST maj� firmy przedstawione w poni�szym 

zestawieniu:

Firma windykacyjna 
Warto�
 nale�no�ci przyj�tych do windykacji w 2009 r. 

w mln zł
KRUK 3 840

EULER HERMES 1 805

LEXUS+EGF 1 688

TRANSCOM CMS POLAND 1 673

EGB INVESTMENTS 717

KOKSZTYS  588

BEST 580

P.R.E.S.C.O. 167

PRAGMA INKASO 145


ródło: E. Wi�cław  „Przybywa długów do odzyskania”, w: „Rzeczpospolita” z dn.25.01.2010 r 

  

Nale�y jednak zaznaczy�, �e powy�sze zestawienie jest szacunkowe, gdy� brak jest uznanych standardów 

mierzenia udziałów w polskim rynku windykacyjnym. Poza tym na dzie� 31 grudnia 2009 roku BEST S.A. 

obsługiwała wierzytelno�ci o warto�ci 2.215 mln zł, które w wi�kszo�ci zostały mu powierzone do obsługi                

w poprzednich latach. 

Zgodnie ze strategi� w ci�gu najbli�szych trzech lat Spółka planuje osi�gn�� pozycj� lidera w segmencie 

zarz�dzania wierzytelno�ciami funduszy sekurytyzacyjnych, a tak�e sta� si� najlepiej ocenian� firm�
windykacyjn� w Polsce pod wzgl�dem profesjonalnego zarz�dzania, jako�ci obsługi klienta oraz skuteczno�ci           

i efektywno�ci procesów windykacyjnych.  

Spółka posiada kompleksow� ofert�, która charakteryzuje si� przede wszystkim: 

�� szerokim wachlarzem usług pocz�wszy od monitoringu bie��cego portfela nale�no�ci, prowadzonego 

przy wykorzystaniu jednego z najwi�kszych struktur call center w Polsce, poprzez realizacj� procesów 

s�dowo-egzekucyjnych przy wykorzystaniu standaryzacji i automatyzacji oraz zarz�dzanie całymi 

portfelami wierzytelno�ci nieregularnych nabytych przez fundusze sekurytyzacyjne przy współpracy  

z własnym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych; 

�� poł�czeniem masowej obsługi wierzytelno�ci detalicznych z indywidualn� obsług� wierzytelno�ci 

korporacyjnych oraz wierzytelno�ci detalicznych o znacznej warto�ci.  

Spółka posiada tak�e wieloletnie do�wiadczenie w budowaniu rynku windykacyjnego zdobyte praktyk�              
w zakresie wyceny, nabywania i obsługi wierzytelno�ci oraz aktywno�ci� w zakresie regulacji otoczenia 

prawnego i tworzenia zasad etyki biznesowej poprzez uczestnictwo w tworzeniu struktur Konferencji 

Przedsi�biorstw Finansowych i moderowaniu Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Blisko 8-letnia 

działalno�� na rynku wierzytelno�ci umo�liwia Spółce eksperckie podej�cie do oceny procesowanych portfeli 

detalicznych oraz korporacyjnych. BEST, jako pierwsza na rynku, otrzymała w dniu 19 lutego 2010 roku 

zezwolenie na zarz�dzanie sekurytyzowanymi wierzytelno�ciami funduszy sekurytyzacyjnych. Przedmiotowe 

zezwolenie umo�liwia BEST podejmowanie faktycznych działa� w zakresie zarz�dzania sekurytyzowanymi 

wierzytelno�ciami, pocz�wszy od nabywania wierzytelno�ci, poprzez ich windykacj� polubown� oraz prawn�,  
a sko�czywszy na sprzeda�y wierzytelno�ci nale��cych do funduszu.  

W roku 2008 spółka BEST rozpocz�ła proces masowego dochodzenia roszcze� na drodze s�dowej.  Wdro�enie           

i zrealizowanie projektu wymagało wystandaryzowania procedur sporz�dzania oraz składania pism procesowych 
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i administracyjnych, tak aby z uwagi na ilo�� kierowanych spraw nie zaburzy� pracy s�dów i wła�ciwych 

urz�dów, a jednocze�nie w mo�liwie jak najszybszym czasie uzyska� orzeczenie s�dowe.  

Spółka posiada rozbudowane zaplecze operacyjne umo�liwiaj�ce jednoczesne podejmowanie czynno�ci wobec 

blisko 1 miliona umów miesi�cznie. BEST dysponuje w pełni skalowalnymi rozwi�zaniami a do dyspozycji 

kontrahentów oddana została jedna z najwi�kszych struktur call center w Polsce, dysponuj�ca trzystoma 

miejscami pracy. Nowoczesna technologia informatyczna oparta na stabilnych markowych zastosowaniach, 

modelowana autorskimi wdro�eniami, tworzy bezpieczn� i stabiln� platform� obsługi. Kompatybilno��
posiadanego oprogramowania z systemami bankowymi umo�liwia BEST szybk� asymilacj� nowych projektów, 

przy maksymalnej optymalizacji procesów. 

3.6. Ryzyko zwi�zane z technologi� oraz kapitałem ludzkim 

Istnienie przedsi�biorstwa Emitenta opiera si� na dwóch najwa�niejszych filarach, które stanowi� o jego 

innowacyjno�ci i sile. S� to zaawansowane technologie teleinformatyczne (oprogramowanie i infrastruktura 

teleinformatyczna) oraz do�wiadczona kadra specjalistów, dzi�ki którym BEST notuje wysok� skuteczno��  
i wydajno�� przeprowadzanych procesów windykacyjnych. 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, wprowadził tak�e procedury maj�ce 

zniwelowa� ryzyko zwi�zane z ci�gło�ci� działania systemów informatycznych, reguluj�ce zasady 

post�powania w przypadku min: po�aru, awarii zasilania, podnoszenia systemu informatycznego oraz tworzenia 

kopii zapasowych.  

