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I. WYBRANE DANE FINANSOWE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO 
GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU 

w tys. PLN w tys. EUR 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 
2010 

okres od 
01/01/10 do 

30/06/10 

2009  
okres od 

01/01/09 do 
30/06/09 

2010 
okres od 

01/01/10 do 
30/06/10 

2009  
okres od 

01/01/09 do 
30/06/09 

I. Przychody ze sprzeda�y  10.003 14.494 2.498 3.208

II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (588) (1.024) (147) (227)

III. Zysk (strata) netto (489) (1.071) (122) (237)

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

V. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR) (0,09) (0,21) (0,02) (0,05)

VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (85) 5.933 (21) 1.313

VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (674) (4.888) (168) (1.082)

VIII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 0 0 0 0

IX. Przepływy pieni��ne netto, razem (759) 1.045 (190) 231

X. Dane w pozycjach XI – XVI prezentowane s� na dzie�: 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009
XI. Aktywa, razem 25.043 24.058 6.041 5.856

XII. Zobowi�zania  3.665 3.436 884 836

XIII. Kapitał własny 21.378 20.622 5.157 5.020

XIV. Kapitał akcyjny 23.512 23.512 5.671 5.723

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

XVI. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) 4,11 3,97 0,99 0,97

w tys. PLN w tys. EUR 

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 
2010 

okres od 
01/01/10 do 

30/06/10 

2009  
okres od 

01/01/09 do 
30/06/09 

2010 
okres od 

01/01/10 do 
30/06/10 

2009  
okres od 

01/01/09 do 
30/06/09 

I. Przychody ze sprzeda�y  9.683 14.303 2.418 3.166

II. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (665) (1.044) (166) (231)

III. Zysk (strata) netto (551) (1.087) (138) (241)

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

V. Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (w zł / EUR) (0,11) (0,21) (0,03) (0,05)

VI. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (132) 5.932 (33) 1.313

VII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (422) (4.888) (105) (1.082)

VIII. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 0 0 0 0

IX. Przepływy pieni��ne netto, razem (554) 1.044 (138) 231

X. Dane w pozycjach XI – XVI prezentowane s� na dzie�: 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009
XI. Aktywa, razem 24.365 23.811 5.877 5.796

XII. Zobowi�zania  3.475 3.321 838 808

XIII. Kapitał własny 20.890 20.490 5.039 4.988

XIV. Kapitał akcyjny 23.512 23.512 5.671 5.723

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

XVI. Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w zł / EUR) 4,02 3,94 0,97 0,96

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

a)    kursy �rednie EURO wg NBP w 2010 roku 

�� kurs na dzie� 30.06 2010 roku  4,1458 PLN/EURO 

�� �redni kurs z 6 miesi�cy 2010 roku 4,0042 PLN/EURO 
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b) kursy �rednie EURO wg NBP w 2009 roku 

�� kurs na dzie� 31.12.2009 roku  4,1082 PLN/EURO 

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

Kursy �rednie EURO zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych: 

�� pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg �rednich kursów 

NBP ustalonych na dany dzie� bilansowy, 

�� pozycje zysków i strat oraz przepływów pieni��nych zostały przeliczone wg kursu b�d�cego �redni�
arytmetyczn� �rednich kursów NBP obowi�zuj�cych na koniec ka�dego miesi�ca prezentowanego okresu 

sprawozdawczego.  
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II. �RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY
KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA OKRES 6 MIESI�CY ZAKO�CZONY 30 CZERWCA 2010 
ROKU SPORZ�DZONE ZGODNIE Z „MSSF” 

1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  
sporz�dzone na dzie� 30 czerwca 2010 roku 

  
30.06.2010 

w tys. zł 

  
31.12.2009 

w tys. zł 
AKTYWA     

    

Aktywa trwałe  20.453  18.666 

Warto�� firmy  12  12 

Warto�ci niematerialne  681  532 

Rzeczowe aktywa trwałe  7.749  8.144 

Aktywa z tytułu dochodowego podatku odroczonego  715  598 

Inwestycje długoterminowe  11.077  9.306 

        w tym nieruchomo�ci inwestycyjne 2.820  2.820 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 74  72 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 145  2 

Aktywa obrotowe  4.590  5.392 

Zapasy 11  12 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 2.488  2.602 

         w tym wierzytelno�ci nabyte 173 209 

Inwestycje krótkoterminowe 0  0 

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  1.901  2.660 

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe   190  118 

   

Suma aktywów  25.043  24.058 

PASYWA     

    

Kapitał własny 21.378  20.622 

Kapitał akcyjny  23.512  23.512 

Akcje własne (20.943)  (20.943) 

Kapitał zapasowy  22.456  22.456 

Kapitał z aktualizacji wyceny 2.242  1.012 

Kapitał rezerwowy 15  0 

Strata z lat ubiegłych  (5.415)  (3.190) 

Zysk (strata) netto (489)  (2.225) 

   

Zobowi�zania długoterminowe 823  556 

Rezerwa z tytułu dochodowego podatku odroczonego 695  390 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 31  31 

Przychody przyszłych okresów 97  135 

     

Zobowi�zania krótkoterminowe  2.842  2.880 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz  pozostałe zobowi�zania  2.160  2.139 

         w tym zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 0  0 

Krótkoterminowe po�yczki i kredyty 0  0 

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze  381  206 

Pozostałe rezerwy   191  380 

Przychody przyszłych okresów  110  155 

   

Suma pasywów  25.043  24.058 
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2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU  
za okres 6 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2010 roku 
(wariant porównawczy) 

01.01.2010 
30.06.2010 

w tys. zł 

01.01.2009 
30.06.2009 

w tys. zł 
   

Przychody ze sprzeda�y  10.003  14.494 
   

Koszty działalno	ci operacyjnej 10.743  15.622 
Amortyzacja  912  908 

Zu�ycie materiałów i energii  285  331 

Usługi obce  1.742  1.877 

Podatki i opłaty  411  395 

Wynagrodzenia  5.951  5.898 

Ubezpieczenia społeczne i �wiadczenia na rzecz pracowników  1.027  1.065 

Pozostałe  415  5.148 

        w tym warto�� sprzedanych wierzytelno�ci 0  4.835 

      

Zysk (strata) na sprzeda�y   (740)  (1.128) 
      

Pozostałe przychody operacyjne  214  167 

Pozostałe koszty operacyjne  79  71 

    

Zysk (strata) na działalno	ci operacyjnej  (605)  (1.032) 
   

Przychody finansowe 19  69 

Koszty finansowe  2  61 

    

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (588)  (1.024) 
   

Podatek dochodowy (99)  47 

   
Zysk (strata) netto z działalno	ci kontynuowanej (489)  (1.071) 

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

   
Zysk (strata) netto  (489)  (1.071) 

Zysk (strata) z tytułu wyceny inwestycji odnoszone na kapitał  1.517 346 

Dochodowy podatek odroczony (287) (66) 

   
Pozostałe składniki pełnego dochodu (straty) netto razem 1.230  280 

   
Pełny dochód (strata) netto 741  (791) 

  
Pełny dochód (strata) udziałowców BEST S.A.   741 (791) 

Pełny dochód (strata) udziałowców mniejszo�ciowych 0 0 

Zysk (strata) na jedn� akcj�  

Zwykły (0,09)  (0,21) 
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3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI�
NYCH 
za okres 6 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2010 roku

01.01.2010  
30.06.2010 

w tys. zł 

 01.01.2009  
30.06.2009 

w tys. zł 
    

Przepływy 	rodków pieni��nych z działalno	ci operacyjnej    

      

Zysk  (strata) przed opodatkowaniem  (588)  (1.024) 
   

Korekty o pozycje:  503  7.338 
Amortyzacja  912  908 

Odsetki i dywidendy zapłacone 0  0 

Wynik na działalno�ci inwestycyjnej  5  0 

Zmiana stanu rezerw  (15)  63 

Zmiana stanu zapasów 1  5 

Zmiana stanu nale�no�ci   112  6.677 

Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych   (228)  (209) 

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych  (299)  (124) 

Pozostałe pozycje netto 15  18 

    
�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej przed opodatkowaniem (85)  6.314 

   

Zapłacony podatek dochodowy 0  (381) 

�rodki pieni��ne netto z działalno	ci operacyjnej po opodatkowaniu  (85)  5.933 
    

Przepływy 	rodków pieni��nych z działalno	ci inwestycyjnej    

       

Wpływy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych  i rzeczowych aktywów trwałych  23  0 

Spłata udzielonych po�yczek 0  0 

Otrzymane odsetki  0  0 

Otrzymane dotacje  0  0 

Nabycie warto�ci niematerialnych  i  rzeczowych aktywów trwałych  (445)  (1.143) 

Nabycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzeda�y  0  0 

Nabycie aktywów finansowych  dost�pnych do sprzeda�y (252)  (3.744) 

Pozostałe pozycje netto 0  (1) 

    

�rodki pieni��ne netto z działalno	ci inwestycyjnej  (674)  (4.888) 
    

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  0 

Zapłacone prowizje i odsetki od kredytów bankowych   0  0 

�rodki pieni��ne przej�te w wyniku poł�czenia 0 0 

Pozostałe pozycje netto 0  0 

    
�rodki pieni��ne netto z działalno	ci finansowej  0  0 
      

Zmiana stanu 	rodków pieni��nych netto   (759)  1.045 
      

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu  2.660  2.236 

  
�rodki pieni��ne na koniec okresu  1.901  3.281 

w tym  o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania   
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4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 
 za okres 6 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2010 roku 

01.01.2010 
30.06.2010 

w tys. zł 

 01.01.2009 
30.06.2009 

w tys. zł 
   

Kapitał własny na pocz�tek okresu 20.622  21.830 

Zmiany zasad rachunkowo�ci 0 0 

   

Kapitał własny na pocz�tek okresu  20.622  21.830 
   

Kapitał akcyjny na pocz�tek okresu   23.512  26.112 

Obni�enie (umorzenie akcji) 0  0 

   
Kapitał akcyjny na koniec okresu 23.512  26.112 

   

Udziały (akcje) własne na pocz�tek okresu (20.943)  (41.886) 

Zmniejszenie (umorzenie akcji) 0  0 

   

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

Kapitał z emisji akcji powy�ej warto�ci 

nominalnej na pocz�tek okresu  
22.456  40.799 

Zmniejszenie (umorzenie akcji) 0  0 

   

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

22.456  40.799 

   
Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu  1.012 (5) 

Zysk (strata) z tytułu wyceny aktywów finansowych 1.517 346 

Dochodowy podatek odroczony (287) (66) 

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2.242  275 

Kapitał rezerwowy – opcje na akcje na pocz�tek 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 pocz�tek 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 bie��cego okresu (489)  (1.071) 
   

Kapitał własny na koniec okresu 21.378  21.039 
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5. INFORMACJA DODATKOWA  
do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BEST S.A.  
za pierwsze półrocze 2010 roku 

5.1. Informacje o Grupie kapitałowej BEST S.A. 

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

�� BEST S.A. z siedzib� w Gdyni („BEST” lub „Emitent”) – podmiot dominuj�cy, 

�� BEST TFI S.A. z siedzib� w Gdyni („Towarzystwo”) – podmiot zale�ny, 

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

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

BEST został zawi�zany 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. Siedziba BEST znajduje si� w 

Gdyni przy ul. Morskiej 59. Spółka dominuj�ca 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:  

�� zarz�dzanie wierzytelno�ciami funduszy inwestycyjnych, 

�� monitoring wierzytelno�ci. 

