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I. WYBRANE DANE FINANSOWE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA 

TRZECI KWARTAŁ 2010 ROKU 
 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 

w tys. PLN w tys. EUR 

2010 

okres od 

01/01/10 do 

30/09/10 

2009  

okres od 

01/01/09 do 

30/09/09 

2010 

okres od 

01/01/10 do 

30/09/10 

2009  

okres od 

01/01/09 do 

30/09/09 

I. Przychody ze sprzedaży  16.255 19.340 4.061 4.396 

II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 564 (1.151) 141 (262) 

III. Zysk (strata) netto 441 (1.175) 110 (267) 

IV. Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych 5.200 5.200 5.200 5.200 

V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 (0,23) 0,02 (0,05) 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 602 5.525 150 1.256 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (975) (5.001) (244) (1.137) 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0 

IX. Przepływy pieniężne netto, razem (373) 524 (94) 119 

X. Dane w pozycjach XI – XVI prezentowane są na dzień: 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

XI. Aktywa, razem 26.524 24.058 6.653 5.856 

XII. Zobowiązania  3.583 3.436 899 836 

XIII. Kapitał własny 22.941 20.622 5.754 5.020 

XIV. Kapitał akcyjny 23.512 23.512 5.897 5.723 

XV. Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych 5.200 5.200 5.200 5.200 

XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,41 3,97 1,11 0,97 
 
 

 

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 

w tys. PLN w tys. EUR 

2010 

okres od 

01/01/10 do 

30/09/10 

2009  

okres od 

01/01/09 do 

30/09/09 

2010 

okres od 

01/01/10 do 

30/09/10 

2009  

okres od 

01/01/09 do 

30/09/09 

I. Przychody ze sprzedaży  15.493 19.007 3.871 4.320 

II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 158 (1.247) 39 (283) 

III. Zysk (strata) netto 113 (1.252) 28 (285) 

IV. Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych 5.200 5.200 5.200 5.200 

V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 (0,24) 0,01 (0,05) 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 513 5.498 128 1.250 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (716) (5.001) (179) (1.137) 

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0 

IX. Przepływy pieniężne netto, razem (203) 497 (51) 113 

X. Dane w pozycjach XI – XVI prezentowane są na dzień: 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 

XI. Aktywa, razem 25.350 23.811 6.358 5.796 

XII. Zobowiązania  3.328 3.321 835 808 

XIII. Kapitał własny 22.022 20.490 5.523 4.988 

XIV. Kapitał akcyjny 23.512 23.512 5.897 5.723 

XV. Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych 5.200 5.200 5.200 5.200 

XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,24 3,94 1,06 0,96 

 

 

Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi 

porównawczymi. 

 

a)    kursy średnie EURO wg NBP w 2010 roku 

 kurs na dzień 30.09.2010 roku  3,9870 PLN/EURO 

 średni kurs z 9 miesięcy 2010 roku 4,0027 PLN/EURO 

b) kursy średnie EURO wg NBP w 2009 roku 

 kurs na dzień 31.12.2009 roku  4,1082 PLN/EURO 

 średni kurs z 9 miesięcy 2009 roku 4,3993 PLN/EURO 
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Kursy średnie EURO zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych: 

 pozycje aktywów i pasywów bilansu zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dany 

dzień bilansowy, 

 pozycje zysków i strat oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią 

arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca prezentowanego okresu 

sprawozdawczego.  
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II. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY

KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2010 

ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z „MSSF” 

 

1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

sporządzone na dzień 30 września 2010 roku 
   

30.09.2010 

w tys. zł 

  

31.12.2009 

w tys. zł 

AKTYWA     

     

Aktywa trwałe   20.811  18.666 

Wartość firmy  12  12 

Wartości niematerialne  638  532 

Rzeczowe aktywa trwałe  7.522  8.144 

Aktywa z tytułu dochodowego podatku odroczonego  566  598 

Inwestycje długoterminowe  11.859  9.306 

        w tym nieruchomości inwestycyjne  2.820  2.820 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  75  72 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  139  2 

     

Aktywa obrotowe   5.713  5.392 

Zapasy  11  12 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  3.278  2.602 

         w tym wierzytelności nabyte  160  209 

Inwestycje krótkoterminowe  0  0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   2.287  2.660 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   137  118 

     

Suma aktywów   26.524  24.058 
 
 

PASYWA     

     

Kapitał własny   22.941  20.622 

Kapitał akcyjny   23.512  23.512 

Akcje własne  (20.943)  (20.943) 

Kapitał zapasowy   22.456  22.456 

Kapitał z aktualizacji wyceny  2.875  1.012 

Kapitał rezerwowy  15  0 

Strata z lat ubiegłych   (5.415)  (3.190) 

Zysk (strata) netto  441  (2.225) 

     

Zobowiązania długoterminowe  973  556 

Rezerwa z tytułu dochodowego podatku odroczonego  861  390 

Rezerwy na świadczenia pracownicze  31  31 

Przychody przyszłych okresów  81  135 

       

Zobowiązania krótkoterminowe   2.610  2.880 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz  pozostałe zobowiązania  2.156  2.139 

         w tym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  56  0 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty  0  0 

Rezerwy na świadczenia pracownicze   224  206 

Pozostałe rezerwy    145  380 

Przychody przyszłych okresów  85  155 

     

Suma pasywów   26.524  24.058 
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2. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU  

za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2010 roku 

(wariant porównawczy) 

 
 

 

 
01.07.2010 

30.09.2010 

w tys. zł 

 

 
01.01.2010 

30.09.2010 

w tys. zł 

 01.07.2009 

30.09.2009 

w tys. zł 

 

 
01.01.2009 

30.09.2009 

w tys. zł 

        

Przychody ze sprzedaży  6.252  16.255  4.846  19.340 

        

Koszty działalności operacyjnej 5.141  15.884  5.112  20.734 

Amortyzacja  450  1.362  473  1.381 

Zużycie materiałów i energii  139  424  151  482 

Usługi obce  942  2.684  858  2.735 

Podatki i opłaty  211  622  180  574 

Wynagrodzenia  2.755  8.706  2.790  8.688 

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz 

pracowników  
447  1.474  501  1.566 

Pozostałe  197  612  160  5.308 

        w tym wartość sprzedanych wierzytelności 0  0  0  4.835 

          

Zysk (strata) na sprzedaży   1.111  371  (266)  (1.394) 

          

Pozostałe przychody operacyjne  108  322  144  311 

Pozostałe koszty operacyjne  70  149  14  85 

        

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  1.149  544  (136)  (1.168) 

        

Przychody finansowe 7  26  17  86 

Koszty finansowe  4  6  8  69 

        

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1.152  564  (127)  (1.151) 

        

Podatek dochodowy 222  123  (24)  24 

        

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 930  441  (103)  (1.175) 

        

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0  0  0  0 

        

Zysk (strata) netto  930  441  (103)  (1.175) 

        

Zysk (strata) z tytułu wyceny inwestycji odnoszone  

na kapitał  
783  2.300  556  902 

Dochodowy podatek odroczony (150)  (437)  (106)  (171) 

        

Pozostałe składniki pełnego dochodu (straty) 

netto razem 

633  1.863  451  731 

        

Pełny dochód (strata) netto 1.563  2.304  348  (444) 

        
Pełny dochód (strata) udziałowców BEST S.A.   1.563  2.304  348  (444) 

Pełny dochód (strata) udziałowców mniejszościowych 0  0  0  0 

 

 

Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 

 

Zwykły 0,18  0,08  (0,02)  (0,23) 

Rozwodniony 0,18  0,08  (0,02)  (0,23) 
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3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2010 roku 
 
  01.01.2010  

30.09.2010 

w tys. zł 

 01.01.2009  

30.09.2009 

w tys. zł 

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

       

Zysk  (strata) przed opodatkowaniem   564  (1.151) 

     

Korekty o pozycje:   38  7.057 

Amortyzacja   1.362  1.381 

Odsetki i dywidendy zapłacone  0  0 

Wynik na działalności inwestycyjnej   9  (1) 

Zmiana stanu rezerw   (218)  (105) 

Zmiana stanu zapasów  1  (1) 