W ramach dywersyfikacji ryzyk zwi�zanych z utrat� ci�gło�ci funkcjonowania, spowodowan� awari� ł�czy 

telekomunikacyjnych i wyst�pieniem awarii w biurach, Spółka prowadzi działania, zmierzaj�ce do 

usamodzielnienia infrastrukturalnego pracy jej poszczególnych o�rodków operacyjnych.            

Nowo wprowadzane rozwi�zania teleinformatyczne, zmierzaj� do usamodzielnienia operacyjnego dwóch 

głównych biur BEST - centrum usługowego w Elbl�gu oraz centrali w Gdyni. W tym celu lokalizacja                        

w Elbl�gu, jest stopniowo wyposa�ana w niezale�n� od Gdyni infrastruktur� teleinformatyczn�, tj.: centrale                 

i ł�cza telekomunikacyjne oraz instalacje serwerowe. Rozbudowany Pion IT, który zajmuje si� tworzeniem 

podło�a zapewniaj�cego Spółce sprawne i efektywne funkcjonowanie oraz umo�liwia natychmiastow� reakcj�                         
w przypadku awarii, co powinno znacznie ograniczy� ewentualne skutki jej wyst�pienia.  

Do poprawnego funkcjonowania Spółki niezb�dne s� równie� zasoby ludzkie – wykwalifikowani i do�wiadczeni 

pracownicy. Emitent minimalizuje ryzyko wynikaj�ce z utraty kluczowych pracowników stosuj�c programy 

motywacyjne wspieraj�ce innowacyjno�� i maj�ce za zadanie zach�cenie pracowników do pracy na jej rzecz, 

posiada tak�e procedury reguluj�ce wszystkie istotne sfery jej działalno�ci.
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4. O	WIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO   

4.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka   

BEST podlega zbiorowi zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Warto�ciowych, 

wprowadzonemu dnia 4 lipca 2007 r. na podstawie uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy. Zbiór jest dost�pny na 

stronie internetowej po�wi�conej zasadom ładu korporacyjnego spółek publicznych pod adresem 

http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dobrepraktyki2007.pdf. 

W raporcie bie��cym nr 9/2009 BEST poinformował o niestosowaniu w cało�ci zapisu pkt 1 cz��ci II Dobrych 

Praktyk Spółek Notowanych na GPW z uwagi na znaczne koszty zwi�zane z jego realizacj� w zakresie 

odnosz�cym si� do tłumacze� dokumentów korporacyjnych. 

4.2. Opis głównych cech stosowanych w przedsi�biorstwie emitenta systemów kontroli wewn�trznej                        
i zarz�dzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporz�dzania sprawozda� finansowych                                     
i skonsolidowanych sprawozda� finansowych 

  

Przygotowanie sprawozdania finansowego Spółki jest procesem wieloetapowym. Ka�dy etap jest zako�czony 

weryfikacj� i potwierdzeniem zgodno�ci danych. Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, 

podatkowego, gospodarczego oraz operacyjnego. Osoby odpowiedzialne za administrowanie składnikami 

maj�tkowymi dokonuj� ich weryfikacji pod kontem ich kompletno�ci, przydatno�ci i utraty warto�ci. Osoby 

odpowiedzialne za realizacj� kontraktów oraz osoby prowadz�ce sprawy s�dowe identyfikuj� potencjalne ryzyka 

zwi�zane z ich przebiegiem i realizacj�.  

Dane finansowe oraz dane opisowe na potrzeby sprawozda� finansowych Spółki przygotowane s� przez Dział 

Rachunkowo�ci i Sprawozdawczo�ci na podstawie zapisów w ksi�dze głównej oraz informacji otrzymywanych 

od osób odpowiedzialnych za administrowanie składnikami maj�tkowymi, realizacj� kontraktów, prowadzenie 

spraw s�dowych i od członków Zarz�du.  

Wiele procesów przetwarzania danych ksi�gowych jest zautomatyzowanych co minimalizuje ryzyko 

wyst�pienia bł�dów. 

Pracownicy Działu Rachunkowo�ci i Sprawozdawczo�ci odpowiedzialni za przygotowanie poszczególnych 

elementów sprawozdania finansowego przed ich przygotowaniem potwierdzaj� zgodno�� danych ksi�gowych ze 

stanem faktycznym, oraz fakt kompletnego uj�cia operacji o charakterze maj�tkowym  

w ksi�gach rachunkowych. 

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozda� finansowych i raportów okresowych Spółki 

sprawuje Główny Ksi�gowy.  

Przygotowane sprawozdania podlegaj� weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zarz�d Spółki. Sprawozdania 

finansowe s� poddawane ocenie, dane finansowe s� analizowane w porównaniu do zało�e� a wszelkie 

odchylenia wyja�niane.  

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegaj� niezale�nemu badaniu oraz przegl�dowi przez audytora 

Spółki.
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4.3. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj�cych bezpo�rednio lub po�rednio znaczne pakiety akcji wraz 
ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 
zakładowym, liczby głosów z nich wynikaj�cych i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu 

  

W�ród akcjonariuszy posiadaj�cych bezpo�rednio lub po�rednio znaczne pakiety akcji BEST S.A. na dzie� 31 

grudnia 2009 roku byli: 

Imi� i nazwisko 
Ilo�
  

posiadanych
 akcji 

Udział  posiadanych 
akcji w kapitale 

zakładowym 
Emitenta (w %) 

Liczba głosów 
przysługuj�ca z  

posiadanych 
 akcji 

Udział posiadanych głosów 
w ogólnej liczbie głosów na 

WZA BEST SA 
(w %)* 

Krzysztof Borusowski 4.290.059 73,33 5.970.059 79,28 

Marek Kucner 780.000 13,33 780.000 10,36 

* w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539) 

  

4.4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów warto�ciowych, które daj� specjalne uprawnienia 
kontrolne, wraz z opisem tych uprawnie�

   

BEST nie wyemitował papierów warto�ciowych, które daj� specjalne uprawnienia kontrolne. 