Towarzystwo zostało zawi�zane aktem notarialnym sporz�dzonym w Kancelarii Notarialnej notariusza Andrzeja 

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

Północ w Gda�sku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego dokonał wpisu Towarzystwa do 

Rejestru Przedsi�biorców pod numerem 0000273731. Siedziba Towarzystwa znajduje si� w Gdyni przy ul. 

Morskiej 59. 

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Na dzie� 30.06.2010 r. warto�� tych 

udziałów wg ceny nabycia wynosiła 1.712 tys. zł. 

Podstawowym przedmiotem działalno�ci Towarzystwa jest: 

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

jednostek uczestnictwa oraz reprezentowaniu funduszy wobec osób trzecich, 

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

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

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

Odra Property Development Sp. z o.o. oraz IT Trader Sp. z o.o. w likwidacji nie prowadz� „de facto” 

działalno�ci gospodarczej, a ich sprawozdania nie podlegaj� konsolidacji, gdy� BEST, 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. Jednostka 

dominuj�ca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tych jednostek. 

BEST sporz�dzaj�c skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy konsoliduje sprawozdanie jednostki 

dominuj�cej i Towarzystwa. 

5.2. Podstawy sporz�dzenia sprawozdania finansowego 

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

Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz zwi�zanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporz�dze�
Komisji Europejskiej zwanych dalej ”MSSF”.  
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Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporz�dzone zgodnie z MSR 34 oraz 

zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowo�ci maj�cymi zastosowanie do �ródrocznych sprawozda�
finansowych przyj�tymi przez Uni� Europejsk�, opublikowanymi i obowi�zuj�cymi w czasie przygotowania 

niniejszego sprawozdania. 

Nast�puj�ce zmiany do MSSF s� obowi�zuj�ce na dzie� 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 

stosuj�cych MSSF po raz pierwszy, 

�� Zmiany do MSSF 2 „Płatno�ci w formie akcji” - Wewn�trzgrupowe transakcje płatno�ci w formie akcji 

rozliczane w �rodkach pieni��nych, 

�� Znowelizowany MSSF 3 „Poł�czenia jednostek gospodarczych”, 

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

�� Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikuj�ce si� do rachunkowo�ci zabezpiecze�”, 

�� KIMSF 12 „Umowy na usługi koncesjonowane”, 

�� KIMSF 15 „Umowy dotycz�ce budowy nieruchomo�ci”, 

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

�� KIMSF 17 „Dystrybucja aktywów niepieni��nych na rzecz wła�cicieli”, 

�� KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów”, 

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

(2009), zmiany maj� zastosowanie w wi�kszo�ci przypadków dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si�  
1 stycznia 2010 roku i pó�niej. 

Za wyj�tkiem zaktualizowanego MSSF 3 i MSR 27, przyj�cie powy�szych standardów i interpretacji nie 

spowodowało zmian w polityce rachunkowo�ci Grupy. W okresie 6 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2010 

roku w Grupie nie wyst�piła �adna transakcja poł�czenia jednostek, a w zwi�zku z tym, �e zaktualizowane 

standardy MSSF 3 i MSR 27 maj� zastosowanie prospektywnie dla transakcji poł�czenia jednostek dla których 

data transakcji to dzie� 1 stycznia 2010 roku lub pó�niej, Grupa w okresie sprawozdawczym nie wybierała opcji 

rozpoznawania warto�ci firmy dla danej transakcji. 

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

Rachunkowo�ci (zatwierdzone lub w trakcie zatwierdzania przez Uni� Europejsk�), ale nie maj� zastosowania 

do niniejszego sprawozdania, lecz dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 stycznia 2010 roku: 

�� MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 

2013 roku i pó�niej ( nie zatwierdzone przez Uni� Europejsk�), 
�� Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powi�zanych”, maj� zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2011 roku i pó�niej, 

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

rozpoczynaj�cych si� 1 lutego 2010 roku i pó�niej, 

�� Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – ograniczone zwolnienie jednostek stosuj�cych 

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

okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2010 roku i pó�niej, 

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

wymogi finansowania oraz ich wzajemne zale�no�ci”, maj� zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2011 roku i pó�niej, 

�� KIMSF 19 „Regulowanie zobowi�za� finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych”, ma 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2010 roku i pó�niej. 

�� Zmiany do ró�nych standardów i interpretacji „Poprawki do MSSF (2010), obowi�zuj�ce dla okresów 

rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2010 i pó�niej ( nie zatwierdzone przez Uni� Europejsk�). 

Powy�sze MSSF s� obecnie analizowane przez Grup� pod k�tem ich konsekwencji i wpływu na sprawozdania 

finansowe. 

Sprawozdanie to jest, za wyj�tkiem wyceny nale�no�ci długoterminowych, rezerw, nieruchomo�ci 

inwestycyjnych, certyfikatów inwestycyjnych, programu opcji pracowniczych, sporz�dzone zgodnie z koncepcj�
kosztu historycznego i obejmuje okres 6 miesi�cy od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku oraz dane 

porównawcze za okres 6 miesi�cy od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 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  
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i zaprezentowanych w sprawozdaniu. Przyj�te przez Grup� istotne zało�enia przy dokonywaniu szacunków oraz 

zasady rachunkowo�ci zostały przedstawione w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

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

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

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

jest w tej walucie. 

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

działalno�ci spółek z Grupy, które podlegaj� konsolidacji, wobec czego niniejsze sprawozdanie finansowe jest 

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

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

Na dzie� 30 czerwca  2010 Zarz�d BEST funkcjonował w składzie: 

1.  Prezes Zarz�du  Krzysztof Borusowski 

2.  Członek Zarz�du  Marek Kucner 

W dniu 8 lutego 2010 roku, ze wzgl�du na fakt powołania do Rady Polityki Pieni��nej, z funkcji 

Wiceprzewodnicz�cego i jednocze�nie 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 Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 

BEST. 

W dniu 9 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Sławomira Mieczysława Lachowskiego na funkcj�
Przewodnicz�cego. Dotychczasowy Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Pan dr Bernd Holzapfel obj�ł funkcj�
Wiceprzewodnicz�cego. 

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

powołani na członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejn� kadencj�. 

W wyniku powy�szych zmian na dzie� 30 czerwca 2010 roku skład Rady Nadzorczej BEST był nast�puj�cy:  

1. Sławomir Lachowski  Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

2. Dr Bernd Holzapfel  Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej  

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

4. Katarzyna Borusowska  Członek Rady Nadzorczej  

5. Bartosz Kru�ewski Członek Rady Nadzorczej 

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku Zarz�d Towarzystwa funkcjonował w składzie: 

1. Prezes Zarz�du Krzysztof Borusowski   

2. Członek Zarz�du  Marek Kucner  

3. Członek Zarz�du Jacek Straszkiewicz 

W dniu 24 czerwca 2010 roku w zwi�zku z wyga�ni�ciem mandatów członkom Rady Nadzorczej: Panu prof. 

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

BEST TFI S.A. wybrało ponownie skład Rady Nadzorczej. 
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Na dzie� 30 czerwca 2010 roku skład Rady Nadzorczej Towarzystwa był nast�puj�cy: 

1. Członek Rady Nadzorczej prof. Witold Orłowski 

2. Członek Rady Nadzorczej Mirosława Szakun  

3. Członek Rady Nadzorczej Andrzej Ladko 

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

Przy sporz�dzaniu niniejszego �ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego stosowano te same 

zasady rachunkowo�ci i metody obliczeniowe, co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2010 roku. 

5.5. Korekty bł�dów poprzednich okresów 

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

5.6. Obja	nienia dotycz�ce sezonowo	ci lub cykliczno	ci działalno	ci Grupy kapitałowej BEST S.A.  
w prezentowanym okresie 

Działalno�� Grupy  nie wykazuje znamion sezonowo�ci  lub cykliczno�ci. 

5.7. Opis czynników i zdarze�, w szczególno	ci o nietypowym charakterze, maj�cych znacz�cy wpływ 
na osi�gni�te wyniki finansowe 

W opinii Grupy w pierwszym półroczu 2010 roku nie wyst�piły �adne czynniki ani zdarzenia, w szczególno�ci  

o nietypowym charakterze, które miałyby znacz�cy wpływ na osi�gni�te wyniki finansowe. 

5.8. Wybrane dane obja	niaj�ce do pozycji aktywów, zobowi�za�, kapitałów, wyniku finansowego netto 
oraz istotne dane szacunkowe 

5.8.1 Nabycie i sprzeda� rzeczowych aktywów trwałych 

01.01.2010
30.06.2010

w tys. zł ł

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych  416 889

Sprzeda� rzeczowych aktywów trwałych 23 0

5.8.2 Odpisy z tytułu utraty warto	ci aktywów trwałych – zmiany w pierwszym półroczu 2010 roku 

W pierwszym półroczu Grupa nie tworzyła odpisów z tytułu utraty warto�ci aktywów trwałych. 
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5.8.3 Aktywa z tytułu dochodowego podatku odroczonego
(w tys. zł)

Straty 
podatkowe

Ró�nica
 mi�dzy 

warto	ci�
ksi�gow�                     

i podatkow�  
rezerw

Ró�nica
 mi�dzy 

warto	ci�
ksi�gow�                       

i podatkow�  
nale�no	ci

Ró�nica 
mi�dzy 

warto	ci�
ksi�gow�                     

i podatkow�  
zobowi�za�

Ró�nica 
mi�dzy 

warto	ci�
ksi�gow�                     

i podatkow�  
pozostałych 

pozycji

Razem

Stan na dzie� 01.01.2009 40 67 3 292 4 406

Zwi�kszenia 375 180 15 93 0 663

Zmniejszenia 17 134 11 305 4 471

Stan na dzie� 31.12.2009 398 113 7 80 0 598

Stan na dzie� 01.01.2010 398 113 7 80 0 598

Zwi�kszenia 142 123 8 257 0 530

Zmniejszenia 19 125 7 262 0 413

Stan na dzie� 30.06.2010 521 111 8 75 0 715

5.8.4 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� 01.01.2009 111 0 61 2 174

Zwi�kszenia 29 4 0 236 269

Zmniejszenia 0 0 53 0 53

Stan na dzie� 31.12.2009 140 4 8 238 390

Stan na dzie� 01.01.2010 140 4 8 238 390

Zwi�kszenia 23 3 0 288 314

Zmniejszenia 5 4 0 0 9

Stan na dzie� 30.06.2010 158 3 8 526 695

5.8.5 Inwestycje długoterminowe
(w tys. zł)

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Udziały i akcje w jednostkach zale�nych 22 22

Certyfikaty inwestycyjne 8.235 6.464

Nieruchomo�ci inwestycyjne 2.820 2.820

Razem  11.077 9.306
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5.8.5.(a)     Certyfikaty inwestycyjne 

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

BEST II Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty („BEST II” lub „Fundusz”), co 