Zmiana stanu należności    (678)  6.222 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych   (172)  (326) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   (281)  (131) 

Pozostałe pozycje netto  15  18 

     

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem  602  5.906 

     

Zapłacony podatek dochodowy   0  (381) 

     

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej po opodatkowaniu  602  5.525 

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

       

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych  i rzeczowych aktywów trwałych  23  1 

Spłata udzielonych pożyczek  0  0 

Otrzymane odsetki   0  0 

Otrzymane dotacje   0  0 

Nabycie wartości niematerialnych  i  rzeczowych aktywów trwałych  (746)  (1.258) 

Nabycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży  0  0 

Nabycie aktywów finansowych  dostępnych do sprzedaży  (252)  (3.744) 

Pozostałe pozycje netto  0  0 

     

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (975)  (5.001) 

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

       

Wpływy z emisji akcji   0  0 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów bankowych   0  0 

Spłata kredytów bankowych  0  0 

Zapłacone prowizje i odsetki od kredytów bankowych   0  0 

Środki pieniężne przejęte w wyniku połączenia  0  0 

Pozostałe pozycje netto  0  0 

     

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  0  0 

       

Zmiana stanu środków pieniężnych netto   (373)  524 

       

Środki pieniężne na początek okresu   2.660  2.236 

       
Środki pieniężne na koniec okresu  2.287  2.760 

w tym  o ograniczonej możliwości dysponowania  0  0 
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4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 

 za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2010 roku 

 
 

 

 

 
01.01.2010 

30.09.2010 

w tys. zł 

 01.01.2009 

30.09.2009 

w tys. zł 

 

 

 

 

   

Kapitał własny na początek okresu 20.622  21.830 

Zmiany zasad rachunkowości 0  0 

    

Kapitał własny na początek okresu  20.622  21.830 

    

Kapitał akcyjny na początek okresu   23.512  26.112 

Obniżenie (umorzenie akcji) 0  (2.600) 

    

Kapitał akcyjny na koniec okresu 23.512  23.512 

    

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

Zmniejszenie (umorzenie akcji) 0  20.943 

    

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

    

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości 

nominalnej na początek okresu  
22.456  40.799 

Zmniejszenie (umorzenie akcji) 0  (18.343) 

    

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości 

nominalnej na koniec okresu  
22.456  22.456 

    

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  1.012  (5) 

Zysk (strata) z tytułu wyceny aktywów finansowych 2.300  902 

Dochodowy podatek odroczony (437)  (171) 

    

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2.875  726 

    

Kapitał rezerwowy – opcje na akcje na początek okresu 0  0 

Opcje na akcje 15  0 

Zmniejszenie (realizacja opcji) 0  0 

    

Kapitał rezerwowy – opcje na akcje 15  0 

    

Nierozliczona strata z lat poprzednich 

na początek okresu 
(3.190)  (7.498) 

Zysk z lat poprzednich do rozliczenia 0  4.308 

Strata z lat poprzednich do rozliczenia  (2.225)  0 

Pokrycie straty 0  0 

    

Nierozliczona strata z lat poprzednich 

na koniec okresu  
(5.415)  (3.190) 

    

Wynik finansowy bieżącego okresu 441  (1.175) 

    

Kapitał własny na koniec okresu 22.941  21.386 
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5. INFORMACJA DODATKOWA  
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BEST S.A.  

za trzeci kwartał 2010 roku 

 

 

5.1. Informacje o Grupie kapitałowej BEST S.A. 

 

Na dzień 30 września 2010 roku w skład Grupy kapitałowej BEST S.A. („Grupa”) wchodziły następujące 

podmioty: 

 

 BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („BEST” lub „Emitent”) – podmiot dominujący, 

 BEST TFI S.A. z siedzibą w Gdyni („Towarzystwo”) – podmiot zależny, 

 Odra Property Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – podmiot zależny, 

 IT Trader Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni – podmiot zależny. 

 

BEST S.A. została zawiązana aktem notarialnym w dniu 12 kwietnia 1994 roku pod nazwą BEST 

Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka Akcyjna. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 2 grudnia 

1998 roku została zmieniona nazwa Spółki z BEST Przedsiębiorstwo Handlowe S.A. na BEST S.A. Siedziba 

BEST znajduje się w Gdyni przy ul. Morskiej 59. Spółka dominująca jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000017158.  

Podstawowym przedmiotem działalności BEST jest:  

 zarządzanie wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych, 

 monitoring wierzytelności. 

 

BEST TFI S.A. została zawiązana aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza 

Andrzeja Chylińskiego w Gdańsku w dniu 9 stycznia 2007 roku. W dniu 6 lutego 2007 roku Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu 

Towarzystwa do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000273731. Siedziba Towarzystwa znajduje się  

w Gdyni przy ul. Morskiej 59. 

 

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Na dzień 30.09.2010 r. wartość tych 

udziałów wg ceny nabycia wynosiła 1.712 tys. zł. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Towarzystwa jest: 

 tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa oraz reprezentowaniu funduszy wobec osób trzecich, 

 zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, 

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

z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów. 

 

Odra Property Development Sp. z o.o. oraz IT Trader Sp. z o.o. w likwidacji nie prowadzą de facto działalności 

gospodarczej, a ich sprawozdania nie podlegają konsolidacji, gdyż BEST, kierując się zasadą istotności, nie 

konsoliduje sprawozdań jednostek zależnych w przypadku, gdy wielkość sumy bilansowej i wyniku 

finansowego tych jednostek nie jest istotna lub gdy nie prowadzą one działalności, która mogłaby w istotny 

sposób wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników sprawozdania. Jednostka 

dominująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tych jednostek. 

 

W związku z zakończeniem likwidacji, w dniu 14 października 2010 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ                      

w Gdańsku postanowił wykreślić IT Trader z Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

BEST sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy konsoliduje sprawozdanie jednostki 

dominującej i Towarzystwa. 
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5.2. Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

BEST jak i Towarzystwo, działając na podstawie art. 45 ust. 1b i c ustawy o rachunkowości, sporządzają 

sprawozdania finansowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń 

Komisji Europejskiej zwanych dalej ”MSSF”.  

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone w wersji skróconej zgodnie z 

MSR 34 oraz odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznych sprawozdań 

finansowych przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania 

niniejszego sprawozdania. 

 

Następujące zmiany do MSSF są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2010 roku: 

 Znowelizowany MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”, 

 Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – dodatkowe zwolnienia dla jednostek 

stosujących MSSF po raz pierwszy, 

 Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji” - Wewnątrzgrupowe transakcje płatności w formie akcji 

rozliczane w środkach pieniężnych, 

 Znowelizowany MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”, 

 Zmiany do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”, 

 Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikujące się do rachunkowości zabezpieczeń”, 

 KIMSF 12 „Umowy na usługi koncesjonowane”, 

 KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości”, 

 KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą”, 

 KIMSF 17 „Dystrybucja aktywów niepieniężnych na rzecz właścicieli”, 

 KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów”, 

 Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian do MSSF 

(2009), zmiany mają zastosowanie w większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się  

1 stycznia 2010 roku i później. 

 

Za wyjątkiem zaktualizowanego MSSF 3 i MSR 27, przyjęcie powyższych standardów i interpretacji nie 

spowodowało zmian w polityce rachunkowości Grupy. W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2010 

roku w Grupie nie wystąpiła żadna transakcja połączenia jednostek, a w związku z tym, że zaktualizowane 

standardy MSSF 3 i MSR 27 mają zastosowanie prospektywnie dla transakcji połączenia jednostek dla których 

data transakcji to dzień 1 stycznia 2010 roku lub później, Grupa w okresie sprawozdawczym nie wybierała opcji 

rozpoznawania wartości firmy dla danej transakcji. 

 

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości (zatwierdzone lub w trakcie zatwierdzania przez Unię Europejską), ale nie mają zastosowania 

do niniejszego sprawozdania, lecz dla okresów rocznych rozpoczynających się po 1 stycznia 2010 roku: 

 Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnienia – transfer aktywów finansowych” mają 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku i później (nie zatwierdzone 

przez Unię Europejską), 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 

2013 roku i później ( nie zatwierdzone przez Unię Europejską), 

 Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”, mają zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku i później, 

 Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”, mają zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku i później, 

 Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – ograniczone zwolnienie jednostek stosujących 

MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7, mają zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku i później, 

 Zmiany do KIMSF 14 „ MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne 

wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności”, mają zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku i później, 

 KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych”, ma 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku i później. 