4.5. Wskazanie wszelkich ogranicze� odno�nie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie 
wykonywania prawa głosu przez posiadaczy okre�lonej cz��ci lub liczby głosów, ograniczenia 
czasowe dotycz�ce wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy 
spółki, prawa kapitałowe zwi�zane z papierami warto�ciowymi s� oddzielone od posiadania 
papierów warto�ciowych 

W posiadaniu BEST.S.A. jest 650.000 sztuk akcji własnych, lecz zgodnie z art. 364 par. 2 ksh Spółka  nie mo�e 

z nich wykonywa� prawa głosu.  Według wiedzy Zarz�du BEST nie wyst�puj� �adne inne ograniczenia do 

wykonywania prawa głosu przez posiadaczy okre�lonej cz��ci lub liczby głosów, ograniczenia czasowe 

dotycz�ce wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy BEST, prawa kapitałowe 

zwi�zane z papierami warto�ciowymi s� oddzielone od posiadania papierów warto�ciowych. 

  

4.6. Wskazanie wszelkich ogranicze� dotycz�cych przenoszenia prawa własno�ci papierów 
warto�ciowych emitenta 

Według wiedzy Zarz�du BEST papiery warto�ciowe wyemitowane przez BEST nie s� ograniczone, co do prawa 

przenoszenia ich własno�ci. 

4.7. Opis zasad dotycz�cych powoływania i odwoływania osób zarz�dzaj�cych oraz ich uprawnie�,  
w szczególno�ci prawo do podj�cia decyzji o emisji lub wykupie akcji 

a)  opis zasad dotycz�cych powoływania i odwoływania osób zarz�dzaj�cych 

Zarz�d BEST składa si� z jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Rad� Nadzorcz�                     
w głosowaniu tajnym bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów. Kadencja ka�dego członka zarz�du trwa trzy lata. 

Członek zarz�du mo�e by� w ka�dym czasie odwołany. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy                       

o nieudzieleniu absolutorium członkowi zarz�du jest równoznaczna z podj�ciem uchwały o odwołaniu tego 

członka zarz�du. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej nale�y równie� zawieszanie, z wa�nych powodów, w czynno�ciach 

poszczególnych lub wszystkich członków zarz�du oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie 

dłu�szy ni� trzy miesi�ce, do czasowego wykonywania czynno�ci członków zarz�du, którzy zostali odwołani, 

zło�yli rezygnacj� albo z innych przyczyn nie mog� sprawowa� swoich czynno�ci. 
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b) odpis uprawnie� osób zarz�dzaj�cych 

Zarz�d kieruje działalno�ci� BEST, podejmuje uchwały i decyzje we wszystkich sprawach nie zastrze�onych dla 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. 

Zarz�d nie jest uprawniony do podj�cia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

4.8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta 

Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Uchwała o zmianie statutu wymaga 

wi�kszo�ci ¾ głosów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zmiana statutu, która prowadziłaby do 

ograniczenia prawa z tytułu akcji uprzywilejowanych, wymaga zgody ¾ głosów Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z tytułu tych akcji. 

Zmian� statutu zarz�d zgłasza do s�du rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie mo�e nast�pi� po upływie 

trzech miesi�cy od dnia powzi�cia uchwały przez walne zgromadzenie 

4.9. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw 
akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególno�ci zasady wynikaj�ce z regulaminu 
walnego zgromadzenia, je�eli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie 
nie wynikaj� wprost z przepisów prawa  

4.9.1 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia 

  

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest przez Zarz�d jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Rada 

Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, je�eli Zarz�d nie zwoła go w terminie 

okre�lonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowieniami Statutu oraz Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie, je�eli zwołanie go uzna za wskazane. Walne Zgromadzenie odbywa si� w siedzibie Spółki,                    

w Gda�sku, w Sopocie lub w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa si� najpó�niej w czerwcu 

ka�dego roku.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d:  

a) z inicjatywy własnej, 

b) na wniosek Rady Nadzorczej, 

c) na wniosek Akcjonariuszy reprezentuj�cych ł�cznie minimum dwudziest� cz��� kapitału zakładowego, 

d) na wniosek Akcjonariusza, posiadacza akcji imiennych Serii A. 

Akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej połow� kapitału zakładowego lub co najmniej połow� ogółu głosów    

w Spółce mog� zwoła� Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczaj� przewodnicz�cego tego 

zgromadzenia.  

Do wył�cznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nale�y:  

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

b) podejmowanie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 

c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowi�zków. 

d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 

e) zmiana statutu, 

f) podwy�szenie lub obni�enie kapitału zakładowego, 

g) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy, 

h) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, 

i) zbycie i wydzier�awienie przedsi�biorstwa lub jego zorganizowanej cz��ci oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, 

j) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

k) poł�czenie, podział, likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów, 

l) rozpatrywanie spraw wniesionych przez akcjonariuszy, w trybie § 11 statutu Spółki, 

m) podejmowanie uchwał w przedmiocie roszcze� o naprawienie szkody, wyrz�dzonej przy zawi�zywaniu 

Spółki lub sprawowaniu Zarz�du albo nadzoru, 
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n) odwoływanie lub zawieszanie w czynno�ciach Członków Zarz�du.  

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów, chyba �e ustawa albo Statut 

stanowi� inaczej. Ka�da akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba �e jest akcj�
uprzywilejowan� co do głosu. Akcje imienne serii A daj� ka�da prawo do pi�ciu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarz�dza si� w sytuacji przewidzianej przez ustaw� lub 

Statut albo na wniosek chocia�by jednego Akcjonariusza, obecnego lub reprezentowanego na Walnym 

Zgromadzeniu.  