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

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Certyfikaty inwestycyjne wg ceny nabycia 5.467 5.215

korekta wyceny  do warto�ci godziwej  2.768 1.249

Razem  8.235 6.464

Warto	�
godziwa 

certyfikatów 
inwestycyjnych             

(w tys. zł)

Stan na 31.12.2009 r. 6.464

wzrost (spadek) warto�ci  1.517

obj�cie nowych certyfikatów  254

Stan na 30.06.2010 r. 8.235

5.8.6 Nale�no	ci długoterminowe 

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Warto�� nominalna 92 92

Dyskonto (18) (20)

Razem  74 72

5.8.7 Nale�no	ci krótkoterminowe   

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 1.673 1.799

z tego nale�no�ci inwestycyjne 0 0

Wierzytelno�ci nabyte 3.832 4.444

Nale�no�ci z tytułu podatków i składek na obowi�zkowe ubezpieczenia pracowników 17 22

Nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej 70 71

Pozostałe 691 636

Razem nale�no	ci brutto 6.283 6.972

minus odpisy aktualizuj�ce (204) (202)

z  tego dotycz�ce wierzytelno�ci nabytych (68) (67)

minus przychody przyszłych okresów (3.591) (4.168)

z  tego dotycz�ce wierzytelno�ci nabytych (3.591) (4.168)

Razem  2.488 2.602
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5.8.7.(a)   Odpisy aktualizuj�ce nale�no	ci - zmiany w okresach sprawozdawczych 

01.01.2010
30.06.2010

w tys. zł 

01.01.2009
31.12.2009

w tys. zł

Stan na pocz�tek okresu 202 1.084

Zwi�kszenia 3 52

w ci��ar kosztów operacyjnych 0 45

w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych 3 7

Wykorzystanie 0 924

Zmniejszenia 1 10

na dobro kosztów operacyjnych 0 0

na dobro pozostałych przychodów operacyjnych 1 10

Stan na koniec okresu 204 202

5.8.8 �wiadczenia w formie akcji 

W 2010 roku BEST wprowadził program wynagradzania pracowników rozliczany we własnych instrumentach 

kapitałowych („Program”), który przewiduje przyznanie uprawnionym do 13.500 opcji po cenie realizacji na 

poziomie warto�ci nominalnej jednej akcji Emitenta tj. po 4,00 zł oraz mo�liwo�� przyznania dodatkowych 

opcji. Program obowi�zuje od 1 stycznia 2010 roku. Warunki przyznawania opcji reguluj� zapisy odr�bnie 

zawieranej umowy. Opcje na akcje zostan� przyznane, o ile uprawniony b�dzie �wiadczył prac� w okresie trzech 

lat od dnia zawarcia umowy. Przyznanie opcji zale�y od spełnienia warunków nabycia uprawnie� okre�lonych 

przez Zarz�d BEST. 

Grupa rozpoznaje koszty wynagrodze� wypłacanych pracownikom w formie akcji (w tym opcji na akcje) przez 

okres nabywania uprawnie�. Ł�czn� kwot�, jak� nale�y uj�� w kosztach w okresie nabywania uprawnie� do 

wykonania opcji, ustala si� w oparciu o warto�� godziw� przyznanych opcji. Warto�� godziwa opcji szacowana 

jest na podstawie modelu Black’a-Scholes’a. Model ten opiera si� na nast�puj�cych danych wej�ciowych:  

• cena realizacji  - 4 zł, 

• ł�czny okres obowi�zywania opcji - 3 lata, 

• szacowana zmienno�� zwrotu z akcji oparta na analizie danych historycznych – 58,51 %, 

• wska�nik odej�cia pracowników – 0 %, 

• roczna stopa oprocentowania wolna od ryzyka w wysoko�ci - 4,74 %, 

Na ka�dy dzie� sprawozdawczy Grupa weryfikuje poprzednie szacunki dotycz�ce oczekiwanej liczby opcji na 

akcje, które zostan� wykonane. Wpływ ewentualnej zmiany poprzednich szacunków ujmowany jest w rachunku 

zysków i strat w korespondencji z kapitałem rezerwowym. 

Koszt zwi�zany z wycen� opcji w poszczególnych okresach sprawozdawczych wyniósł odpowiednio: 

30.06.2010
w tys. zł

30.06.2009
w tys. zł

Członkowie zarz�du 0 0

Pozostali pracownicy 15 0

Razem  15 0

Ze wzgl�du na fakt, �e opcje na akcje zostan� przyznane nie wcze�niej ni� po upływie trzech lat od daty 

zawarcia umowy z uprawnionym, w pierwszym półroczu 2010 roku nie wyst�piły �adne zmiany w stanie 

realizacji opcji na zakup akcji. 
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5.8.9 Rezerwy na 	wiadczenia pracownicze – zmiany w okresach sprawozdawczych
(w tys. zł)

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 urlopy wypoczynkowe 218 121 0 133 206

Razem 244 126 0 133 237

Stan na
01.01.2010

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2010

Rezerwa na odprawy emerytalno-
rentowe 

31 0 0 0 31

Rezerwa na urlopy wypoczynkowe  206 175 0 0 381

Razem 237 175 0 0 412

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

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  
110 165 0 167 108

Pozostałe rezerwy 35 52 0 17 70

Razem 244 708 35 537 380

Stan na
01.01.2010 

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2010

Rezerwa na wynagrodzenia 202 193 0 358 37

Rezerwa na badanie sprawozdania 

finansowego  
108 116 4 104 116

Pozostałe rezerwy 70 158 10 180 38

Razem 380 467 14 642 191

5.8.11 Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług  500 333

z tego zobowi�zania inwestycyjne 283 40

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

pracowników 
775 763

Zobowi�zania z tytułu wynagrodze� 747 850

Pozostałe zobowi�zania  138 193

Razem 2.160 2.139
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5.8.12 Podatek dochodowy odroczony 

  01.01.2010
30.06.2010

w tys. zł

01.01.2009
30.06.2009 

w tys. zł

Ró�nice przej�ciowe ujemne  6 176

- powstałe w okresie  (388) (160)

- odwrócone w okresie  394 336

Ró�nice przej�ciowe dodatnie  305 73

- powstałe w okresie  314 73

- odwrócone w okresie  (9) (0)

Suma ró�nic przej	ciowych  311 249

Mo�liwa do rozliczenia strata podatkowa  (123) (136)

- rozliczona w okresie  19 6

- utworzone aktywo (142) (142)

Razem podatek odroczony uj�ty w rachunku zysków i strat  (99) 47

Razem podatek odroczony uj�ty w kapitale rezerwowym  287 66

5.8.13 Zysk przypadaj�cy na jedn� akcj�

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

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

na dzie� bilansowy. 

  01.01.2010
30.06.2010

w tys. zł

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

Zysk (strata) netto (489)   (1.071) 

Liczba akcji zwykłych (bez akcji własnych) 5.200  5.200

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (0,09)  (0,21)

W zwi�zku z wykazan� strat�  za dany okres Grupa nie ustalała zysku rozwodnionego na akcj�, ze wzgl�du na 

antyrozwodnienie, czyli zmniejszenie straty przypadaj�cej na akcj� przy zało�eniu, �e instrumenty zamienne 

(opcje na akcje pracownicze) zostan� zamienione. 

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

5.9.1   Informacje o wynagrodzeniach członków Zarz�dów i Rad Nadzorczych spółek z Grupy 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych za pierwsze półrocze 2010 roku członkom Zarz�du 

BEST wyniosła 408 tys. zł, w tym: 

�� wynagrodzenie Pana Krzysztofa Borusowskiego: 219 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Marka Kucnera:  189 tys. zł 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych za pierwsze półrocze 2010 roku członkom Zarz�du 

Towarzystwa wyniosła 54 tys. zł, w tym: 

�� wynagrodzenie Pana Krzysztofa Borusowskiego: 18 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Marka Kucnera: 18 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Jacka Straszkiewicza: 18 tys. zł
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Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych za pierwsze półrocze  2010  roku członkom Rady 

Nadzorczej BEST wyniosła 17,5 tys. zł., w tym: 

�� wynagrodzenie Pana Bernd Holzapfel: 2,5 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Sławomira Lachowskiego: 5,0 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Leszka Pawłowicza: 2,5 tys. zł 

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

�� wynagrodzenie Pani Katarzyny Borusowskiej: 5,0 tys. zł 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych za pierwsze półrocze  2010  roku członkom Rady 

Nadzorczej Towarzystwa wyniosła 11 tys. zł., w tym:

�� wynagrodzenie Pana Witolda Orłowskiego : 5,0 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pani Mirosławy Szakun : 3,0 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pani Urszuli Rybszleger: 3,0 tys. zł 

5.9.2 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.  

5.9.3 Informacje o transakcjach z podmiotami zale�nymi 

�� 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 („IT Trader”) wg ceny nabycia wynosi na dzie� 30.06.2010 roku 12 tys. zł i jest w cało�ci pokryta 

odpisem aktualizuj�cym.  

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

wielko�� jej pozycji bilansowych nie jest istotna.  

Wybrane dane finansowe IT Trader  na dzie� 30.06.2010 r.:

Suma bilansowa: 1 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: (0,2) tys. zł 

 Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku Grupa nie wykazywała nale�no�ci od IT Trader, ani nie posiadała zobowi�za�
wobec tego podmiotu zale�nego. 

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

W pierwszym półroczu 2010 roku nie wyst�piły transakcje wzajemne pomi�dzy Grup�, a jednostk� zale�n� IT 

Trader.  

�� BEST TFI S.A.  z siedzib� w Gdyni  

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Na dzie� 30.06.2010 r. warto��
posiadanych przez BEST udziałów w Towarzystwie wg ceny nabycia wynosiła 1.712 tys. zł.  

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

konsoliduj�c sprawozdanie Towarzystwa. 

Wybrane dane finansowe BEST TFI S.A. na dzie� 30.06.2010 r.:

Suma bilansowa: 2.387 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: 2.190 tys. zł 

Wynik finansowy: 63 tys. zł  

Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku nale�no�ci Grupy od BEST TFI S.A. wynosiły 8 tys. zł. Wzajemne rozrachunki 

zostały wył�czone w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 
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Przychody i koszty z wzajemnych transakcji 

W pierwszym półroczu 2010 roku BEST osi�gn�ł przychody z tytułu �wiadczenia usług na rzecz  Towarzystwa 

w kwocie 33 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.  W 2009 roku Spółka dominuj�ca dokonała odpisu 

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

„MSSF” nie przewiduj� wył�cze� z konsolidacji, jednak�e Odra Property Development Sp. z o.o. nie jest 

konsolidowana gdy� „de facto” nie rozpocz�ła prowadzenia działalno�ci gospodarczej, a wielko�� jej pozycji 

bilansowych nie jest istotna.  

Wybrane dane finansowe Odra Property Development Sp. z o.o. na dzie� 30.06.2010 r.:

Suma bilansowa: 22 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: 22 tys. zł 

Wynik finansowy: (14) tys. zł  

Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku nie wyst�puj� wzajemne rozrachunki pomi�dzy Grup� a Odra Property 

Development Sp. z o.o.  

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

W  pierwszym półroczu 2010  roku Grupa osi�gn�ła przychody z tytułu �wiadczenia usług na rzecz Odra 

Property Development Sp. z o.o. w kwocie 1 tys. zł.