 Zmiany do różnych standardów i interpretacji „Poprawki do MSSF (2010), obowiązujące dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 i później ( nie zatwierdzone przez Unię Europejską). 
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Powyższe MSSF są obecnie analizowane przez Grupę pod kątem ich konsekwencji i wpływu na sprawozdania 

finansowe. 

 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkość 

prezentowanych w nim pozycji. Fakt ten powoduje, że rzeczywiste wyniki mogą się różnić od oszacowanych  

i zaprezentowanych w sprawozdaniu. Przyjęte przez Grupę istotne założenia przy dokonywaniu szacunków oraz 

zasady rachunkowości zostały przedstawione w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

Grupy opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2010 roku oraz w odpowiednich notach. 

 

Przy prezentacji kwot w sprawozdaniu zastosowano zaokrąglenia do tysiąca złotych. 

 

Walutą sprawozdania jest polski złoty, ze względu na fakt, że 100% przychodów spółek z Grupy wyrażonych 

jest w tej walucie. 

 

W opinii Zarządu spółki dominującej nie istnieją czynniki mogące w sposób istotny zagrozić kontynuacji 

działalności spółek z Grupy, które podlegają konsolidacji, wobec czego niniejsze sprawozdanie finansowe jest 

sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. 

 

 

5.3. Władze spółek z Grupy kapitałowej BEST S.A.  podlegających konsolidacji 

 
Na dzień 30 września  2010 Zarząd BEST funkcjonował w składzie: 

 

1.  Prezes Zarządu  Krzysztof Borusowski 

2.  Członek Zarządu  Marek Kucner 

 

W dniu 8 lutego 2010 roku, ze względu na fakt powołania do Rady Polityki Pieniężnej, z funkcji 

Wiceprzewodniczącego i jednocześnie członkostwa w Radzie Nadzorczej BEST zrezygnował Pan prof. Jan 

Winiecki.  

 

W dniu 30 kwietnia 2010 roku w skład Rady Nadzorczej BEST został powołany Pan Sławomir Mieczysław 

Lachowski. 

 

W dniu 20 maja 2010 roku Pan Bernd Holzapfel zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

BEST. 

 

W dniu 9 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Sławomira Mieczysława Lachowskiego na funkcję 

Przewodniczącego. Dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan dr Bernd Holzapfel objął funkcję 

Wiceprzewodniczącego. 

 

W dniu 24 czerwca 2010 roku Pani Katarzyna Anna Borusowska oraz Pan prof. Leszek Pawłowicz zostali 

powołani na członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję. 

 

W wyniku powyższych zmian na dzień 30 września 2010 roku skład Rady Nadzorczej BEST był następujący:  

 

1. Sławomir Lachowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Dr Bernd Holzapfel  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

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

4. Katarzyna Borusowska  Członek Rady Nadzorczej  

5. Bartosz Krużewski Członek Rady Nadzorczej 

 
Na dzień 30 września 2010 roku Zarząd Towarzystwa funkcjonował w składzie: 

 

1. Prezes Zarządu Krzysztof Borusowski   

2. Członek Zarządu  Marek Kucner  

3. Członek Zarządu Jacek Straszkiewicz 
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W dniu 24 czerwca 2010 roku w związku z wygaśnięciem mandatów członkom Rady Nadzorczej: Panu prof. 

Witoldowi Orłowskiemu, Pani Mirosławie Szakun oraz Pani Urszuli Rybszleger, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie BEST TFI S.A. wybrało ponownie skład Rady Nadzorczej. 

 

Na dzień 30 września 2010 roku skład Rady Nadzorczej Towarzystwa był następujący: 
 

1. Członek Rady Nadzorczej prof. Witold Orłowski 

2. Członek Rady Nadzorczej Mirosława Szakun  

3. Członek Rady Nadzorczej Andrzej Ladko 

 

 
5.4. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego  

 

Przy sporządzaniu niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosowano te same 

zasady rachunkowości co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym opublikowanym  

w dniu 30 kwietnia 2010 roku. 

 

 

5.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

a) Aktywo z tytułu dochodowego podatku odroczonego  

(w tys. zł) 

 
 

Straty 

podatkowe 

możliwe do 

odliczenia 

Różnica 

przejściowa 

wartości 

rezerw 

Różnica 

przejściowa 

wartości  

należności 

Różnica 

przejściowa 

wartości  

zobowiązań 

Różnica 

przejściowa 

wartości 

pozostałych 

pozycji 

Razem 

Stan na 01.01.2010 398 113 7 80 0 598 

Zwiększenia 188 162 15 383 0 748 

Zmniejszenia 176 203 13 388 0 780 

Stan na 30.09.2010 

 

 

 

410 72 9 75 0 566 

       

Stan na 01.07.2010 521 111 8 75 0 715 

Zwiększenia 46 39 7 126 0 218 

Zmniejszenia 157 78 6 126 0 367 

Stan na 30.09.2010 

 

 

 

410 72 9 75 0 566 

 

 

b) Rezerwa z tytułu dochodowego podatku odroczonego  

(w tys. zł) 

 
 

Różnica 

przejściowa 

wartości środków 

trwałych 

Różnica 

przejściowa 

wartości 

należności 

Różnica 

przejściowa 

wartości 

nieruchomości 

inwestycyjnych 

Różnica 

przejściowa 

pozostałych 

pozycji 

Razem 

Stan na 01.01.2010 140 4 8 238 390 

Zwiększenia 39 5 0 437 481 

Zmniejszenia 6 4 0 0 10 

Stan na 30.09.2010 

 

 

173 5 8 675 861 

      

Stan na 01.07.2010 158 3 8 526 695 

Zwiększenia 16 2 0 149 167 

Zmniejszenia 1 0 0 0 1 

Stan na 30.09.2010 

 

 

 

173 5 8 675 861 
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c) Odpisy aktualizujące należności  

(w tys. zł) 

 

 
01.07.2010 

30.09.2010 

 01.01.2010 

30.09.2010 

Stan na początek okresu 

 
204  202 

Zwiększenia 1  4 

w ciężar kosztów operacyjnych 0  0 

w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych 1 
 4 

Wykorzystanie 0  0 

Zmniejszenia 0  1 

na dobro kosztów operacyjnych 0  0 

na dobro pozostałych kosztów operacyjnych 0  1 

Stan na 30.09.2010 

 

 

205  205 

 

 

d) Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych 

(w tys. zł) 

 

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2010 roku Grupa nie tworzyła odpisów z tytułu utraty wartości  

aktywów trwałych. 

 

 

e) Rezerwy na świadczenia pracownicze   

(w tys. zł) 
 

 Stan na 

01.01.2010 

Utworzenie Rozwiązanie Wykorzystanie Stan na  

30.09.2010 

Rezerwa na odprawy 

emerytalno-rentowe 31 0 0 0 31 

Rezerwa na urlopy 

wypoczynkowe  
206 175 0 157 224 

Razem 237 175 0 157 255 

 

 Stan na 

01.07.2010 

Utworzenie Rozwiązanie Wykorzystanie Stan na  

30.09.2010 

Rezerwa na odprawy 

emerytalno-rentowe 31 0 0 0 31 

Rezerwa na urlopy 

wypoczynkowe  
381 0 0 157 224 

Razem 412 0 0 157 255 

 

 

f) Pozostałe rezerwy  

(w tys. zł) 
 

 Stan na 

01.01.2010 

Utworzenie Rozwiązanie Wykorzystanie Stan na  

30.09.2010 

      

Rezerwa na wynagrodzenia 202 339 12 489 40 

Rezerwa na badanie 
sprawozdania finansowego  

108 137 6 160 79 

Pozostałe rezerwy 70 226 12 258 26 

Razem 380 702 30 907 145 
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 Stan na 

01.07.2010 

Utworzenie Rozwiązanie Wykorzystanie Stan na  

30.09.2010 

      

Rezerwa na wynagrodzenia 37 146 12 131 40 

Rezerwa na badanie 

sprawozdania finansowego  
116 21 2 56 79 

Pozostałe rezerwy 38 68 2 78 26 

Razem 191 235 16 265 145 

 

 

g) Zobowiązania warunkowe  
 

W dniu 24 lipca 2007 roku BEST zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu umowę, w której zobowiązał 

się do utworzenia i utrzymania przez 2 lata 120 nowych stanowisk pracy, na wyposażenie których uzyskał 

dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy. Łączna kwota dofinansowania, którą BEST otrzymał z tego tytułu 

w grudniu 2007 oraz w lipcu 2008 roku wyniosła 1.594,5 tys. zł. W dniu 20 grudnia 2007 roku, 

w związku z realizacją wymogów określonych w powyższej umowie, BEST podpisał akt notarialny o poddaniu 

się egzekucji z całego majątku do kwoty  3.238 tys. zł, stanowiący zabezpieczenie wykonania w/w umowy.               