4.9.2 Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 

Prawa maj�tkowe akcjonariuszy zwi�zane z akcjami BEST obejmuj� m.in.: 

a) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 

przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 

KSH). Zysk rozdziela si� w stosunku do liczby akcji. Statut Spółki nie przewiduje �adnych przywilejów                   

w zakresie tego prawa, co oznacza, �e na ka�d� z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysoko�ci; 

b) Prawo pierwsze�stwa do obj�cia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); 

c) Prawo do udziału w maj�tku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli                           

w przypadku jej likwidacji (art. 474 KSH); Statut emitenta nie przewiduje �adnego uprzywilejowania w tym 

zakresie; 

d) Prawo do ��dania nabycia przez Spółk� akcji w celu ich umorzenia (art. 359 KSH). 

Uprawnienia korporacyjne akcjonariuszy zwi�zane z akcjami BEST obejmuj� m.in.: 

a) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do wykonywania na 

Walnym Zgromadzeniu prawa głosu (art. 411 § 1 KSH);

b) Prawo do zło�enia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zło�enia 

wniosku o umieszczenie w porz�dku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom 

posiadaj�cym co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH); 

c) Prawo do zaskar�ania uchwał Walnego Zgromadzenia; 

d) Prawo do ��dania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; 

e) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób okre�lony przepisami prawa; 

f) Prawo do imiennego �wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadz�cy rachunek 

papierów warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego 

za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 

g) Prawo do ��dania wydania odpisów sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpó�niej 

na pi�tna�cie dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH); 

h) Prawo do przegl�dania w lokalu Zarz�du listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu oraz ��dania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporz�dzenia (art. 407 § 1 i 11 KSH) 

lub przesłania jej nieodpłatnie poczt� elektroniczn�; 
i) Prawo do ��dania wydania odpisu wniosków w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad w terminie tygodnia 

przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH); 

j) Prawo do zło�enia wniosku o sprawdzenie listy obecno�ci na Walnym Zgromadzeniu przez wybran�  
w tym celu komisj�, zło�on� co najmniej z trzech osób. Wniosek mog� zło�y� akcjonariusze, posiadaj�cy 

jedn� dziesi�t� kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy 

maj� prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH); 

k) Prawo do przegl�dania ksi�gi protokołów oraz ��dania wydania po�wiadczonych przez Zarz�d odpisów 

uchwał (art. 421 § 2 KSH); 

l) Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrz�dzonej Spółce na zasadach okre�lonych  

w art. 486 i 487 KSH, je�eli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrz�dzonej jej szkody  

w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrz�dzaj�cego szkod�; 
m) Prawo do przegl�dania dokumentów oraz ��dania udost�pnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku poł�czenia spółek), w art. 540 § 1 KSH 

(w przypadku podziału emitenta) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia emitenta); 

n) Prawo do przegl�dania ksi�gi akcyjnej i ��dania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporz�dzenia 

(art. 341 § 7 KSH); 

o) Prawo do wyst�pienia z ��daniem zbadania przez biegłego, na koszt spółki, okre�lonego zagadnienia 

zwi�zanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) (art. 84 

ustawy o ofercie publicznej) 
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4.10. Skład osobowy organów zarz�dzaj�cych, nadzoruj�cych lub administruj�cych emitenta  
i zmiany, które w nim zaszły w ci�gu ostatniego roku obrotowego  

Na dzie� 31 grudnia 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. 

Na dzie� 31 grudnia 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. 

4.11. Opis działania organów zarz�dzaj�cych, nadzoruj�cych lub administruj�cych emitenta oraz ich 
komitetów 

�

4.11.1. Opis działania Zarz�du 

Zarz�d kieruje działalno�ci� Spółki, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach nie zastrze�onych dla 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Szczegółowy podział kompetencji i obowi�zków Członków 

Zarz�du oraz przedmiot i tryb podejmowania przez Zarz�d uchwał i tryb jego pracy ustala regulamin Zarz�du 

opracowany przez Zarz�d i zatwierdzony przez Rad� Nadzorcz� wi�kszo�ci� 3/4 (trzech czwartych) głosów.              

W stosunkach pracowniczych Zarz�d reprezentuje pracodawc�, w rozumieniu kodeksu pracy, na zasadach 

ogólnych.  

Nast�puj�ce sprawy wymagaj� rozstrzygni�cia przez Zarz�d w formie uchwały: 

a) sprawy przekraczaj�ce zakres zwykłych czynno�ci Spółki oraz sprawy, których prowadzeniu sprzeciwia 

si� cho�by jeden z Członków Zarz�du; 

b) zwoływanie i ustalanie porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w przypadku gdy 

organem zwołuj�cym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest Zarz�d Spółki;  

c) postawienie poszczególnych spraw na porz�dku obrad Rady Nadzorczej; 

d) ustanowienie prokury; 

e) uchwalanie wewn�trznych aktów normatywnych nie zastrze�onych do kompetencji innych organów 

Spółki;  

f) przyj�cie sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej, jak i sprawozdania z działalno�ci 

Spółki i grupy kapitałowej za dany rok obrotowy; 

g) sporz�dzanie wniosku w przedmiocie podziału zysku albo sposobu pokrycia straty; 

h) okre�lenie daty wypłaty dywidendy z uwzgl�dnieniem terminów ustalonych przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy 

Uchwały Zarz�du zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów, a w przypadku równo�ci głosów decyduje głos Prezesa 

Zarz�du.  

