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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunki wyników Spółki za IV kwartał 
2010 roku.  
 
Szacunkowe wyniki osiągnięte przez Emitenta w IV kwartale 2010 roku są następujące:  
 

Wyszczególnienie Wartość w tys. zł 

Wartości bilansowe na koniec  IV kwartału 2010 roku  

Suma bilansowa  27 129 
Certyfikaty inwestycyjne 6 910 
Środki pienięŜne 3 536 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 524 

Wyniki finansowe w  IV kwartale 2010 roku  

Przychody ze sprzedaŜy 5 973 
Koszty działalności operacyjnej   5 391 
Zysk przed opodatkowaniem  1 921 
Zysk netto 1 547 
Zysk z tytułu wyceny certyfikatów inwestycyjnych 30 
Pełny dochód 1 577 
 
Wyniki osiągnięte przez Emitenta w IV kwartale 2010 roku są lepsze od osiągniętych                               
w porównywalnym okresie 2009 roku, przychody ze sprzedaŜy są wyŜsze o blisko 28%, koszty 
działalności operacyjnej spadły o ponad 7%. 
 
W IV kwartale 2010 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 1.547 tys. zł, podczas gdy w IV 
kwartale 2009 roku poniosła stratę w kwocie 1.088 tys. zł  
W ciągu całego 2010 roku suma bilansowa wzrosła o 3.318 tys. zł (blisko 14%) do poziomu 27.129 
tys. zł. 
 
Narastająco w 2010 roku przychody ze sprzedaŜy wyniosły 21.466 tys. zł, koszty działalności 
operacyjnej 20.938 tys. zł, zysk netto 1.660 tys. zł,  a pełny dochód 3.094 tys. zł. 

 

Podstawa prawna:  

§ 5 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących  i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. 
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2011-02-16 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  
2011-02-16 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu  

 