W dniu 30 czerwca 2010 roku BEST zakończył realizację umowy spełniając jej warunki. Według stanu na dzień 

30 września 2010 roku zobowiązanie warunkowe z tego tytułu nie występuje. 

 

W dniu 8 listopada 2007 roku BEST zawarł z Prezydentem Miasta Elbląga umowę, w której zobowiązał się do 

utworzenia i utrzymania przez 3 lata 20 nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, na wyposażenie 

których uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON. W listopadzie 2007 roku BEST otrzymał zwrot kosztów 

poniesionych w związku z wyposażeniem 20 stanowisk pracy, a wysokość otrzymanej refundacji wyniosła  

123 tys. zł.  

 

W przypadku likwidacji utworzonych stanowisk pracy BEST zobowiązany będzie do proporcjonalnego zwrotu 

nie wykorzystanej części dotacji. Na dzień 30 września 2010 roku Spółka dominująca utrzymywała wymaganą 

ilość refundowanych stanowisk pracy, w związku z czym nie wystąpiły przesłanki powstania zobowiązania 

z tego tytułu. 

 

W dniu 3 listopada 2009 roku BEST otrzymał wypowiedzenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego gruntu położonego we Wrocławiu. Wysokość opłaty wnoszonej dotychczas przez Spółkę wyniosła 

28 tys. zł, a nowa wysokość zaoferowana przez Prezydenta Wrocławia,  która miałaby obowiązywać od                      

1 stycznia 2010 roku wynosi 242 tys. zł rocznie. W dniu 2 grudnia 2009 roku BEST wniósł do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu wniosek o ustalenie, że podwyższenie opłaty jest nieuzasadnione, gdyż 

operat szacunkowy, w oparciu o który dokonano podwyższenia wysokości opłaty, został sporządzony 

nierzetelnie przez co oszacowana w nim wartość gruntu znacznie odbiega od jego wartości rynkowej. Do czasu 

rozstrzygnięcia sprawy BEST będzie wnosić opłaty w dotychczasowej wysokości. 

 

W dniu 5 maja 2010 roku BEST otrzymał decyzje Prezydenta Miasta Wrocławia z dnia 26 kwietnia 2010 roku  

w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za lata 2008-2010 rok,                          

w związku z zastosowaniem przez Spółkę dominującą niższej stawki podatku dla podlegającej opodatkowaniu 

części powierzchni użytkowej budynków. W dniu 14 lipca 2010 roku, w następstwie złożenia przez Spółkę 

odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu uchyliło w całości decyzje organu pierwszej 

instancji, określiło zobowiązania podatkowe BEST za lata 2008-2010 z uwzględnieniem niższej stawki podatku 

oraz stwierdziło nadpłatę podatku od nieruchomości za 2008 rok. Decyzje SKO zostały doręczone Grupie                   

w październiku 2010 roku dlatego też wartość nadpłat podatku od nieruchomości za lata 2008-2010 w kwocie 47 

tys. zł zostanie uwzględniona w księgach rachunkowych w czwartym kwartale 2010 roku. 

 

W dniu 22 czerwca 2010 roku BEST udzielił poręczenia za przyszłe zobowiązania podmiotu powiązanego 

BEST II NSFIZ z tytułu wyemitowanych przez ten podmiot obligacji, o łącznej wartości nominalnej 15.000  

tys. zł (piętnaście milionów złotych). Poręczenie zostało udzielone do kwoty 20.000 tys. zł (dwadzieścia 

milionów złotych). Na dzień 30 września 2010 roku wartość nominalna obligacji pozostałych do wykupu 

wynosiła 11.250 tys. zł (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
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W dniu 28 czerwca 2010 roku BEST TFI S.A. poręczyła weksel własny in blanco za zobowiązania BEST II 

NSFIZ związane z nabyciem portfela wierzytelności detalicznych, które na dzień 30 września 2010 roku 

wynosiły 58.578 tys. zł i staną się wymagalne odpowiednio w dniu 22 stycznia 2011, w dniu 22 kwietnia 2011 

roku i w dniu 29 czerwca 2011 roku. 

 

 

h) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana 

 

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2010 roku Grupa nie zaniechała prowadzenia żadnego rodzaju 

działalności. W ciągu najbliższych 12 miesięcy żadna ze spółek podlegających konsolidacji nie przewiduje 

zaniechać ani istotnie ograniczyć prowadzonej działalności. 

 

 

i) Certyfikaty inwestycyjne 
 

Grupa kapitałowa BEST S.A. posiada 5.212 tys. sztuk certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez 

BEST II Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („BEST II” lub „Fundusz”), co 

uprawnia do wykonywania 17,03 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 

 
 30.09.2010 

w tys. zł 

 31.12.2009 

w tys. zł 

Certyfikaty inwestycyjne wg ceny nabycia 5.467  5.215 

korekta wyceny  do wartości godziwej  3.550  1.249 

Razem  9.017  6.464 

 

 
  Wartość 

godziwa 

certyfikatów 

inwestycyjnych             

(w tys. zł) 

   
Stan na 01.01.2010 r.  6.464 

wzrost (spadek) wartości   2.300 

objęcie nowych certyfikatów   253 

Stan na 30.09.2010 r.  9.017 

 

 
  Wartość 

godziwa 

certyfikatów 

inwestycyjnych             

(w tys. zł) 

   
Stan na 01.07.2010 r.  8.235 

wzrost (spadek) wartości   782 

objęcie nowych certyfikatów   0 

Stan na 30.09.2010 r.  9.017 
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j) Podatek dochodowy 

(w tys. zł) 

 

 

01.07.2010 

30.09.2010 

w tys. zł 

 01.01.2010 

30.09.2010 

w tys. zł 

Różnice przejściowe ujemne 39  45 

- powstałe w okresie (171)  (559) 

- odwrócone w okresie 210  604 

Różnice przejściowe dodatnie 166  471 

- powstałe w okresie 167  481 

- odwrócone w okresie (1)  (10) 

Suma różnic przejściowych 205  516 

Możliwa do rozliczenia strata podatkowa 111  (12) 

- rozliczona w okresie 157  176 

- utworzone aktywo (46)  (188) 

Razem podatek dochodowy odroczony 316  504 

- ujęty w rachunku zysków i strat 166  67 

- ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny 150  437 

Razem podatek dochodowy bieżący  56  56 

- ujęty w rachunku zysków i strat 56  56 

- ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny 0  0 

Razem podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat 222  123 

Razem podatek dochodowy ujęty kapitale z aktualizacji wyceny  150  437 

 

 

k) Zysk przypadający na jedną akcję 

 

Zysk na jedną akcję jest ilorazem wartości zysku netto i liczby akcji, z których można wykonywać prawa 

udziałowe, wg stanu na dzień bilansowy. 

 

 

  01.07.2010 

30.09.2010 

w tys. zł 

 01.01.2010 

30.09.2010 

w tys. zł 

 01.01.2009 

30.09.2009 

w tys. zł 

      

Zysk (strata) netto 930  441  (1.175) 

Liczba akcji zwykłych 5.200  5.200  5.200 

Zysk na jedną akcję zwykłą 0,18  0,08  (0,23) 

 

Na dzień 30 września 2010 roku kapitał zakładowy BEST składa się z 5.850.001 sztuk akcji, z tego 650.000 

sztuk akcji znajduje się w posiadaniu BEST, lecz zgodnie z art. 364 par. 2 ksh Spółka dominująca nie może  

z nich wykonywać prawa głosu. 