Zarz�d, przed zawarciem przez Spółk� istotnej umowy z podmiotem powi�zanym ka�dorazowo zwraca si� do 

Rady Nadzorczej z wnioskiem o aprobat� takiej transakcji. Wyra�enie zgody przez Rad� Nadzorcz� na zawarcie 

umowy mo�e nast�pi� tak�e w ten sposób, i� Zarz�d poinformuje Rad� Nadzorcz� o zamiarze zawarcia takiej 

umowy co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem transakcji, a Rada Nadzorcza w ci�gu kolejnych 7 

dni nie zgłosi swojego sprzeciwu.  

Posiedzenia Zarz�du odbywaj� si� w zale�no�ci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni� raz w miesi�cu w siedzibie 
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Spółki lub innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu. Prawo zwołania posiedzenia 

Zarz�du przysługuje ka�demu z Członków Zarz�du z tym, �e ka�dy Członek Zarz�du winien otrzyma�
powiadomienie, co najmniej na jeden dzie� przed planowanym terminem posiedzenia. Ponadto ka�demu Członkowi 

Zarz�du przysługuje prawo zwołania posiedzenia Zarz�du ad hoc w ka�dym czasie, z tym, �e na zwołanie 

posiedzenia w tym trybie wymagana jest zgoda pozostałych Członków Zarz�du.  

  

4.11.2. Opis działania Rady Nadzorczej 

Uchwały Rady mog� by� powzi�te, je�eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków,                 

a wszyscy Członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Za skuteczne zawiadomienie o terminie 

posiedzenia uznaje si� nadanie na podany przez Członka Rady Nadzorczej adres do dor�cze� telegramu, telexu, 

telefaxu, listu poleconego lub zawiadomienia dokonanego w innej pisemnej formie „za potwierdzeniem odbioru” 

lub wysłanie zawiadomienia na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej adres e-mail (poczty elektronicznej), 

na 10 (dziesi��) dni przed terminem posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci�
głosów, chyba �e Statut stanowi inaczej. W razie równo�ci głosów decyduje głos Przewodnicz�cego Rady. 

Posiedzenia Rady odbywaj� si� w miar� potrzeb, nie rzadziej jednak ni� trzy razy w roku obrotowym i s�
zwoływane przez jej Przewodnicz�cego lub Wiceprzewodnicz�cego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarz�du 

lub przynajmniej jednego Członka Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mog� bra� udział w podejmowaniu 

uchwał Rady, oddaj�c swój głos na pi�mie za po�rednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu 

na pi�mie nie mo�e dotyczy� spraw wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Rad� Nadzorcz� w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

�rodków bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo��. Uchwała jest wa�na, gdy wszyscy Członkowie Rady 

Nadzorczej zostan� powiadomieni o tre�ci projektu uchwały. Podejmowanie uchwał (i) na pi�mie za 

po�rednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, (ii) w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu �rodków 

bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo��, nie dotyczy: 

a) wyborów Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej,  

b) powoływania Członków Zarz�du,  

c) odwoływania i zawieszania w czynno�ciach Członków Zarz�du.  

Członkowie Rady mog� wykonywa� swe obowi�zki w Radzie wył�cznie osobi�cie. Rada Nadzorcza wykonuje 

swoje obowi�zki kolegialnie, mo�e jednak delegowa� swoich Członków do samodzielnego pełnienia czynno�ci 

nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, 

otrzymuj� osobne wynagrodzenie, którego wysoko�� ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mo�e 

powierzy� to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin okre�laj�cy organizacj�
i sposób wykonywania czynno�ci przez Rad� Nadzorcz�. 

W Radzie Nadzorczej działaj� dwa komitety: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodze�, które s� organami              

o charakterze opiniodawczo-doradczym. W skład Komitetu Wynagrodze� w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 

grudnia 2009 r. wchodzili Bernd Holzapfel i Jan Winiecki. W skład Komitetu Audytu w okresie od 1 stycznia 

2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wchodzili Katarzyna Borusowska, Leszek Pawłowicz i Bartosz Kru�ewski.  

Komitet Audytu jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Nadzorczej w sprawach: 

a) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych Spółki; 

b) przygotowywania projektów uchwał Rady Nadzorczej w sprawach finansowych Spółki; 

c) rekomendowania Radzie Nadzorczej przyj�cia lub odrzucenia sprawozdania finansowego Spółki;

d) współpracy z audytorem zewn�trznym i wewn�trznym. 

Komitet Wynagrodze� jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Nadzorczej w sprawach: 

a) ustalania wynagrodze� oraz zasad wynagradzania dla Członków Zarz�du Spółki; 

b) przygotowywania projektów uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wynagrodze� Członków Zarz�du. 

Oba Komitety składaj� Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalno�ci. 
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5. 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 

Na dzie� 31 grudnia 2009 roku ł�czna warto�� tocz�cych si� post�powa�, przed s�dami, organami wła�ciwymi 

dla post�powa� arbitra�owych i organami administracji publicznej, dotycz�cych zobowi�za� i wierzytelno�ci 

BEST S.A. i jednostek od niej zale�nych była ni�sza ni� 10% kapitałów własnych BEST S.A. 

6. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I USŁUGACH 

6.1. Oferta produktów finansowych 

Emitent oferuje usługi z zakresu windykacji i zarz�dzania portfelami wierzytelno�ci nieregularnych. Spółka 

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. 

BEST obsługuje wierzytelno�ci detaliczne, korporacyjne i B2B  i kieruje swoj� ofert� do instytucji finansowych 

takich jak banki i fundusze sekurytyzacyjne oraz do innych podmiotów gospodarczych �wiadcz�cych usługi na 

masow� skal�.  

Na dzie� 31 grudnia 2009 roku ł�czna warto�� nominalna wierzytelno�ci obsługiwanych przez BEST wyniosła  

2.215 mln zł. 