5.9.4 Informacje o transakcjach z pozostałymi podmiotami powi�zanymi 

W pierwszym półroczu 2010 roku Grupa osi�gn�ła nast�puj�ce przychody z tytułu obsługi pozostałych 

podmiotów powi�zanych: 

�� z tytułu obsługi wierzytelno�ci i zarz�dzania BEST II NSFIZ - w kwocie 1.540 tys. zł, 

�� z tytułu �wiadczenia usług na rzecz BBH Capital Partners Sp. z o.o.  - w kwocie 1 tys. zł. 

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku Grupa posiadała nast�puj�ce nale�no�ci od tych podmiotów: 

��BBH Capital Partners Sp. z o.o.  -  8 tys. zł (w cało�ci obj�te odpisami aktualizuj�cymi), 

��BEST II NSFIZ -  677 tys. zł.  

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

�� Ravioni Holding Limited z siedzib� na Cyprze 

�� Fermio Holdings Limited  z siedzib� na Cyprze 

�� Unison Services Limited z siedzib� na Cyprze 

5.10. Informacja dotycz�ca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów 
warto	ciowych 

W pierwszym półroczu 2010 roku �adna ze spółek nale��cych do Grupy nie dokonywała emisji, wykupu b�d�
spłaty dłu�nych  i kapitałowych papierów warto�ciowych. 

5.11. Informacje dotycz�ce wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy 

	adna ze spółek nale��cych do Grupy nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. 
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5.12. Segmenty operacyjne 

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

�� Segment Zarz�dzania Wierzytelno�ciami – obejmuj�cy działalno�� BEST polegaj�c� na obsłudze 

wierzytelno�ci funduszy inwestycyjnych i monitoringu wierzytelno�ci innych podmiotów. W ramach  tego 

segmentu wyodr�bnione s� tak�e segmenty: detaliczny i korporacyjny, 

�� Segment Zarz�dzania Funduszami Inwestycyjnymi – obejmuj�cy działalno�� Towarzystwa polegaj�c� na  

tworzeniu i zarz�dzaniu funduszami inwestycyjnymi. 

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

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

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

wszystkich segmentów, lub 

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

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

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

wi�ksza lub 

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

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

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

odr�bnych segmentów operacyjnych.   

5.13. Informacje o zdarzeniach, jakie nast�piły po dniu, na który sporz�dzono półroczne sprawozdanie 
finansowe, nieuwzgl�dnionych w tym sprawozdaniu, a mog�cych w znacz�cy sposób wpłyn�� na 
przyszłe wyniki finansowe Grupy kapitałowej BEST S.A. 

Nie wyst�piły zdarzenia po dniu, na który sporz�dzono sprawozdanie, które mogłyby w znacz�cy sposób 

wpłyn�� na przyszłe wyniki finansowe Grupy. 

5.14. Skutki zmian w strukturze Grupy, w tym poł�czenie jednostek, obj�cie lub utrata kontroli nad 
jednostkami zale�nymi i inwestycjami długoterminowymi, restrukturyzacja i zaniechanie 
działalno	ci 

W pierwszym półroczu 2010 r. nie wyst�piły transakcje zwi�zane z poł�czeniem lub podziałem Grupy. Spółki 

podlegaj�ce konsolidacji nie utraciły kontroli nad inwestycjami długoterminowymi i nie zaniechały �adnej  

z prowadzonych działalno�ci. 

5.15. Informacja dotycz�ca zmian zobowi�za� warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nast�piły od czasu zako�czenia ostatniego roku obrotowego 

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

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

których uzyskał dofinansowanie ze �rodków PFRON. W listopadzie 2007 roku jednostka dominuj�ca 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 zobowi�zany b�dzie do 

proporcjonalnego zwrotu nie wykorzystanej cz��ci dotacji. Na dzie� 30 czerwca 2010 roku BEST utrzymywał 

wymagan� ilo�� refundowanych stanowisk pracy, w zwi�zku z czym nie wyst�piły przesłanki powstania 

zobowi�zania z tego tytułu. 

Do ko�ca czerwca 2010 roku Emitent był zwi�zany zapisami umowy z dnia 24 lipca 2007 roku,  któr� zawarł 

z Powiatowym Urz�dem Pracy w Elbl�gu. Umowa ta zobowi�zywała BEST do utworzenia i utrzymania przez  

2 lata 120 nowych stanowisk pracy, na wyposa�enie których uzyskał dofinansowanie ze �rodków Funduszu 

Pracy w ł�cznej kwocie 1.594,5 tys. zł. Na dzie� 30 czerwca 2010 roku jednostka dominuj�ca utrzymywała 
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wymagan� ilo�� refundowanych stanowisk pracy, w zwi�zku z czym nie wyst�piły przesłanki powstania 

zobowi�zania z tego tytułu. 

W dniu 3 listopada 2009 roku BEST otrzymał wypowiedzenie wysoko�ci opłaty z tytułu u�ytkowania 

wieczystego gruntu poło�onego we Wrocławiu. Wysoko�� opłaty wniesionej przez BEST w 2009 roku wyniosła 

28 tys. zł rocznie, a nowa wysoko�� zaoferowana przez Prezydenta Wrocławia, która miałaby obowi�zywa� od  

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

Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu wniosek o ustalenie, �e podwy�szenie opłaty jest nieuzasadnione, gdy�
operat szacunkowy, w oparciu o który dokonano podwy�szenia wysoko�ci opłaty, został sporz�dzony 

nierzetelnie przez co oszacowana w nim warto�� gruntu znacznie odbiega od jego warto�ci rynkowej. Do czasu 

rozstrzygni�cia sprawy BEST b�dzie wnosi� opłaty w dotychczasowej wysoko�ci. Ró�nica pomi�dzy opłat�
wnoszon� dotychczas a zaoferowan� przez Prezydenta Wrocławia za okres obj�ty sprawozdaniem wynosi  

107 tys. zł.   

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

w sprawie okre�lenia zobowi�zania podatkowego w podatku od nieruchomo�ci za lata 2008–2010 w zwi�zku 

z zastosowaniem przez Spółk� ni�szej stawki podatku dla podlegaj�cej opodatkowaniu cz��ci powierzchni 

u�ytkowej budynków. Według stanu na dzie� 30 czerwca 2010 roku warto�� ewentualnego dodatkowego 

zobowi�zania z tytułu podatku od nieruchomo�ci za 2009 rok i za sze�� miesi�cy 2010 roku wraz 

z odsetkami za zwłok� wynosi 74 tys. zł.  

Spółka dominuj�ca prawidłowo zastosowała ni�sze stawki podatku ze wzgl�du na zły stan techniczny budynku  

i niemo�no�� jego wykorzystywania do celów gospodarczych. Ponadto Emitent ocenia, i� zebrany przez organ 

podatkowy w sprawie materiał dowodowy zawiera na tyle istotne bł�dy i nie�cisło�ci, i� zdecydował si�
zakwestionowa� jego rzetelno��. W szczególno�ci BEST kwestionuje sporz�dzon� na zlecenie organu 

podatkowego ekspertyz� techniczn�, która z uwagi na swe istotne wady nie mo�e stanowi� podstawy, w oparciu 

o któr� rozstrzyga si� podlegaj�ce ocenie organu podatkowego kwestie okre�lone w przedmiotowym 

post�powaniu. St�d te� uznaj�c, i� decyzje zostały wydane z naruszeniem przepisów prawa, Emitent odwołał si�
od decyzji Prezydenta Miasta Wrocławia. W dniu 4 czerwca 2010 roku organ podatkowy pierwszej instancji 

odrzucił zarzuty przedstawione przez BEST i przekazał odwołania do rozpatrzenia przez Samorz�dowe 

Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu.  

W dniu 22 czerwca 2010 roku BEST udzielił por�czenia za przyszłe zobowi�zania podmiotu powi�zanego 

BEST II NSFIZ z tytułu wyemitowanych przez ten podmiot obligacji, o ł�cznej warto�ci nominalnej 15.000  

tys. zł (pi�tna�cie milionów złotych). Por�czenie zostało udzielone do kwoty 20.000 tys. zł (dwadzie�cia 

milionów złotych). 

W dniu 28 czerwca 2010 roku BEST TFI S.A. por�czyła weksel własny in blanco za zobowi�zania BEST II 

zwi�zane z nabyciem portfela wierzytelno�ci detalicznych, które na dzie� 30 czerwca 2010 roku wynosz� 58.373 

tys. zł i stan� si� wymagalne w dniu 29 czerwca 2011 roku. 

5.16. Wykaz najwa�niejszych zdarze� dotycz�cych Grupy kapitałowej BEST S.A. maj�cych miejsce  
w pierwszym półroczu 2010 roku 

W dniu 19 stycznia 2010 roku BEST II NSFIZ, którym zarz�dza Towarzystwo, zako�czył emisj� certyfikatów 

inwestycyjnych serii D i dokonał przydziału ł�cznie 3.939 tys. sztuk certyfikatów inwestycyjnych na rzecz 

inwestorów, którzy zło�yli wa�ne zapisy, na ł�czn� kwot� 5.003 tys. zł. W ramach emisji certyfikatów 

inwestycyjnych Funduszu serii D, Grupa nabyła 2 tys. sztuk certyfikatów inwestycyjnych za kwot� 3 tys. zł. 

W dniu 10 lutego 2010 roku Towarzystwo w imieniu BEST II NSFIZ podpisało umow� nabycia pakietu 

wierzytelno�ci bankowych. Pakiet ten został powierzony do obsługi BEST S.A. 

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

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) udzieliła jednostce dominuj�cej zezwolenia na zarz�dzanie 

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

wniosku. 

Dotychczas podstawowa działalno�� BEST 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 licencjonowania, 
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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. 

W dniu 30 kwietnia 2010 roku WZA BEST podj�ło uchwał� dotycz�c� zmian w tre�ci statutu Emitenta. Celem 

zmian było usprawnienie funkcjonowania BEST i jego organów poprzez zapewnienie przejrzysto�ci i spójno�ci 

postanowie� statutu. Zmiany polegały głównie na dostosowaniu tre�ci statutu do aktualnie obowi�zuj�cych 

przepisów prawa, usuni�ciu postanowie� nieaktualnych, zb�dnych, stanowi�cych powtórzenie obowi�zuj�cych 

przepisów prawa lub reguluj�cych kwestie b�d�ce przedmiotem regulaminów poszczególnych organów spółki 

dominuj�cej. 

W dniu 22 czerwca 2010 roku BEST udzielił por�czenia za przyszłe zobowi�zania BEST II NSFIZ z tytułu 

emitowanych przez ten podmiot obligacji, o ł�cznej warto�ci nominalnej 15.000 tys. zł (pi�tna�cie milionów 

złotych). Por�czenie zostało udzielone do kwoty 20.000 tys. zł (dwadzie�cia milionów złotych). Uprawnionymi  

z umowy por�czenia s� wszyscy obligatariusze, którzy obj�li obligacje wyemitowane przez Fundusz. Por�czenie 

udzielone zostało bezterminowo, z tym zastrze�eniem, �e zobowi�zanie Funduszu z tytułu wyemitowanych 

obligacji stanie si� wymagalne w terminach 3, 6, 9 lub 12 miesi�cy od dnia zamkni�cia emisji, odpowiednio  

w zale�no�ci od serii. Strony umowy por�czenia nie okre�liły odr�bnego wynagrodzenia z tytułu jego udzielania, 

jednak celem emisji obligacji było sfinansowanie nabycia wierzytelno�ci, które Fundusz przekazał Emitentowi 

do obsługi za wynagrodzeniem.  