 

 



BEST S.A.            SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA TRZECI KWARTAŁ 2010 ROKU 

 

 17 

l) Segmenty operacyjne 

 

Grupa wyodrębnia następujące segmenty operacyjne: 

 

 Segment Zarządzania Wierzytelnościami – obejmujący działalność BEST polegającą na obsłudze 

wierzytelności własnych, funduszy inwestycyjnych i monitoringu wierzytelności innych podmiotów, 

 Segment Zarządzania Funduszami Inwestycyjnymi – obejmujący działalność Towarzystwa polegającą na  

tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. 

 

Do wyników segmentów operacyjnych nie są alokowane wyniki działalności finansowej i pozostałej działalności 

operacyjnej, za wyjątkiem przychodów stanowiących dotacje do wyposażenia stanowisk pracy oraz do 

wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. 

 

Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną, odroczonym podatkiem dochodowym oraz 

środki pieniężne  zostały wykazane jako nie przypisane do segmentów operacyjnych. 

 

Zgodnie z  MSSF 8.13 obowiązkiem sprawozdawczym obejmowane są segmenty operacyjne, w których:  

 przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów lub z transakcji realizowanych z innymi 

segmentami stanowią 10 lub więcej procent łącznych zewnętrznych i wewnętrznych przychodów 

wszystkich segmentów, lub 

 wynik segmentu, niezależnie od tego czy jest nim zysk czy strata, stanowi 10 lub więcej procent 

połączonego wyniku wszystkich segmentów, które odnotowały zysk, lub wszystkich segmentów, które 

poniosły stratę, w zależności od tego, która z tych wartości wyrażona jako wartość bezwzględna jest 

większa lub 

 aktywa segmentu stanowią 10 lub więcej procent ogółu aktywów wszystkich segmentów. 

 

 

 

Podstawowe informacje dotyczące segmentów operacyjnych Grupy: 

 

 

 

Segment 

Zarządzania 

Wierzytelnościami 

Segment 

Zarządzania 

Funduszami 

Inwestycyjnymi 

Nieprzypisane 

do segmentów 

Wyłączenia        

i korekty 

konsolidacyjne 

Razem 

            

Wartości niematerialne 631 8 - (1) 638 

Rzeczowe aktywa trwałe 7 521 1 - -  7 522 

Aktywa z tytułu dochodowego 

podatku odroczonego 
-  -  566 -  566 

Należności  2 906 448 - (1) 3 353 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  -  -  2 287 -  2 287 

Inwestycje długoterminowe -  -  13 571 (1.712) 11 859 

Pozostałe aktywa 279 1 7 12 299 

            
Razem aktywa  11 337 458 16 431 (1 702) 26 524 

            

Rezerwa z tytułu dochodowego 

podatku odroczonego 
- - 861 -  861 

Rezerwy na świadczenia 

pracownicze 
249 6 - -  255 

Przychody przyszłych okresów 166 - - -  166 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług oraz  pozostałe zobowiązania 
2 089 68 - (1) 2 156 

Pozostałe rezerwy   116 10 19 -  145 

           
Razem zobowiązania 2 620 84 880 (1) 3 583 
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Przychody ze sprzedaży 15 474 780 19 (18) 16 255 

 - przychody zewnętrzne 15 474 780 0 0 16 254 

 - przychody wewnętrzne -  -  19 (18) 1 

      Koszty działalności operacyjnej  15 422 377 125 (40) 15 884 

      0   0 

Zysk strata w segmencie 52 403 (106) 22 371 

Dotacje do działalności 

operacyjnej 
261 -  0 -  261 

Zysk strata w segmencie, po 

uwzględnieniu dotacji 
313 403 (106) 22 632 

      

Pozostałe przychody i koszty 

 

- - - - (68) 

Podatek dochodowy - - - - 123 

Zysk (strata) netto - - - - 441 

 

 

5.6. Połączenie 

 

W trzecim kwartale 2010 r.  nie wystąpiły transakcje związane z połączeniem lub podziałem Grupy.  

 

 

5.7. Transakcje między podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24 

 

(a) Informacje o wynagrodzeniach członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z Grupy. 
 

 

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z Grupy kapitałowej 

BEST.S.A.: 
   Wynagrodzenia za 

okres od 01.01.2010 

do 30.09.2010 

 ( w tys. zł) 

Wynagrodzenia za 

okres od 01.07.2010 

do 30.09.2010 

 ( w tys. zł) 

Zarząd 

BEST S.A. 

Razem BEST S.A. 612.0 204.0 

Krzysztof Borusowski 328.5 109.5 

Marek Kucner 283.5 94.5 

BEST TFI S.A. 

Razem BEST TFI S.A. 81.0 27.0 

Krzysztof Borusowski 27.0 9.0 

Marek Kucner 27.0 9.0 

Jacek Straszkiewicz 27.0 9.0 

Rada Nadzorcza 

BEST S.A. 

Razem BEST S.A. 17.5 0.0 

Bernd Holzapfel 2.5 0.0 

Jan Winiecki 0.0 0.0 

Leszek Pawłowicz 2.5 0.0 

Bartosz Krużewski 2.5 0.0 

Katarzyna Borusowska 5.0 0.0 

Sławomir Lachowski 5.0 0.0 

BEST TFI S.A. 

Razem BEST TFI S.A. 11.0 0.0 

Witold Orłowski 5.0 0.0 

Mirosława Szakun 3.0 0.0 

Urszula Rybszleger 3.0 0.0 

Andrzej Ladko 0.0 0.0 

 

 

(b) Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń udzielonych osobom 

zarządzającym i nadzorującym oraz zawartych z nimi umowach.  

 

Nie wystąpiły.  
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(c) Podmioty zależne  

 

 IT Trader Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni  

 

BEST posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Wartość udziałów w IT Trader Sp. z o.o.  

w likwidacji („IT Trader”) wg ceny nabycia wynosiła na dzień 30.09.2010 roku 12 tys. zł i była w całości 

pokryta odpisem aktualizującym. 

 

W 2010 roku Grupa nie przeprowadzała transakcji z IT Trader. 

 

W związku z zakończeniem likwidacji, w dniu 14 października 2010 r, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ                      

w Gdańsku postanowił wykreślić IT Trader z Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

 BEST TFI S.A.  z siedzibą w Gdyni  

 

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Na dzień 30.09.2010 r. wartość 

posiadanych przez BEST udziałów w Towarzystwie wg ceny nabycia wynosiła 1.712 tys. zł.  

BEST sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe konsolidując sprawozdanie Towarzystwa. 

Wybrane dane finansowe BEST TFI S.A. na dzień 30.09.2010 r.: 

Suma bilansowa: 2.875 tys. zł 

Wartość kapitału własnego: 2.621 tys. zł 

Wynik finansowy: 329 tys. zł  

 

Wzajemne należności i zobowiązania  

Na dzień 30 września 2010 roku należności Grupy od BEST TFI S.A. wynosiły 1tys. zł.  

 

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

W okresie od 01.01.2010 do 30.09.2010 Grupa osiągnęła przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz  

Towarzystwa w kwocie 40 tys. zł, z tego 13 tys. w trzecim kwartale 2010 roku. 

 

 

 Odra Property Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 

 

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Wartość udziałów w Odra Property 

Development Sp. z o.o. wg ceny nabycia wynosi 51 tys. zł.  W 2009 roku Spółka dominująca dokonała odpisu 

aktualizującego wartość posiadanych udziałów w kwocie 30 tys. zł. 

 

„MSSF” nie przewidują wyłączeń z konsolidacji, jednakże Odra Property Development Sp. z o.o. nie jest 

konsolidowana gdyż „de facto” nie rozpoczęła prowadzenia działalności gospodarczej, a wartości jej pozycji 

bilansowych są nieistotne. 