Rodzaje wierzytelno�ci 
 2009 

mln zł
 2008

mln zł
Wierzytelno�ci bankowe: 2.109 1 959 

- korporacyjne 861 803 

- detaliczne 1.248 1 156 

Wierzytelno�ci pozostałe: 106 3 

- korporacyjne 0 0 

- detaliczne 106 3  

W�ród usług �wiadczonych przez Spółk� dominuje zarz�dzanie wierzytelno�ciami funduszy sekurytyzacyjnych 

oraz monitoring wierzytelno�ci w systemie outsourcingowym. 

  

�� zarz�dzanie wierzytelno�ciami funduszy sekurytyzacyjnych 

Zarz�dzanie wierzytelno�ciami obejmuje pełen zakres czynno�ci zwi�zanych z wycen� i nabyciem portfela 

wierzytelno�ci, budowaniem strategii jego obsługi, podejmowanie czynno�ci prawnych i faktycznych maj�cych 

na celu realizacj� �wiadcze� wynikaj�cych z wierzytelno�ci jak równie� czynno�ci zwi�zane ze sprzeda��                     
i wykonywane jest pod �cisłym nadzorem KNF. 

Dotychczas podstawowa działalno�� BEST S.A. wykonywana była na podstawie indywidualnych zezwole�
KNF na zawarcie konkretnej umowy o obsług� sekurytyzowanych wierzytelno�ci z konkretnym funduszem.  

W dniu 19 lutego 2010 roku KNF udzieliła Spółce zezwolenia na zarz�dzanie sekurytyzowanymi 

wierzytelno�ciami funduszu sekurytyzacyjnego, które eliminuje konieczno�� uzyskiwania zgody KNF na 

zawarcie ka�dej umowy o obsług� wierzytelno�ci funduszu sekurytyzacyjnego. 

�� monitoring wierzytelno�ci (czasowa obsługa wierzytelno�ci/outsourcing) 

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 
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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. 

6.2. Organizacja sprzeda�y 

Spółka prowadzi działalno�� na terenie całego kraju a komórki sprzeda�owe zlokalizowane s� w siedzibie 

Spółki, która mie�ci si� 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. 

6.3. Rynki zbytu i �ródła zaopatrzenia, ze wskazaniem odbiorcy lub dostawcy, którego udział wynosi 
co najmniej 10% przychodów ze sprzeda�y ogółem 

Spółka �wiadczy usługi wył�cznie na rynku krajowym. 

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 wi�kszo�� bo niemal 60%, przychodów BEST uzyskuje               

z tytułu obsługi wierzytelno�ci funduszy sekurytyzayjnych  .  

Głównymi odbiorcami usług Spółki s� fundusze sekurytyzacyjne, z tego udział BEST I NSFIZ - wyniósł 48%              

a BEST II NSFIZ - 30% ł�cznych przychodów ze sprzeda�y osi�gni�tych przez BEST S.A. w 2009 roku.   

Ze wzgl�du na specyfik� działania Spółka nie jest istotnie uzale�niona od �adnego z dostawców. 

��
7. INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH, ZNACZ�CYCH DLA DZIAŁALNOSCI 

EMITENTA, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH ZAWARTYCH POMI�DZY 
AKCJONARIUSZAMI, UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI 

W dniu 7 stycznia 2009 r. został podpisany aneks do umowy o obsług� sekurytyzowanych wierzytelno�ci 

zawartej w dniu 8.07.2008 r. pomi�dzy BEST S.A. a BEST II Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym 

Funduszem Inwestycyjnym Zamkni�tym z siedzib� w Gdyni. Na mocy przedmiotowego aneksu uległa 

zwi�kszeniu warto�� wynagrodzenia uzyskiwanego przez BEST S.A. z tytułu obsługi. 

W dniu 27 lutego 2009 r. BEST S.A. dokonał zapisu na 3.600.000 certyfikatów inwestycyjnych serii C 

wyemitowanych przez BEST II NSFIZ i dokonał ich opłacenia w ł�cznej kwocie 3.744.000 zł. Zamkni�cie 

subskrypcji nast�piło w dniu 2 marca 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� 4.315.000,00 

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. 
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8. INFORMACJE O POWI�ZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI 

Spółka jest powi�zany kapitałowo z  nast�puj�cymi podmiotami, które wchodz� w skład Grupy Kapitałowej 

BEST SA: 

�� BEST TFI S.A. z siedzib� w Gdyni - 100 % udziałów, 

�� IT Trader Sp. z o. o. w likwidacji z siedzib� w Gdyni - 100 % udziałów, 

�� Odra Property Development Sp. z o. o. z siedzib� w Gdyni - 100 % udziałów 

W dniu 31.12.2009 roku BEST S.A. posiadał tak�e 3.850.000 certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych 

przez BEST II NSFIZ, co uprawniało go do wykonywania 18,01 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu 

Inwestorów Funduszu.  W dniu 19 stycznia 2010 roku miała jednak miejsce kolejna emisja certyfikatów 

inwestycyjnych BEST II NSFIZ, w wyniku której  BEST S.A obj�ł jedynie 1000 certyfikatów, wobec czego na 

dzie� sporz�dzenia niniejszego sprawozdania posiada uprawnienia go do wykonywania 15,2 % ogólnej liczby 

głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 

9. OKRE	LENIE GŁÓWNYCH  INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, 
W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUP�
KAPITAŁOW�

Jedyn� istotn� inwestycj� kapitałow� Emitenta dokonan� w 2009 roku poza jego grup� kapitałow� było nabycie 

3.850.000 certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez BEST II NSFIZ. Inwestycja została sfinansowana 

�rodkami własnymi pochodz�cymi ze sprzeda�y portfela wierzytelno�ci  

10. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTK� OD NIEGO ZALE�N�, 
NA INNYCH WARUNKACH NI� RYNKOWE, ISTOTNYCH TRANSAKCJI  Z PODMIOTAMI  
POWI�ZANYMI 

W okresie obj�tym niniejszym raportem �adna ze spółek nale��cych do Grupy kapitałowej BEST S.A. nie 

zawarła transakcji z podmiotami powi�zanymi, które byłyby pojedynczo lub ł�cznie istotne i zawarte na 

warunkach innych ni� rynkowe. 