�
W dniu 24 czerwca 2010 roku  odbyły si� Walne Zgromadzenia BEST S.A. i BEST TFI S.A., na których 

zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe spółek za 2009 rok. 

W dniu 28 czerwca 2010 roku BEST II NSFIZ, którym zarz�dza Towarzystwo, zako�czył emisj� certyfikatów 

inwestycyjnych serii E i dokonał przydziału 5.288.205 sztuk certyfikatów inwestycyjnych na rzecz inwestorów, 

którzy zło�yli wa�ne zapisy, na ł�czn� kwot� 8.250 tys. zł. W ramach emisji Grupa obj�ta 160 tys. sztuk 

certyfikatów za kwot� 249,6 tys. zł. 

W dniu 28 czerwca 2010 roku Fundusz, którym zarz�dza Towarzystwo, wyemitował i przydzielił 15 tys. sztuk 

obligacji serii A, B, C i D o ł�cznej warto�ci nominalnej 15.000 tys. zł. 

W dniu 28 czerwca 2010 roku Towarzystwo w imieniu BEST II NSFIZ podpisało umow� nabycia pakietu 

wierzytelno�ci bankowych. Pakiet ten został powierzony do obsługi BEST S.A. 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporz�dzone dnia  30 sierpnia 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. �RÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BEST S.A. ZA OKRES 6 
MIESI�CY ZAKO�CZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU SPORZ�DZONE ZGODNIE Z „MSSF” 

1. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  
 sporz�dzone na dzie� 30 czerwca 2010 roku 

  
30.06.2010 

w tys. zł 
31.12.2009 

w tys. zł 
AKTYWA    

   

Aktywa trwałe  19.982 18.803 

Warto�ci niematerialne  674 532

Rzeczowe aktywa trwałe  7.748 8.144

Aktywa z tytułu dochodowego podatku odroczonego  702 571

Inwestycje długoterminowe  10.639 9.482 

w tym nieruchomo�ci inwestycyjne 2.820 2.820

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 74 72 

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 145 2 

  

Aktywa obrotowe  4.383 5.008 
Zapasy 11 12

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci 2.304 2.446

w tym wierzytelno�ci nabyte 173 ��-

Inwestycje krótkoterminowe 0 0

�rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty  1.879 2.433

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe   189 117

  

Suma aktywów  24.365 23.811 

PASYWA     
   

Kapitał własny 20.890� 20.490 

Kapitał akcyjny  23.512 23.512

Akcje własne (20.943) (20.943) 

Kapitał zapasowy  22.456 22.456

Kapitał z aktualizacji wyceny 1.675 739

Kapitał rezerwowy 15 0

Strata z lat ubiegłych  (5.274) (2.983)

Zysk (strata)  netto (551) (2.291)

�   

Zobowi�zania długoterminowe 690 492 

Rezerwa z tytułu dochodowego podatku odroczonego 562 326

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze 31 31

Przychody przyszłych okresów 97 135

   �   

Zobowi�zania krótkoterminowe  2.785 2.829 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania  2.121 2.114 

w tym zobowi�zania z tytułu podatku dochodowego 0 0

Krótkoterminowe po�yczki i kredyty  0 0

Rezerwy na �wiadczenia pracownicze  373 200

Pozostałe rezerwy   181 360

Przychody przyszłych okresów 110 155

   

Suma pasywów  24.365 23.811 
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2. SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU  
za okres 6 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2010 roku 
(wariant porównawczy) 

01.01.2010 
30.06.2010 

w tys. zł 

01.01.2009 
30.06.2009 

w tys. zł 
   

Przychody ze sprzeda�y  9.683 14.303 

Koszty działalno	ci operacyjnej 10.512 15.461 
Amortyzacja  912 908 

Zu�ycie materiałów i energii  285 331 

Usługi obce  1.726 1.846 

Podatki i opłaty  404 387 

Wynagrodzenia  5.768 5.801 

Ubezpieczenia społeczne i �wiadczenia na rzecz pracowników  1.005  1.041 

Pozostałe  412 5.147 

w tym warto�� sprzedanych wierzytelno�ci   0 4.835 

Zysk (strata) na sprzeda�y   (829) (1.158) 
   

Pozostałe przychody operacyjne  235 181 

Pozostałe koszty operacyjne  85 71 

Zysk (strata) na działalno	ci operacyjnej  (679) (1.048) 

Przychody finansowe 16 65 

Koszty finansowe  2 61 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (665) (1.044) 

Podatek dochodowy (114) 43 

Zysk (strata) netto z działalno	ci kontynuowanej (551)  (1.087) 
   

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

   
Zysk (strata) netto (551)  (1.087) 

   
Zysk (strata) z tytułu wyceny inwestycji odnoszone na kapitał  1.155 238 

Dochodowy podatek odroczony (219) (45) 

   
Pozostałe składniki pełnego dochodu (straty) netto razem 936  193 

   
Pełny dochód (strata) netto 385  (894) 

Pełny dochód (strata) udziałowców BEST S.A. 385  (894) 

Pełny dochód (strata) udziałowców mniejszo�ciowych 0  0 

Zysk (strata) na jedn� akcj�  

Zwykły (0,11)  (0,21) 
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3. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI�
NYCH 
za okres 6 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2010 roku 

01.01.2010  
30.06.2010 

w tys. zł 

 01.01.2009  
30.06.2009 

w tys. zł 
    

Przepływy 	rodków pieni��nych z działalno	ci operacyjnej     

       

Zysk  (strata) przed opodatkowaniem  (665)  (1.044) 

Korekty o pozycje:  533 7.357 
Amortyzacja   912  908 

Odsetki i dywidendy zapłacone  0  0 

Wynik na działalno�ci inwestycyjnej   5  0 

Zmiana stanu rezerw   (6)  68 

Zmiana stanu zapasów  1  5 

Zmiana stanu nale�no�ci    140  6.706 

Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych   (235)  (223) 

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych   (299)  (125) 

Pozostałe pozycje netto 15  18 

    
�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej przed opodatkowaniem (132)  6.313 

Zapłacony podatek dochodowy 0 (381) 

�rodki pieni��ne netto z działalno	ci operacyjnej po opodatkowaniu  (132)  5.932 
    

Przepływy 	rodków pieni��nych z działalno	ci inwestycyjnej     

    

Wpływy ze sprzeda�y warto�ci niematerialnych  i rzeczowych aktywów trwałych  23  0 

Spłata udzielonych po�yczek 0 0 

Otrzymane odsetki  0 0 

Otrzymane dotacje  0 0 

Nabycie warto�ci niematerialnych  i  rzeczowych aktywów trwałych  (444)  (1.143) 

Nabycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzeda�y  0  0 

Nabycie aktywów finansowych   (1) (3.744) 

Pozostałe pozycje netto 0 (1) 

    

�rodki pieni��ne netto z działalno	ci inwestycyjnej  (422)  (4.888) 
    

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  0 

Zapłacone prowizje i odsetki od kredytów bankowych   0 0 

�rodki pieni��ne przej�te w wyniku poł�czenia 0 0 

Pozostałe pozycje netto 0  0 

    
�rodki pieni��ne netto z działalno	ci finansowej  0  0 
       

Zmiana stanu 	rodków pieni��nych netto   (554)  1.044 
       

�rodki pieni��ne na pocz�tek okresu  2.433  2.048 

  
�rodki pieni��ne na koniec okresu  1.879  3.092 

w tym  o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania   
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4. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
za okres 6 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2010 roku 

01.01.2010 
30.06.2010 

w tys. zł 

 01.01.2009 
30.06.2009 

w tys. zł 
   

Kapitał własny na pocz�tek okresu 20.490  22.027 

Zmiany zasad rachunkowo�ci 0 0 

   

Kapitał własny na pocz�tek okresu  20.490  22.027 
   

Kapitał akcyjny na pocz�tek okresu   23.512  26.112 

Obni�enie (umorzenie akcji) 0  0 

   
Kapitał akcyjny na koniec okresu 23.512  26.112 

   

Udziały (akcje) własne na pocz�tek okresu (20.943)  (41.886) 

Zmniejszenie (umorzenie akcji) 0  0 

   

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

Kapitał z emisji akcji powy�ej warto�ci 

nominalnej na pocz�tek okresu  
22.456  40.799 

Zmniejszenie (umorzenie akcji) 0  0 

   

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

22.456  40.799 

   
Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu  739 (15) 

Zysk (strata) z tytułu wyceny aktywów finansowych 1.155 238 

Dochodowy podatek odroczony (219) (45) 

  
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1.675  178 

Kapitał rezerwowy – opcje na akcje na pocz�tek 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 pocz�tek 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 bie��cego okresu (551)  (1.087) 

   
Kapitał własny na koniec okresu 20.890  21.133 
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5. INFORMACJA DODATKOWA  
do skróconego  sprawozdania finansowego BEST S.A. za pierwsze półrocze 2010 roku 

5.1. Informacje o Spółce

BEST S.A. (BEST, Emitent, Spółka) 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. Siedziba BEST znajduje si� w Gdyni przy ul. Morskiej 59. Spółka 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:  

�� zarz�dzanie wierzytelno�ciami funduszy inwestycyjnych, 

�� monitoring wierzytelno�ci. 

Akcje BEST notowane s� na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie na rynku urz�dowym w systemie 

jednolitym. 

5.2. Podstawy sporz�dzenia sprawozdania finansowego

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 2010 roku: 

�� Znowelizowany MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”, 

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

stosuj�cych MSSF po raz pierwszy, 

�� Zmiany do MSSF 2 „Płatno�ci w formie akcji” - Wewn�trzgrupowe transakcje płatno�ci w formie akcji 

rozliczane w �rodkach pieni��nych, 

�� Znowelizowany MSSF 3 „Poł�czenia jednostek gospodarczych”, 

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

�� Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikuj�ce si� do rachunkowo�ci zabezpiecze�”, 

�� KIMSF 12 „Umowy na usługi koncesjonowane”, 

�� KIMSF 15 „Umowy dotycz�ce budowy nieruchomo�ci”, 

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

�� KIMSF 17 „Dystrybucja aktywów niepieni��nych na rzecz wła�cicieli”, 

�� KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów”, 

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

(2009), zmiany maj� zastosowanie w wi�kszo�ci przypadków dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si�  
1 stycznia 2010 roku i pó�niej. 

Za wyj�tkiem zaktualizowanego MSSF 3 i MSR 27, przyj�cie powy�szych standardów i interpretacji nie 

spowodowało zmian w polityce rachunkowo�ci Spółki. W okresie 6 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2010 

roku w Spółce nie wyst�piła �adna transakcja poł�czenia jednostek, a w zwi�zku z tym, �e zaktualizowane 

standardy MSSF 3 i MSR 27 maj� zastosowanie prospektywnie dla transakcji poł�czenia jednostek dla których 

data transakcji to dzie� 1 stycznia 2010 roku lub pó�niej, Spółka w okresie sprawozdawczym nie wybierała opcji 

rozpoznawania warto�ci firmy dla danej transakcji. 