 

Wybrane dane finansowe Odra Property Development Sp. z o.o. na dzień 30.09.2010 r.: 

Suma bilansowa: 18 tys. zł 

Wartość kapitału własnego: 18 tys. zł 

Wynik finansowy: (4) tys. zł  

 

Wzajemne należności i zobowiązania  

Na dzień 30 września 2010 roku należności Grupy od Odra Property Development Sp. z o.o. wynosiły 0,2 tys. 

zł. 

 

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

W okresie od 01.01.2010 do 30.09.2010 Grupa osiągnęła przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz Odra 

Property Development Sp. z o.o. w kwocie 2 tys. zł, z tego 0,6 tys. zł w trzecim kwartale 2010 roku. 
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(d) Pozostałe podmioty powiązane 

 

W okresie od 01.01.2010 do 30.09.2010 Grupa osiągnęła następujące przychody z tytułu obsługi pozostałych 

podmiotów powiązanych: 

 z tytułu obsługi wierzytelności i zarządzania BEST II NSFIZ - w kwocie 4.113 tys. zł, z tego w trzecim 

kwartale 2010 odpowiednio 2.242 tys. zł, 

 z tytułu świadczenia usług na rzecz BBH Capital Partners Sp. z o.o. - w kwocie 2 tys. zł, z tego w trzecim 

kwartale 2010 odpowiednio 0,6 tys. zł. 

 

Na dzień 30 września 2010 roku Grupa posiadała następujące należności od tych podmiotów: 

 BBH Capital Partners Sp. z o.o. - 8 tys. zł (w całości objęte odpisami aktualizującymi), 

 BEST II NSFIZ - 1.494 tys. zł.   

 

Podmioty powiązane ze spółkami z Grupy kapitałowej BEST, nie dokonujące żadnych transakcji z Grupą to: 

 Ravioni Holding Limited z siedzibą na Cyprze 

 Fermio Holdings Limited z siedzibą na Cyprze 

 Unison Services Limited z siedzibą na Cyprze 

 

 

5.8. Korekty błędów poprzednich okresów 

 

Niniejsze sprawozdanie nie zawiera korekt będących wynikiem błędów poprzednich okresów. 

 

 

5.9. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania 

finansowego dokonane w trzecim kwartale 2010 roku 

 
Przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego zostały zastosowane te same zasady rachunkowości 

i metody obliczeniowe, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.  

 

 

5.10. Wykaz najważniejszych zdarzeń dotyczących Grupy kapitałowej BEST S.A. mających miejsce  

w trzecim kwartale 2010 roku 

 

W trzecim kwartale 2010 roku BEST rozpoczął obsługę nowego pakietu wierzytelności nabytego przez BEST II 

NSFIZ, którym zarządza Towarzystwo. Ogółem w ciągu 9 miesięcy zakończonych 30 września 2010 roku BEST 

przyjął do obsługi wierzytelności o wartości blisko 1.254 mln zł, co plasuje go na trzecim miejscu wśród 

podmiotów zajmujących się obsługą wierzytelności w Polsce.  
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Źródło: Rzeczpospolita, 26.10.2010, strona B2. 
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Mimo, iż w 2010 roku wartość wierzytelności obsługiwanych przez Grupę zwiększyła się o blisko 57%                     

w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2009 r., wartość ponoszonych kosztów operacyjnych pozostała na niemal 

niezmienionym poziomie, co jest rezultatem znaczącej poprawy efektywności procesowej i operacyjnej Grupy. 

 

Grupa posiada obecnie rozbudowane zaplecze operacyjne umożliwiające jednoczesne podejmowanie czynności 

wobec blisko 1 miliona umów miesięcznie. BEST dysponuje w pełni skalowalnymi rozwiązaniami a do 

dyspozycji kontrahentów oddana została jedna z największych struktur call center w Polsce, dysponująca 

trzystoma miejscami pracy. Nowoczesna technologia informatyczna oparta na stabilnych markowych 

zastosowaniach,  modelowana autorskimi wdrożeniami, tworzy bezpieczną i stabilną platformę obsługi. 

Kompatybilność posiadanego oprogramowania z systemami bankowymi umożliwia BEST szybkie wdrażanie 
nowych projektów, przy maksymalnej optymalizacji procesów. 

 

Stopniowo rozwijana jest także działalność polegająca na zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. W 2010 

roku, wartość aktywów netto funduszu zarządzanego przez Towarzystwo zwiększyła się o 94% w stosunku do 

stanu z dnia 31 grudnia 2009 r. Było to możliwe dzięki pozyskaniu przez BEST II NSFIZ nowych środków 

pieniężnych jak również nowych pakietów wierzytelności. Kierując się wartością aktywów netto zarządzanych 

funduszy sekurytyzacyjnych, w chwili obecnej udział Towarzystwa w rynku zarządzających funduszami 

sekurytyzacyjnymi wynosi blisko 6%, co plasuje go na trzecim miejscu.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IZFiA. 

 

 

Zgodnie ze strategią w ciągu najbliższych trzech lat Grupa planuje osiągnąć pozycję lidera w segmencie 

zarządzania wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych, a także stać się najlepiej ocenianą firmą w branży 

windykacyjnej w Polsce pod względem profesjonalnego zarządzania, jakości obsługi klienta oraz skuteczności                  

i efektywności procesów windykacyjnych.  

 

 

5.11. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ 

na osiągnięte wyniki finansowe 

 

W opinii Grupy w trzecim kwartale 2010 roku nie wystąpiły żadne czynniki ani zdarzenia, w szczególności  

o nietypowym charakterze, które miałyby znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

 

5.12. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy kapitałowej BEST S.A.                                   

w prezentowanym okresie 

 

Działalność Grupy  nie wykazuje znamion sezonowości lub cykliczności. 
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5.13. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych 

 

W trzecim kwartale 2010 roku żadna ze spółek należących do Grupy nie dokonywała emisji, wykupu bądź spłaty 

dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.  

 

 

5.14. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy 

 

Żadna ze spółek należących do Grupy nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. 

 

 

5.15. Informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone 

sprawozdanie finansowe, nieuwzględnionych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób 

wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy kapitałowej BEST S.A. 

 

Nie wystąpiły zdarzenia po dniu, na który sporządzono sprawozdanie, które mogłyby w znaczący sposób 

wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy.  

 

 

5.16. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

 

Zobowiązania warunkowe zostały opisane w nocie 5.5.g.  

 

 

 

 

 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone i zatwierdzone do publikacji w dniu 15 listopada 2010 roku. 

 

 

 

 

 

 

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

Krzysztof Borusowski Marek Kucner                                        Anna Rokita 

Prezes Zarządu BEST S.A Członek Zarządu BEST S.A. Główny Księgowy BEST S.A. 
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III. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BEST S.A. ZA OKRES 3 

MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z „MSSF” 

          
1. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

 sporządzone na dzień 30 września 2010 roku 
   

30.09.2010 

w tys. zł 

  

31.12.2009 

w tys. zł 

AKTYWA     

     

Aktywa trwałe   20.142  18.803 

Wartości niematerialne  631  532 

Rzeczowe aktywa trwałe  7.521  8.144 

Aktywa z tytułu dochodowego podatku odroczonego  560  571 

Inwestycje długoterminowe  11.216  9.482 

        w tym nieruchomości inwestycyjne  2.820  2.820 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  75  72 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  139  2 

     

Aktywa obrotowe   5.208  5.008 

Zapasy  11  12 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  2.831  2.446 

         w tym wierzytelności nabyte  160  209 

Inwestycje krótkoterminowe  0  0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   2.230  2.433 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   136  117 

     

Suma aktywów   25.350  23.811 
 
 

PASYWA     

     

Kapitał własny   22.022  20.490 

Kapitał akcyjny   23.512  23.512 

Akcje własne  15   

Kapitał zapasowy   (20.943)  (20.943) 

Kapitał z aktualizacji wyceny  22.456  22.456 

Kapitał rezerwowy  2.143  739 

Strata z lat ubiegłych   (5.274)  (2.983) 

Zysk (strata) netto  113  (2.291) 

     