11. INFORMACJA O PO�YCZKACH UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH PRZEZ SPÓŁK�   

W  2009 roku Spółka nie udzieliła ani nie otrzymała �adnych po�yczek.

   

12. INFORMACJA O POR�CZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH 
PRZEZ SPÓŁK�   

W  2009 roku Spółka nie udzieliła ani nie otrzymała �adnych por�cze� ani gwarancji. 

  

13. OCENA ZARZ�DZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI  

Głównym �ródłem finansowania działalno�ci operacyjnej oraz inwestycyjnej prowadzonej przez Emitenta                    

w 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.  
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Pogorszenie si� sytuacji gospodarczej, około 15% spadek wpływów oraz spadek warto�ci nieruchomo�ci,               

wpłyn�ły negatywnie na wyniki osi�gni�te przez Spółk� w 2009 roku  

Wska�niki rentowno�ci 2009 2008

Rentowno�� sprzeda�y -9.5% 16.9%

Rentowno�� aktywów (ROA) -9.6% 17.5%

Rentowno�� kapitału własnego (ROE) -11.2% 20.3%

Wska�niki płynno�ci 2009 2008

Wska�nik płynno�ci szybki 1.77 3.55

Wska�nik płynno�ci bie��cy 1.77 3.55

jednak, mimo straty poniesionej w bie��cym roku, BEST zachowuje płynno�� finansow� oraz zdolno�� do 

wywi�zywania si� z zaci�gni�tych zobowi�za�, a inwestycja w certyfikaty inwestycyjne funduszu 

sekurytyzacyjnego 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. 

14. OCENA MO�LIWO	CI REALIZACJI ZAMIERZE� INWESTYCYJNYCH 

W 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 

rozpocz�ła wdro�enie dialera, dostarczanego przez wiod�cego ameryka�skiego producenta rozwi�za� do 

komunikacji biznesowej. System ten umo�liwia automatyzacj� procesu zarz�dzania kontaktami z klientem 

wewn�trz call center. Dzi�ki zastosowaniu wszechstronnych narz�dzi do podejmowania decyzji i zarz�dzania, 

oprogramowanie poprawia wydajno�� centrum telefonicznego, zwi�ksza ilo�� wła�ciwych poł�cze� na godzin�, 
a tak�e poprawia jako�� i efektywno�� pracy konsultantów call center oraz procesu obsługi klienta. 

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�. 

15. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZE� MAJ�CYCH WPŁYW NA WYNIK                                
Z DZIAŁALNO	CI  

W 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 był 

istotny wzrost warto�ci tzw. niezrealizowanego zysku z posiadanych certyfikatów inwestycyjnych i obni�enie 

wpływów z obsługi własnego portfela. 

W opinii zarz�du Spółki dominuj�cej w 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.  
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16. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNO	CI EMITENTA 

Przyszłe wyniki finansowe zale�e� b�d� głównie od tego czy Spółka pozyska do obsługi nowe wierzytelno�ci.  

Jedn� z konsekwencji spowolnienia wzrostu gospodarczego, zaostrzenia warunków kredytowych i osłabienia 

kursu walutowego jest pogorszenie jako�ci portfela kredytowego banków dla gospodarstw domowych. Dane 

NBP nadal pokazuj� stopniowy wzrost udziału kredytów zagro�onych, udzielonych gospodarstwom domowym. 

Na koniec grudnia udział kredytów zagro�onych dla gospodarstw domowych wyniósł 5,5% (wobec ok. 12%  

w sektorze przedsi�biorstw), co oznacza przyrost o ok. 2 pp. wobec minimum zanotowanego przed rokiem 

(3,5%). Warto�� kredytów zagro�onych w sektorze gospodarstw domowych wynosi obecnie blisko 23 mld zł, co 

oznacza wzrost o ok. 9,5 mld w porównaniu do sytuacji sprzed roku.  

Powy�sza sytuacja mo�e by� szans� dla Spółki, która specjalizuje si� w obsłudze detalicznych  wierzytelno�ci 

kredytowych. Dotyczy to zarówno portfeli powierzanych czasowo do obsługi (monitoring bie��cy) jak i portfeli 

nabywanych przez wyspecjalizowanych inwestorów do funduszy sekurytyzacyjnych.  

Dotychczas podstawowa działalno�� BEST S.A. wykonywana była na podstawie indywidualnych zezwole�
KNF na zawarcie konkretnej umowy o obsług� sekurytyzowanych wierzytelno�ci z konkretnym funduszem, 

jednak w dniu 19 lutego 2010 roku KNF udzieliła Spółce zezwolenia na zarz�dzanie sekurytyzowanymi 

wierzytelno�ciami funduszu sekurytyzacyjnego. Obecnie zezwolenie na zarz�dzanie sekurytyzowanymi 

wierzytelno�ciami wydawane jest na zasadach licencjonowania co przyczyni si� do usuni�cia niedogodno�ci 

zwi�zanych z konieczno�ci� uzyskiwania odr�bnych zezwole� ka�dorazowo przed zawarciem umowy z nowym 

funduszem. Dodatkowo zezwolenie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na zarz�dzanie wierzytelno�ciami, co 

powinno znacznie usprawni� proces podejmowania decyzji i tym samym dochodzenie wierzytelno�ci.  