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

Rachunkowo�ci (zatwierdzone lub w trakcie zatwierdzania przez Uni� Europejsk�), ale nie maj� zastosowania 

do niniejszego sprawozdania, lecz dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� po 1 stycznia 2010 roku: 
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�� MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 

2013 roku i pó�niej ( nie zatwierdzone przez Uni� Europejsk�), 
�� Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powi�zanych”, maj� zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2011 roku i pó�niej, 

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

rozpoczynaj�cych si� 1 lutego 2010 roku i pó�niej, 

�� Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – ograniczone zwolnienie jednostek stosuj�cych 

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

okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2010 roku i pó�niej, 

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

wymogi finansowania oraz ich wzajemne zale�no�ci”, maj� zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2011 roku i pó�niej, 

�� KIMSF 19 „Regulowanie zobowi�za� finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych”, ma 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 lipca 2010 roku i pó�niej. 

�� Zmiany do ró�nych standardów i interpretacji „Poprawki do MSSF (2010), obowi�zuj�ce dla okresów 

rocznych rozpoczynaj�cych si� 1 stycznia 2010 i pó�niej ( nie zatwierdzone przez Uni� Europejsk�). 

Powy�sze MSSF s� obecnie analizowane przez Zarz�d BEST pod k�tem ich konsekwencji i wpływu na 

sprawozdania finansowe. 

Niniejsze sprawozdanie jest skróconym sprawozdaniem finansowym i jest sporz�dzone zgodnie z MSR 34. 

Sprawozdanie to jest, za wyj�tkiem wyceny nale�no�ci długoterminowych, rezerw, nieruchomo�ci 

inwestycyjnych, certyfikatów inwestycyjnych i programu opcji pracowniczych sporz�dzone zgodnie z koncepcj�
kosztu historycznego i obejmuje okres 6 miesi�cy od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku oraz dane 

porównawcze za okres 6 miesi�cy od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.

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

i zaprezentowanych w sprawozdaniu. Przyj�te przez Spółk� istotne zało�enia przy dokonywaniu szacunków oraz 

zasady rachunkowo�ci zostały przedstawione w ostatnim rocznym  sprawozdaniu finansowym opublikowanym 

w dniu 30 kwietnia 2010 roku 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 

5.3. Władze spółki na dzie� sporz�dzenia niniejszego sprawozdania  

Na dzie� 30 czerwca  2010 roku Zarz�d BEST funkcjonował w składzie: 

1.  Krzysztof Borusowski Prezes Zarz�du 

2.  Marek Kucner  Członek Zarz�du  

W dniu 8 lutego 2010 roku, ze wzgl�du na fakt powołania do Rady Polityki Pieni��nej, z funkcji 

Wiceprzewodnicz�cego i jednocze�nie 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 Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej 

BEST. 
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W dniu 9 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Sławomira Mieczysława Lachowskiego na funkcj�
Przewodnicz�cego. Dotychczasowy Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej Pan dr Bernd Holzapfel obj�ł funkcj�
Wiceprzewodnicz�cego. 

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

powołani na członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejn� kadencj�. 

W wyniku powy�szych zmian na dzie� 30 czerwca 2010 roku skład Rady Nadzorczej BEST był nast�puj�cy:  

1. Sławomir Lachowski  Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

2. Dr Bernd Holzapfel  Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej  

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

4. Katarzyna Borusowska  Członek Rady Nadzorczej  

5. Bartosz Kru�ewski  Członek Rady Nadzorczej  

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

Przy sporz�dzaniu niniejszego sprawozdania finansowego stosowano te same zasady rachunkowo�ci, co  

w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2010 roku. 

5.5. Korekty bł�dów poprzednich okresów

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

5.6. Obja	nienia dotycz�ce sezonowo	ci lub cykliczno	ci działalno	ci  BEST S.A. w prezentowanym 
okresie

Działalno�� Spółki nie wykazuje znamion sezonowo�ci  lub cykliczno�ci. 

5.7. Opis czynników i zdarze�, w szczególno	ci o nietypowym charakterze, maj�cych znacz�cy wpływ 
na osi�gni�te wyniki finansowe

W opinii Spółki w pierwszym półroczu 2010 roku nie wyst�piły �adne czynniki ani zdarzenia, w szczególno�ci  

o nietypowym charakterze, które miałyby znacz�cy wpływ na osi�gni�te wyniki finansowe. 

5.8. Wybrane dane obja	niaj�ce do pozycji aktywów, zobowi�za�, kapitałów, wyniku finansowego netto 
oraz wybrane dane szacunkowe

5.8.1 Nabycie i sprzeda� rzeczowych aktywów trwałych 

W pierwszym półroczu 2010 roku Spółka nabyła rzeczowe aktywa trwałe  o warto�ci  415 tys. zł podczas gdy  

w analogicznym okresie 2009 roku odpowiednio o warto�ci 889 tys. zł. 

W pierwszym półroczu 2010 roku Spółka sprzedała składniki rzeczowych aktywów trwałych o warto�ci netto 23 

tys. zł. osi�gaj�c strat� netto na sprzeda�y w wysoko�ci 5 tys. zł,  podczas gdy w analogicznym okresie 2009 nie 

wyst�piła sprzeda� rzeczowych aktywów trwałych. 

5.8.2 Odpisy z tytułu utraty warto	ci aktywów trwałych - zmiany w pierwszym półroczu 2010 roku 

W pierwszym półroczu 2010 roku Spółka nie tworzyła odpisów z tytułu utraty warto�ci  aktywów trwałych.
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5.8.3 Aktywa z tytułu dochodowego podatku odroczonego  
(w tys. zł) 

Straty 
podatkowe

Ró�nica
 mi�dzy 

warto	ci�
ksi�gow�                     

i podatkow�  
rezerw

Ró�nica
 mi�dzy 

warto	ci�
ksi�gow�                       

i podatkow�  
nale�no	ci

Ró�nica 
mi�dzy 

warto	ci�
ksi�gow�                     

i podatkow�  
zobowi�za�

Ró�nica 
mi�dzy 

warto	ci�
ksi�gow�                     

i podatkow�  
pozostałych 

pozycji

Razem

Stan na dzie� 01.01.2009 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

Stan na dzie� 01.01.2010 375 109 7 80 0 571

Zwi�kszenia 142 120 8 250 0 520

Zmniejszenia 0 121 7 261 0 389

Stan na dzie� 30.06.2010 517 108 8 69 0 702

5.8.4 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� 01.01.2009 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

Stan na dzie� 01.01.2010 140 4 8 174 326

Zwi�kszenia 23 3 0 219 245

Zmniejszenia 5 4 0 0 9

Stan na dzie� 30.06.2010 158 3 8 393 562

5.8.5 Inwestycje długoterminowe  
(w tys. zł) 

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Udziały i akcje w jednostkach zale�nych 1.734 1.734

Certyfikaty inwestycyjne 6.085 4.928

Nieruchomo�ci inwestycyjne 2.820 2.820

Razem  10.639 9.482
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5.8.5.(a)     Certyfikaty inwestycyjne 

BEST S.A. posiada 3.851 tys. sztuk certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez BEST II 

Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty („BEST II” lub „Fundusz”), co 

uprawnia do wykonywania 12,58 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Certyfikaty inwestycyjne wg ceny nabycia 4.017 4.015

korekta wyceny  do warto�ci godziwej  2.068 913

Razem  6.085 4.928

Warto	�
godziwa 

certyfikatów 
inwestycyjnych             

(w tys. zł)

Stan na 31.12.2009 r. 4.928

wzrost (spadek) warto�ci  1.155

objecie nowych certyfikatów  2

Stan na 30.06.2010 r. 6.085

5.8.6 Nale�no	ci długoterminowe 

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Warto�� nominalna 92 92

Dyskonto (18) (20)

Razem  74 72

5.8.7 Nale�no	ci krótkoterminowe   

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 1.489 1.643

z tego nale�no�ci inwestycyjne 0 0

Wierzytelno�ci nabyte 3.832 4.444

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

pracowników i dotacji
17 22

Nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej 70 71

Pozostałe 691 636

Razem nale�no	ci brutto 6.099 6.816

minus odpisy aktualizuj�ce (204) (202)

z  tego dotycz�ce wierzytelno�ci nabytych (68) (67)

minus przychody przyszłych okresów (3.591) (4.168)

z  tego dotycz�ce wierzytelno�ci nabytych (3.591) (4.168)

Razem  2.304 2.446
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Warto�� bilansowa pakietu wierzytelno�ci - równa 173 tys. zł, ró�ni si� od jego warto�ci godziwej, która na 

dzie� 30.06.2010 roku wynosi 3.794 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 BEST. Do ustalenia warto�ci bie��cej Spółka przyj�ła stop� woln�
od ryzyka ustalon� na poziomie stopy lombardowej.  

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

01.01.2010
30.06.2010

w tys. zł 

01.01.2009
31.12.2009

w tys. zł

Stan na pocz�tek okresu 202 1.084

Zwi�kszenia 3 52

w ci��ar kosztów operacyjnych 0 45

w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych 3 7

Wykorzystanie 1 924

Zmniejszenia 0 10

na dobro kosztów operacyjnych 0 0

na dobro pozostałych przychodów operacyjnych 1 10

Stan na koniec okresu 204 202

5.8.8 �wiadczenia w formie akcji własnych 

W 2010 roku Spółka wprowadziła program wynagradzania pracowników rozliczany we własnych instrumentach 

kapitałowych („Program”), który przewiduje przyznanie uprawnionemu do 13.500 opcji po cenie realizacji na 

poziomie warto�ci nominalnej jednej akcji BEST S.A. tj. po 4,00 zł oraz mo�liwo�� przyznania dodatkowych 

opcji. Program obowi�zuje od 1 stycznia 2010 roku. Warunki przyznawania opcji reguluj� zapisy odr�bnie 

zawieranej umowy. Opcje na akcje zostan� przyznane o ile uprawniony b�dzie �wiadczył prac� w okresie trzech 

lat od dnia zawarcia umowy. Przyznanie opcji zale�y od spełnienia warunków nabycia uprawnie� okre�lonych 

przez Zarz�d Spółki. 

Spółka rozpoznaje koszty wynagrodze� wypłacanych pracownikom w formie akcji (w tym opcji na akcje) przez 

okres nabywania uprawnie�. Ł�czn� kwot�, jak� nale�y uj�� w kosztach w okresie nabywania uprawnie� do 

wykonania opcji, ustala si� w oparciu o warto�� godziw� przyznanych opcji. Warto�� godziwa opcji szacowana 

jest na podstawie modelu Black’a-Scholes’a. Model ten opiera si� na nast�puj�cych danych wej�ciowych:  

• cena realizacji  - 4 zł, 

• ł�czny okres obowi�zywania opcji - 3 lata, 

• szacowana zmienno�� zwrotu z akcji oparta na analizie danych historycznych – 58,51%, 

• wska�nik odej�cia pracowników - 0%, 

• roczna stopa oprocentowania wolna od ryzyka w wysoko�ci - 4,74%, 

 Na ka�dy dzie� sprawozdawczy Spółka weryfikuje poprzednie szacunki dotycz�ce oczekiwanej liczby opcji na 

akcje, które zostan� wykonane. Wpływ ewentualnej zmiany poprzednich szacunków ujmowany jest w rachunku 

zysków i strat w korespondencji z kapitałem rezerwowym. 