Zobowiązania długoterminowe  801  492 

Rezerwa z tytułu dochodowego podatku odroczonego  689  326 

Rezerwy na świadczenia pracownicze  31  31 

Przychody przyszłych okresów  81  135 

       

Zobowiązania krótkoterminowe   2.527  2.829 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz  pozostałe zobowiązania  2.090  2.114 

         w tym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  0  0 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty    0 

Rezerwy na świadczenia pracownicze   218  200 

Pozostałe rezerwy    135  360 

Przychody przyszłych okresów  84  155 

     

Suma pasywów   25.350  23.811 
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2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU  

za okres 3 miesięcy zakończony 30  września 2010 roku 

(wariant porównawczy) 

 

 
 

 
01.07.2010 

30.09.2010 

w tys. zł 

 

 
01.01.2010 

30.09.2010 

w tys. zł 

 01.07.2009 

30.09.2009 

w tys. zł 

 

 
01.01.2009 

30.09.2009 

w tys. zł 

        

Przychody ze sprzedaży  5.810  15.493  4.704  19.007 

        

Koszty działalności operacyjnej 5.035  15.547  5.051  20.512 

Amortyzacja  449  1.361  473  1.381 

Zużycie materiałów i energii  138  423  151  482 

Usługi obce  933  2.659  847  2.693 

Podatki i opłaty  206  610  175  562 

Wynagrodzenia  2.686  8.454  2.751  8.552 

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz 

pracowników  
432  1.437  494  1.535 

Pozostałe  191  603  160  5.307 

        w tym wartość sprzedanych wierzytelności 0  0  0  4.835 

          

Zysk (strata) na sprzedaży   775  (54)  (347)  (1.505) 

          

Pozostałe przychody operacyjne  115  350  152  333 

Pozostałe koszty operacyjne  69  154  14  85 

        

Zysk (strata) na działalności operacyjnej  821  142  (209)  (1.257) 

        

Przychody finansowe 6  22  15  80 

Koszty finansowe  4  6  9  70 

        

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 823  158  (203)  (1.247) 

        

Podatek dochodowy 159  45  (38)  5 

        

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 664  113  (165)  (1.252) 

        

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0  0  0  0 

        

Zysk (strata) netto  664  113  (165)  (1.252) 

        

Zysk (strata) z tytułu wyceny inwestycji odnoszone 

na kapitał  
578  1.733  424  662 

Dochodowy podatek odroczony (110)  (329)  (81)  (126) 

        

Pozostałe składniki pełnego dochodu (straty) 

netto razem 

468  1.404  343  536 

        

Pełny dochód (strata) netto 1.132  1.517  178  (716) 

        
Pełny dochód (strata) udziałowców BEST S.A.   1.132  1.517  178  (716) 

Pełny dochód (strata) udziałowców mniejszościowych 0  0  0  0 
 

 

Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej 

 

Zwykły 0,13  0,02  (0,03)  (0,24) 

Rozwodniony 0,13  0,02  (0,03)  (0,24) 
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3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2010 roku 

 
  

 
01.01.2010  

30.09.2010 

w tys. zł 

 01.01.2009  

30.09.2009 

w tys. zł 

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

       

Zysk  (strata) przed opodatkowaniem   158  (1.247) 

     

Korekty o pozycje:   355  7.126 

Amortyzacja   1.361  1.381 

Odsetki i dywidendy zapłacone  0  0 

Wynik na działalności inwestycyjnej   9  (1) 

Zmiana stanu rezerw   (207)  (97) 

Zmiana stanu zapasów  1  (1) 

Zmiana stanu należności    (387)  6.285 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych   (156)  (326) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   (281)  (133) 

Pozostałe pozycje netto  

 

15  18 

     

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem  513  5.879 

     

Zapłacony podatek dochodowy  0  381 

     

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej po opodatkowaniu  513  5.498 

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

     

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych  i rzeczowych aktywów trwałych  23  1 

Spłata udzielonych pożyczek  0  0 

Otrzymane odsetki  0 0 

Otrzymane dotacje   0  0 

Nabycie wartości niematerialnych  i  rzeczowych aktywów trwałych  (738)  (1.258) 

Nabycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży  0  0 

Nabycie aktywów finansowych    (1)  (3.744) 

Pozostałe pozycje netto  0  0 

     

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (716)  (5.001) 

     

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

     

Wpływy z emisji akcji   0  0 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów bankowych   0  0 

Spłata kredytów bankowych  0  0 

Zapłacone prowizje i odsetki od kredytów bankowych   0  0 

Środki pieniężne przejęte w wyniku połączenia  0  0 

Pozostałe pozycje netto 

 

 

 

 

0  0 

     

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  0  0 

       

Zmiana stanu środków pieniężnych netto   (203)  497 

       

Środki pieniężne na początek okresu   2.433  2.048 

       
Środki pieniężne na koniec okresu  2.230  2.545 

w tym  o ograniczonej możliwości dysponowania  0  0 
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4. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2010 roku 

 

 
01.01.2010 

30.09.2010 

w tys. zł 

 01.01.2009 

30.09.2009 

w tys. zł 

 

 

 

 

   

Kapitał własny na początek okresu 20.490  22.027 

Zmiany zasad rachunkowości 0  0 

    

Kapitał własny na początek okresu  20.490  22.027 

    

Kapitał akcyjny na początek okresu   23.512  26.112 

Obniżenie (umorzenie akcji) 0  (2.600) 

    

Kapitał akcyjny na koniec okresu 23.512  23.512 

    

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

Zmniejszenie (umorzenie akcji) 0  20.943 

    

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

    

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości 

nominalnej na początek okresu  
22.456  40.799 

Zmniejszenie (umorzenie akcji) 0  (18.343) 

    

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości 

nominalnej na koniec okresu  
22.456  22.456 

    

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  739  (15) 

Zysk (strata) z tytułu wyceny aktywów finansowych 1.733  662 

Dochodowy podatek odroczony (329)  (126) 

    

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2.143  521 

    

Kapitał rezerwowy – opcje na akcje na początek okresu 0  0 

Opcje na akcje 15  0 

Zmniejszenie (realizacja opcji) 0  0 

    

Kapitał rezerwowy – opcje na akcje 15  0 

    

Nierozliczona strata z lat poprzednich 

na początek okresu 
(2.983)  (7.451) 

Zysk z lat poprzednich do rozliczenia 0  4.468 

Strata z lat poprzednich do rozliczenia  (2.291)  0 

Pokrycie straty 0  0 

    

Nierozliczona strata z lat poprzednich 

na koniec okresu  
(5.274)  (2.983) 

    

Wynik finansowy bieżącego okresu 113  (1.252) 

    

Kapitał własny na koniec okresu 22.022  21.311 
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IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY 

KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA TRZECI KWARTAŁ 2010 ROKU 

  

 

1. Opis organizacji Grupy kapitałowej BEST S.A. 

 

Na koniec trzeciego kwartału 2010 roku Grupę kapitałową BEST S.A. („Grupa”) tworzyły następujące 

podmioty: 

 

 BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („BEST” lub „Emitent”) – podmiot dominujący, 

 BEST TFI S.A. z siedzibą w Gdyni („Towarzystwo”) – podmiot zależny, 

 Odra Property Development Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – podmiot zależny, 

 IT Trader Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni – podmiot zależny, 

 

BEST S.A. została zawiązana aktem notarialnym w dniu 12 kwietnia 1994 roku pod nazwą BEST 

Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka Akcyjna. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 2 grudnia 

1998 roku została zmieniona nazwa Spółki z BEST Przedsiębiorstwo Handlowe S.A. na BEST S.A. Siedziba 

BEST znajduje się w Gdyni przy ul. Morskiej 59. Spółka dominująca jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000017158.  

Podstawowym przedmiotem działalności BEST jest:  

 zarządzanie wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych, 

 monitoring wierzytelności. 

 

BEST TFI S.A. została zawiązana aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza 

Andrzeja Chylińskiego w Gdańsku w dniu 9 stycznia 2007 roku. W dniu 6 lutego 2007 roku Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu 

Towarzystwa do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000273731. Siedziba Towarzystwa znajduje się  

w Gdyni przy ul. Morskiej 59. 