Zgodnie ze strategi� w ci�gu najbli�szych trzech lat Spółka planuje osi�gn�� pozycj� lidera w segmencie 

zarz�dzania wierzytelno�ciami funduszy sekurytyzacyjnych, a tak�e sta� si� najlepiej ocenian� firm�
windykacyjn� w Polsce pod wzgl�dem profesjonalnego zarz�dzania, jako�ci obsługi klienta oraz skuteczno�ci               

i efektywno�ci procesów windykacyjnych 

17. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZ�DZANIA PRZEDSI�BIORSTWEM BEST 
S.A. I GRUP� KAPITAŁOW�  

W 2009 roku nie wyst�piły zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania przedsi�biorstwem spółki ani jej 

grupy kapitałowej.

18. UMOWY ZAWARTE POMI�DZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZ�DZAJ�CYMI, 
PRZEWIDUJ�CE REKOMPENSAT� W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA 

Nie zostały zawarte �adne umowy gwarantuj�ce osobom zarz�dzaj�cym wypłat� rekompensat w przypadku ich 

rezygnacji lub zwolnienia. 

19. WARTO	 WYNAGRODZE�, NAGRÓD LUB KORZY	CI WYPŁACONYCH, NALE�NYCH 
LUB POTENCJALNIE NALE�NYCH OSOBOM ZARZ�DZAJ�CYMI I  NADZORUJ�CYM 
EMITENTA Z TYTUIŁU PEŁNIENA FUNKCJI WE WŁADZACH EMITENTA I JEGO 
JEDNOSTEK PODPORZ�DKOWANYCH 

(a) Informacja o otrzymanych lub nale�nych wynagrodzeniach z tytułu pełnienia funkcji w członków Zarz�du              

i Rady Nadzorczej została ujawniona w nocie 39 do sprawozdania finansowego za okres 12 miesi�cy 

ko�cz�cy si� 31 grudnia 2009 roku. 
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(b) W 2009 roku �adna ze spółek podporz�dkowanych nie wypłacała wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej 

BEST S.A. a ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych członkom Zarz�du BEST S.A. przez 

spółki podporz�dkowane w 2009 roku wyniosła 60 tys. zł, w tym: 

�� wynagrodzenie Prezesa Zarz�du:        30 tys. zł, 

�� wynagrodzenia Członka Zarz�du: 30 tys. zł. 

20. INFORMACJA NA TEMAT AKCJI I UDZIAŁÓW EMITENTA I JEDNOSTEK Z NIM 
POWI�ZANYCH B�D�CYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZ�DZAJ�CYCH                                            
I NADZORUJ�CYCH EMITENTA

Na dzie� 31 grudnia 2009 roku w posiadaniu osób zarz�dzaj�cych BEST były nast�puj�ce pakiety akcji BEST: 

 Imi� i nazwisko Pełniona funkcja
Ilo�


posiadanych
 akcji

Warto�
 nominalna
posiadanych  akcji

(w zł)
Krzysztof Borusowski Prezes Zarz�du 4.290.059 17.160.236 

Marek Kucner Członek Zarz�du 780.000 3.120.000 

Krzysztof Borusowski posiada udziały  w nast�puj�cych podmiotach powi�zanych z BEST: 

�� BBH Capital Partners Sp. z o.o. z siedzib� w Gdyni  – 99% udziałów, 

�� Ravioni Holdings Limited z siedzib� na Cyprze – 100% udziałów, 

�� Unison Services Limited z siedzib� na Cyprze - 85% udziałów. 

  

Marek Kucner  posiada udziały w nast�puj�cych podmiotach powi�zanych z BEST: 

��   Fermio Holdings Limited  z siedzib� na Cyprze – 100% udziałów, 

��   Unison Services Limited z siedzib� na Cyprze  - 15% udziałów. 

  

 Z informacji posiadanych przez Spółk� wynika, �e �adna z osób nadzoruj�cych BEST nie posiada akcji BEST,                            

a tak�e akcji i udziałów w jednostkach powi�zanych z BEST.  

21. INFORMACJA O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH MOG� W 
PRZYSZŁO	CI NASTAPI ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ 
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY 

Na dzie� sporz�dzenia niniejszego sprawozdania Emitentowi nie s� znane umowy, w wyniku których mog�              
w przyszło�ci nast�pi� zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy                           

i obligatariuszy.

22. INFORMACJA O SYSTEMIE KONTROLI  PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

Spółka nie wprowadziła systemów akcji pracowniczych
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23. INFORMACJA O UMOWIE ZAWARTEJ Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA 
SPRAWOZDA� FINANSOWYCH

W dniu 24 lipca 2009 roku BEST S.A. zawarła z Deloitte Audyt Sp. z o.o. („Audytor”) z siedzib� w Warszawie 

umow� na badanie sprawozdania finansowego. Umowa ta obejmuje swoim zakresem badanie i przegl�d 

jednostkowych i skonsolidowanych sprawozda� finansowych Spółki za okresy sprawozdawcze dotycz�ce 2009, 

2010 i 2011 roku. Wynagrodzenie Audytora zostało ujawnione w nocie 40 do sprawozdania finansowego za 

okres 12 miesi�cy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2009 roku. 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporz�dzone w dniu 31 marca 2010 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 W SPRAWIE RZETELNO	CI SPORZ�DZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Zarz�d BEST S.A. o�wiadcza, �e wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za 2009 rok 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 badania sprawozdania finansowego za 2009 rok został wybrany zgodnie z przepisami 

prawa oraz �e podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonuj�cy badania tego sprawozdania spełniali warunki do 

wyra�enia bezstronnej i niezale�nej opinii o badanym sprawozdaniu, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami                  

i normami zawodowymi. 

...........................................                                                                                      ........................................... 

Krzysztof Borusowski                                                                                             Marek Kucner 

Prezes Zarz�du BEST S.A.                                                                                      Członek Zarz�du BEST S.A. 
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VI. RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA�
FINANSOWYCH 




