Koszt zwi�zany z wycen� opcji w poszczególnych okresach sprawozdawczych wyniósł odpowiednio: 

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Członkowie zarz�du 0 0

Pozostali pracownicy 15 0

Razem  15 0
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Ze wzgl�du na fakt, �e opcje na akcje zostan� przyznane nie wcze�niej ni� po upływie trzech lat od daty 

zawarcia umowy z uprawnionym,  w pierwszym półroczu 2010 roku nie wyst�piły �adne zmiany w stanie opcji 

na zakup akcji. 

  

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Stan na pocz�tek okresu  0 0

opcje przyznane 0 0

opcje wygasłe 0 0

Stan na koniec okresu 0 0

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

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 urlopy wypoczynkowe 217 115 0 132 200

Razem 243 120 0 132 231

Stan na
01.01.2010

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2010

Rezerwa na odprawy emerytalno-

rentowe
31 0 0 0 31

Rezerwa na urlopy wypoczynkowe  200 173 0 0 373

Razem 231 173 0 0 404

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

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

Stan na
01.01.2010 

Utworzenie Rozwi�zanie Wykorzystanie Stan na 
30.06.2010

Rezerwa na wynagrodzenia 202 193 0 358 37

Rezerwa na badanie sprawozdania 

finansowego  
88 106 4 84 106

Pozostałe rezerwy 70 158 10 180 38

Razem 360 457 14 622 181
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5.8.11 Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe  

30.06.2010
w tys. zł

31.12.2009
w tys. zł

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług  500 329

z tego zobowi�zania inwestycyjne 283 40

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

pracowników 
762 743

Zobowi�zania z tytułu wynagrodze� 722 849

Pozostałe zobowi�zania  137 193

Razem 2.121 2.114

5.8.12    Podatek dochodowy odroczony 
  01.01.2010

30.06.2010
w tys. zł

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł 

Ró�nice przej�ciowe ujemne  11 178

- powstałe w okresie  (378) (154)

- odwrócone w okresie  389 332

Ró�nice przej�ciowe dodatnie  236 52

- powstałe w okresie  245 52

- odwrócone w okresie  (9) (0)

Suma ró�nic przej	ciowych  247 230

Mo�liwa do rozliczenia strata podatkowa  (142) (142)

- rozliczona w okresie  0 0

- utworzone aktywo (142) (142)

Razem podatek odroczony uj�ty w rachunku zysków i strat  (114) 43

Razem podatek odroczony uj�ty w kapitale rezerwowym  219 45

5.8.13 Zysk przypadaj�cy na jedn� akcj�  

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

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

na dzie� bilansowy. 

  01.01.2010
30.06.2010

w tys. zł

01.01.2009
30.06.2009

w tys. zł

Zysk (strata) netto  (551)   (1.087) 

Liczba akcji zwykłych (bez akcji własnych) 5.200  5.200

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwykł� (0,11)  (0,21)

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku kapitał zakładowy BEST składa si� z 5.850.001 sztuk akcji, z tego 650.000 

sztuk akcji znajduje si� w posiadaniu BEST, lecz zgodnie z art. 364 par. 2 ksh Spółka nie mo�e z nich 

wykonywa� prawa głosu.

W niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółka nie prezentuje pełnych ujawnie� wymaganych 

przez MSR 33, ze wzgl�du na fakt, �e prezentuje je w sprawozdaniu skonsolidowanym za ten sam okres. 
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5.9. Transakcje mi�dzy podmiotami powi�zanymi w rozumieniu MSR 24

5.9.1   Informacje o wynagrodzeniach członków Zarz�du i Rady Nadzorczej BEST 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych za pierwsze półrocze 2010 roku członkom Zarz�du 

wyniosła 408 tys. zł, w tym: 

�� wynagrodzenie Pana Krzysztofa Borusowskiego: 219 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Marka Kucnera:  189 tys. zł 

Ł�czna warto�� wynagrodze� nale�nych i wypłaconych za pierwsze półrocze  2010  roku członkom Rady 

Nadzorczej wyniosła 17,5 tys. zł., w tym: 

�� wynagrodzenie Pana Bernd Holzapfel: 2,5 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Sławomira Lachowskiego: 5,0 tys. zł 

�� wynagrodzenie Pana Leszka Pawłowicza: 2,5 tys. zł 

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

�� wynagrodzenie Pani Katarzyny Borusowskiej: 5,0 tys. zł 

  

5.9.2 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.  

5.9.3   Informacje o transakcjach z podmiotami zale�nymi  

�� 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 („IT Trader”) wg ceny nabycia wynosi na dzie� 30.06.2010 roku 12 tys. zł i jest w cało�ci pokryta 

odpisem aktualizuj�cym.  

Wybrane dane finansowe IT Trader  na dzie� 30.06.2010 r.:

Suma bilansowa: 1 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: (0,2) tys. zł 

 Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku nale�no�ci BEST od IT Trader nie wyst�piły. Na dzie� 30 czerwca 2010 roku 

BEST nie posiada zobowi�za� wobec tego podmiotu zale�nego. 

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

W pierwszym półroczu 2010 roku nie wyst�piły transakcje wzajemne pomi�dzy BEST, a jednostk� zale�n� IT 

Trader. 

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

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Na dzie� 30.06.2010 r. warto��
posiadanych przez BEST udziałów w Towarzystwie wg ceny nabycia wynosiła 1.712 tys. zł.  

Wybrane dane finansowe BEST TFI S.A. na dzie� 30.06.2010 r.:

Suma bilansowa: 2.387 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: 2.190 tys. zł 

Wynik finansowy: 63 tys. zł  

Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku nale�no�ci BEST od BEST TFI S.A. wynosiły 8 tys. zł.  
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Przychody i koszty z wzajemnych transakcji 

W pierwszym półroczu 2010 roku BEST osi�gn�ł przychody z tytułu �wiadczenia usług na rzecz  Towarzystwa 

w kwocie 33 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.  W 2009 roku BEST dokonała odpisu 

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

Wybrane dane finansowe Odra Property Development Sp. z o.o. na dzie� 30.06.2010 r.:

Suma bilansowa: 22 tys. zł 

Warto�� kapitału własnego: 22 tys. zł 

Wynik finansowy: (14) tys. zł  

Wzajemne nale�no�ci i zobowi�zania 

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku nie wyst�piły �adne nale�no�ci ani zobowi�zania pomi�dzy BEST a Odra 

Property Development Sp. z o.o.  

Przychody i koszty z wzajemnych transakcji  

W  pierwszym półroczu 2010  roku BEST osi�gn�ła przychody z tytułu �wiadczenia usług na rzecz Odra 

Property Development Sp. z o.o. w kwocie 1 tys. zł.

5.9.4 Informacje o transakcjach z pozostałymi podmiotami powi�zanymi 

W pierwszym półroczu 2010 roku Spółka osi�gn�ła nast�puj�ce przychody z tytułu obsługi pozostałych 

podmiotów powi�zanych: 

�� z tytułu obsługi wierzytelno�ci i zarz�dzania BEST II NSFIZ - w kwocie 1.540 tys. zł, 

�� z tytułu �wiadczenia usług na rzecz BBH Capital Partners Sp. z o.o.  - w kwocie 1 tys. zł. 

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku Spółka posiadała nast�puj�ce nale�no�ci od tych podmiotów: 

��BBH Capital Partners Sp. z o.o.  -  8 tys. zł (w cało�ci obj�te odpisami aktualizuj�cymi), 

��BEST II NSFIZ -  485 tys. zł.  

Podmioty powi�zane BEST SA, nie dokonuj�ce �adnych transakcji ze Spółk� to: 

�� Ravioni Holding Limited z siedzib� na Cyprze 

�� Fermio Holdings Limited  z siedzib� na Cyprze 

�� Unison Services Limited z siedzib� na Cyprze 

5.10. Informacja dotycz�ca emisji, wykupu i spłaty dłu�nych i kapitałowych papierów warto	ciowych

W pierwszym półroczu 2010 roku Spółka nie dokonywała emisji, wykupu b�d� spłaty dłu�nych  i kapitałowych 

papierów warto�ciowych.  

5.11. Informacje dotycz�ce wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy

W pierwszym półroczu 2010 roku Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. 

5.12. 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.  

5.13. Informacje o zdarzeniach, jakie nast�piły po dniu, na który sporz�dzono półroczne  sprawozdanie 
finansowe, nieuwzgl�dnionych w tym sprawozdaniu, a mog�cych w znacz�cy sposób wpłyn�� na 
przyszłe wyniki finansowe BEST S.A.

Nie wyst�piły zdarzenia po dniu, na który sporz�dzono sprawozdanie, które mogłyby w znacz�cy sposób 

wpłyn�� na przyszłe wyniki finansowe Spółki.  

5.14. Skutki zmian w strukturze BEST, w tym poł�czenie jednostek, obj�cie lub utrata kontroli nad 
jednostkami zale�nymi i inwestycjami długoterminowymi, restrukturyzacja i zaniechanie 
działalno	ci

W pierwszym półroczu 2010 roku  nie wyst�piły transakcje zwi�zane z poł�czeniem, obj�ciem lub utrat�
kontroli nad jednostkami zale�nymi, ani inwestycjami długoterminowymi. Spółka nie zaniechała prowadzenia 

�adnej działalno�ci. 

5.15. Informacja dotycz�ca zobowi�za� warunkowych lub aktywów warunkowych i ich zmian które 
nast�piły od czasu zako�czenia ostatniego roku obrotowego

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 zobowi�zany 

b�dzie do proporcjonalnego zwrotu nie wykorzystanej cz��ci dotacji. Na dzie� 30 czerwca 2010 roku Spółka 

utrzymywała wymagan� ilo�� refundowanych stanowisk pracy, w zwi�zku z czym nie wyst�piły przesłanki 

powstania zobowi�zania z tego tytułu. 

Do ko�ca czerwca 2010 roku Spółka zwi�zana była zapisami umowy z dnia 24 lipca 2007 roku, jak� zawarła              

z Powiatowym Urz�dem Pracy w Elbl�gu. Umowa ta zobowi�zywała BEST do utworzenia i utrzymania przez 2 

lata 120 nowych stanowisk pracy, na wyposa�enie których uzyskał dofinansowanie ze �rodków Funduszu Pracy 

w ł�cznej kwocie 1.594,5 tys. zł. Na dzie� 30 czerwca 2010 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 3 listopada 2009 roku BEST S.A. otrzymała wypowiedzenie wysoko�ci opłaty z tytułu u�ytkowania 

wieczystego gruntu poło�onego we Wrocławiu. Wysoko�� opłaty wniesionej przez BEST w 2009 roku wyniosła 

28 tys. zł rocznie a nowa wysoko�� zaoferowana przez Prezydenta Wrocławia,  która miałaby obowi�zywa� od  

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

Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu wniosek o ustalenie, �e podwy�szenie opłaty jest nieuzasadnione, gdy�
operat szacunkowy, w oparciu o który dokonano podwy�szenia wysoko�ci opłaty, został sporz�dzony 

nierzetelnie przez co oszacowana w nim warto�� gruntu znacznie odbiega od jego warto�ci rynkowej. Do czasu 

rozstrzygni�cia sprawy BEST b�dzie wnosi� opłaty w dotychczasowej wysoko�ci. Ró�nica pomi�dzy opłat�
wnoszon� dotychczas a zaoferowan� przez Prezydenta Wrocławia za okres obj�ty sprawozdaniem wynosi  

107 tys. zł. 