 

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Na dzień 30.09.2010 r. wartość tych 

udziałów wg ceny nabycia wynosiła 1.712 tys. zł. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Towarzystwa jest: 

 tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu 

jednostek uczestnictwa oraz reprezentowaniu funduszy wobec osób trzecich, 

 zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, 

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

z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów. 

 

Odra Property Development Sp. z o.o. oraz IT Trader Sp. z o.o. w likwidacji nie prowadzą de facto działalności 

gospodarczej, a ich sprawozdania nie podlegają konsolidacji, gdyż BEST, kierując się zasadą istotności, nie 

konsoliduje sprawozdań jednostek zależnych w przypadku, gdy wielkość sumy bilansowej i wyniku 

finansowego tych jednostek nie jest istotna lub gdy nie prowadzą one działalności, która mogłaby w istotny 

sposób wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników sprawozdania. Jednostka 

dominująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tych jednostek. 

 

W związku z zakończeniem likwidacji, w dniu 14 października 2010 r, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ                      

w Gdańsku postanowił wykreślić IT Trader z Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

BEST sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy konsoliduje sprawozdanie jednostki 

dominującej i Towarzystwa. 

 

 

2. Informacja o skutkach zmian w strukturze Grupy kapitałowej BEST S.A. 

 

W trzecim kwartale 2010 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy.  
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3. Stanowisko Zarządu BEST S.A. odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz na 2010 rok 

 

Zarząd BEST nie publikował prognoz wyników na 2010 rok. 

 

 

4. Wykaz Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA)  

 

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio 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, stanowiących 73,33% kapitału zakładowego  

i uprawniających do wykonywania 5.970.059 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co 

stanowi 79,28% ogólnej liczby głosów. Krzysztof Borusowski pełni funkcję Prezesa Zarządu BEST, 

 

 Marek Kucner, posiada 780.000 akcji, stanowiących 13,33% kapitału zakładowego i uprawniających do 

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

liczby głosów. Marek Kucner pełni funkcję Członka Zarządu BEST, 
 
BEST posiada 650.000 akcji własnych, stanowiących 11,11% kapitału zakładowego i stanowiących 8,63% 

w ogólnej liczbie głosów, jednak zgodnie z art. 364 par. 2 ksh nie może z nich wykonywać prawa głosu. 
 

W okresie objętym sprawozdaniem nie było zmian w strukturze własności akcji BEST. 

 

 

5. Stan posiadania akcji Emitenta i uprawnień do nich oraz zmiany w stanie posiadania akcji oraz 

uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

 

Od czasu przekazania ostatniego raportu półrocznego za 2010 rok nie nastąpiły żadne zmiany w stanie 

posiadania lub uprawnień do akcji BEST przez osoby zarządzające oraz nadzorujące Emitenta. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w posiadaniu osób zarządzających BEST były następujące pakiety 

akcji BEST: 

 

Wyszczególnienie 
Ilość posiadanych 

akcji 

Udział w kapitale 

zakładowym Emitenta 

Liczba głosów 

przysługujących z 

posiadanych akcji 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów na 

WZA Emitenta* 

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) 

 

Z informacji posiadanych przez Grupę wynika, że żadna z osób nadzorujących BEST nie posiada akcji BEST.  

 

 

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

 

Na dzień 30 września 2010 roku nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności BEST 

lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych BEST 
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7. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji 

z podmiotami  powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych 

warunkach niż rynkowe 

 

W okresie objętym niniejszym raportem żadna ze spółek należących do Grupy nie zawarła transakcji  

z podmiotami powiązanymi, które byłyby pojedynczo lub łącznie istotne i zawarte na warunkach innych, niż 

rynkowe. 

 

 

8. Informacje o udzieleniu przez BEST lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub 

pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 

podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co 

najmniej 10% kapitałów własnych BEST 

 

W dniu 22 czerwca 2010 roku BEST udzielił poręczenia za przyszłe zobowiązania BEST II 

Niestandaryzowanego  Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („BEST II” lub „Fundusz”)  

z tytułu wyemitowanych przez ten podmiot obligacji, o łącznej wartości nominalnej 15.000 tys. zł. Poręczenie 

zostało udzielone bezterminowo do kwoty 20.000 tys. zł, z tym zastrzeżeniem, że zobowiązanie Funduszu  

z tytułu wyemitowanych obligacji stanie się wymagalne w terminach 3, 6, 9 lub 12 miesięcy od dnia zamknięcia 

emisji, odpowiednio w zależności od serii. Strony umowy poręczenia nie określiły odrębnego wynagrodzenia  

z tytułu jego udzielenia, jednak celem emisji obligacji było sfinansowanie nabycia wierzytelności, które Fundusz 

przekazał BEST do obsługi za wynagrodzeniem. Na dzień 30 września 2010 roku wartość nominalna obligacji 

pozostałych do wykupu wynosiła 11.250 tys. zł. 

 

W dniu 28 czerwca 2010 roku BEST TFI S.A. poręczyła weksel własny in blanco za zobowiązania BEST II 

związane z nabyciem portfela wierzytelności detalicznych, które na dzień 30 września 2010 roku wynoszą 58,6 

mln zł i staną się wymagalne w 2011 roku. Poręczenie udzielone zostało bezterminowo i bez odrębnie 

wskazanego wynagrodzenia z tytułu jego udzielenia, jednak portfel wierzytelności nabyty przez Fundusz 

zwiększył wartość jego aktywów i tym samym wynagrodzenie z tytułu zarządzania należne Towarzystwu. 

 

Grupa posiada 5.212 tys. sztuk certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez BEST II, co uprawnia do 

wykonywania 17,03 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Ponadto Towarzystwo 

jest organem zarządzającym BEST II. 

 

 

9. Informacje, które zdaniem Grupy kapitałowej BEST S.A.  są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje istotne dla oceny 

możliwości realizacji zobowiązań  

 

W trzecim kwartale 2010 roku Grupa uzyskała zysk na sprzedaży w wysokości 1.111 tys. zł, podczas gdy  w 

analogicznym okresie roku poprzedniego poniosła stratę w wysokości 266 tys. zł. Sytuacja ta jest wynikiem 

przyjęcia do obsługi nowego portfela wierzytelności oraz znaczącej poprawy efektywności procesowej i 

organizacyjnej, która umożliwiła Spółce uzyskanie dodatkowych przychodów z obsługi bez istotnego 

zwiększenia kosztów operacyjnych. 

W opinii Zarządu Spółki dominującej w trzecim kwartale 2010 roku nie wystąpiły żadne inne czynniki ani 

zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, które miałyby znaczący wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe, na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz możliwości realizacji zobowiązań. 

 

 

10. Wskazanie czynników,  które w ocenie Grupy kapitałowej BEST S.A.  będą miały wpływ na 

osiągnięte przez nią wyniki finansowe w perspektywie co najmniej jednego kwartału 

 

W związku z przyjęciem przez BEST do obsługi  nowego portfela wierzytelności, Grupa spodziewa się dalszej 

poprawy wyników finansowych w czwartym kwartale 2010 roku. Ponadto Grupa ma nadzieję, że w wyniku 

prowadzonych przez nią działań wzrośnie wartość obsługiwanych portfeli wierzytelności i tym samym wartość 

posiadanych przez Grupę certyfikatów inwestycyjnych BEST II. 

 

W czwartym kwartale 2010 roku BEST zakończy także wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych 

z obszarów zarządzania połączeniami telekomunikacyjnymi i wsparciem aplikacyjnym w tym zakresie, co 



BEST S.A.            SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA TRZECI KWARTAŁ 2010 ROKU 

 

 30 

powinno poprawić wydajność i skuteczność centrum telefonicznego i wpłynąć na wzrost efektywności obsługi 

wierzytelności. Obecnie Grupa realizuje elektroniczne postępowanie upominawcze, rozpoczęła także działania 

implementacyjne w zakresie elektronicznego postępowania egzekucyjnego, co powinno usprawnić  

i przyspieszyć proces dochodzenia wierzytelności a także obniżyć jego koszty.  

 

W perspektywie najbliższych kwartałów prowadzone będą także intensywne działania sprzedażowe mające na 

celu poszerzenie istniejącej bazy klientów. 
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