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

w sprawie okre�lenia zobowi�zania podatkowego w podatku od nieruchomo�ci za lata 2008–2010 w zwi�zku  

z zastosowaniem przez Spółk� ni�szej stawki podatku dla podlegaj�cej opodatkowaniu cz��ci powierzchni 

u�ytkowej budynków. Według stanu na dzie� 30 czerwca 2010 roku warto�� ewentualnego dodatkowego 

zobowi�zania z tytułu podatku od nieruchomo�ci za 2009 rok i za sze�� miesi�cy 2010 roku wraz 

z odsetkami za zwłok� wynosi 74 tys. zł.  
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Spółka prawidłowo zastosowała ni�sze stawki podatku ze wzgl�du na zły stan techniczny budynku i niemo�no��
jego wykorzystywania do celów gospodarczych. Ponadto Spółka ocenia, i� zebrany przez organ podatkowy  

w sprawie materiał dowodowy zawiera na tyle istotne bł�dy i nie�cisło�ci, i� zdecydowała si� zakwestionowa�
jego rzetelno��. W szczególno�ci Spółka kwestionuje sporz�dzon� na zlecenie organu podatkowego ekspertyz�
techniczn�, która z uwagi na swe istotne wady nie mo�e stanowi� podstawy, w oparciu o któr� rozstrzyga si�
podlegaj�ce ocenie organu podatkowego kwestie okre�lone w przedmiotowym post�powaniu. St�d te� uznaj�c, 

i� decyzje zostały wydane z naruszeniem przepisów prawa, Spółka odwołała si� od decyzji Prezydenta Miasta 

Wrocławia. W dniu 4 czerwca 2010 roku organ podatkowy pierwszej  instancji odrzucił zarzuty przedstawione 

przez Emitenta i przekazał odwołania do rozpatrzenia przez Samorz�dowe  Kolegium Odwoławcze we 

Wrocławiu.  

W dniu 22 czerwca 2010 roku Spółka udzieliła por�czenia za przyszłe zobowi�zania podmiotu powi�zanego 

BEST II NSFIZ z tytułu wyemitowanych przez ten podmiot obligacji, o ł�cznej warto�ci nominalnej 15.000  

tys. zł (pi�tna�cie milionów złotych). Por�czenie zostało udzielone do kwoty 20.000 tys. zł (dwadzie�cia 

milionów złotych).  

5.16. Wykaz najwa�niejszych zdarze� dotycz�cych BEST S.A. maj�cych miejsce w pierwszym półroczu 
2010 roku

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

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) udzieliła Spółce zezwolenia na zarz�dzanie sekurytyzowanymi 

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

Dotychczas podstawowa działalno�� BEST 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 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. 

W pierwszym półroczu 2010 roku BEST II NSFIZ powierzyło do obsługi BEST dwa nowe, du�e pakiety 

wierzytelno�ci bankowych. 

W dniu 30 kwietnia 2010 roku WZA BEST S.A. podj�ło uchwał� dotycz�c� zmian w tre�ci statutu Spółki. 

Celem zmian było usprawnienie funkcjonowania Spółki i jej organów poprzez zapewnienie przejrzysto�ci i 

spójno�ci postanowie� statutu. Zmiany polegały głównie na dostosowaniu tre�ci statutu do aktualnie 

obowi�zuj�cych przepisów prawa, usuni�ciu postanowie� nieaktualnych, zb�dnych, stanowi�cych powtórzenie 

obowi�zuj�cych przepisów prawa lub reguluj�cych kwestie b�d�ce przedmiotem regulaminów poszczególnych 

organów Spółki. 

W dniu 22 czerwca 2010 roku Spółka udzieliła por�czenia za przyszłe zobowi�zania BEST II NSFIZ z tytułu 

emitowanych przez ten podmiot obligacji, o ł�cznej warto�ci nominalnej 15.000 tys. zł (pi�tna�cie milionów 

złotych). Por�czenie zostało udzielone do kwoty 20.000 tys. zł (dwadzie�cia milionów złotych). Uprawnionymi  

z umowy por�czenia s� wszyscy obligatariusze, którzy obj�li obligacje wyemitowane przez Fundusz. Por�czenie 

udzielone zostało bezterminowo, z tym zastrze�eniem, �e zobowi�zanie Funduszu z tytułu wyemitowanych 

obligacji stanie si� wymagalne w terminach 3, 6, 9 lub 12 miesi�cy od dnia zamkni�cia emisji, odpowiednio  

w zale�no�ci od serii. Strony umowy por�czenia nie okre�liły odr�bnego wynagrodzenia z tytułu jego udzielania, 

jednak celem emisji obligacji było sfinansowanie nabycia wierzytelno�ci, które Fundusz przekazał Emitentowi 

do obsługi za wynagrodzeniem.  

�
W dniu 24 czerwca 2010 roku  odbyło si� Walne Zgromadzenie BEST S.A., na którym zatwierdzone zostało 

sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok. 

Niniejsze sprawozdanie zostało sporz�dzone dnia  20 sierpnia  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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IV. SPRAWOZDANIE ZARZ�DU Z DZIAŁALNO�CI GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A.  

1. Opis organizacji Grupy kapitałowej BEST S.A.

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

�� BEST S.A. z siedzib� w Gdyni („BEST” lub „Emitent”) – podmiot dominuj�cy, 

�� BEST TFI S.A. z siedzib� w Gdyni („Towarzystwo”) – podmiot zale�ny, 

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

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

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

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

1998 roku została zmieniona nazwa Spółki z BEST Przedsi�biorstwo Handlowe S.A. na BEST S.A. Siedziba 

BEST znajduje si� w Gdyni przy ul. Morskiej 59. Spółka dominuj�ca 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:  

�� zarz�dzanie wierzytelno�ciami funduszy inwestycyjnych, 

�� monitoring wierzytelno�ci. 

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

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

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

Towarzystwa do Rejestru Przedsi�biorców pod numerem 0000273731. Siedziba Towarzystwa znajduje si�  
w Gdyni przy ul. Morskiej 59. 

BEST posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej jednostki. Na dzie� 30.06.2010 r. warto�� tych 

udziałów wg ceny nabycia wynosiła 1.712 tys. zł. 

Podstawowym przedmiotem działalno�ci Towarzystwa jest: 

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

jednostek uczestnictwa oraz reprezentowaniu funduszy wobec osób trzecich, 

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

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

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

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

gospodarczej, a ich sprawozdania nie podlegaj� konsolidacji, gdy� BEST, 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. Jednostka 

dominuj�ca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tych jednostek. 

BEST sporz�dzaj�c skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy konsoliduje sprawozdanie jednostki 

dominuj�cej i Towarzystwa. 

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

W pierwszym półroczu 2010 roku nie nast�piły �adne zmiany w strukturze Grupy.  

3. Stanowisko Zarz�du BEST S.A. odno	nie mo�liwo	ci zrealizowania wcze	niej publikowanych 
prognoz na 2010 rok

Zarz�d BEST nie publikował prognoz wyników na 2010 rok. 
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4. Wykaz Akcjonariuszy posiadaj�cych bezpo	rednio lub po	rednio co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  

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,�

�

BEST posiada 650.000 akcji własnych, stanowi�cych 11,11% kapitału zakładowego i stanowi�cych 8,63% 

w ogólnej liczbie głosów, jednak zgodnie z art. 364 par. 2 ksh nie mo�e z nich wykonywa� prawa głosu. 

5. Stan posiadania akcji Emitenta i uprawnie� do nich oraz zmiany w stanie posiadania akcji oraz 
uprawnie� do nich przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce Emitenta

Od czasu przekazania raportu rocznego za 2009 rok nie nast�piły �adne zmiany w stanie posiadania lub 

uprawnie� do akcji BEST przez osoby zarz�dzaj�ce oraz nadzoruj�ce Emitenta. 

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku w posiadaniu osób zarz�dzaj�cych BEST były nast�puj�ce pakiety akcji BEST: 

Wyszczególnienie 
Ilo�� posiadanych 

akcji 

Udział w kapitale 

zakładowym Emitenta

Liczba głosów 

przysługuj�cych 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 Grup� wynika, �e �adna z osób nadzoruj�cych BEST  nie posiada akcji BEST.  

6. Wskazanie post�powa� tocz�cych si� przed s�dem, organem wła	ciwym dla post�powania 
arbitra�owego lub organem administracji publicznej

Na dzie� 30 czerwca 2010 roku nie toczyły si� post�powania dotycz�ce zobowi�za� albo wierzytelno�ci BEST 

lub jednostki od niego zale�nej, których warto�� stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych BEST. 

7. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostk� od niego zale�n� jednej lub wielu transakcji  
z podmiotami powi�zanymi, je�eli pojedynczo lub ł�cznie s� one istotne i zostały zawarte na innych 
warunkach ni� rynkowe

W okresie obj�tym niniejszym raportem �adna ze spółek nale��cych do Grupy nie zawarła transakcji  

z podmiotami powi�zanymi, które byłyby pojedynczo lub ł�cznie istotne i zawarte na warunkach innych, ni�
rynkowe. 

  

8. Informacje o udzieleniu przez BEST lub przez jednostk� od niego zale�n� por�cze� kredytu lub 
po�yczki lub udzieleniu gwarancji – ł�cznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale�nej od tego 
podmiotu, je�eli ł�czna warto	� istniej�cych por�cze� lub gwarancji stanowi równowarto	� co 
najmniej 10% kapitałów własnych BEST



BEST S.A.         SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE   2010 ROKU

41

W dniu 22 czerwca 2010 roku BEST udzielił por�czenia za przyszłe zobowi�zania BEST II 

Niestandaryzowanego  Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkni�tego („BEST II” lub „Fundusz”)  

z tytułu wyemitowanych przez ten podmiot obligacji, o ł�cznej warto�ci nominalnej 15 mln zł. Por�czenie 

zostało udzielone bezterminowo do kwoty 20 mln zł, z tym zastrze�eniem, �e zobowi�zanie Funduszu z tytułu 

wyemitowanych obligacji stanie si� wymagalne w terminach 3, 6, 9 lub 12 miesi�cy od dnia zamkni�cia emisji, 

odpowiednio w zale�no�ci od serii. Strony umowy por�czenia nie okre�liły odr�bnego wynagrodzenia z tytułu 

jego udzielenia, jednak celem emisji obligacji było sfinansowanie nabycia wierzytelno�ci, które Fundusz 

przekazał BEST do obsługi za wynagrodzeniem.  

W dniu 28 czerwca 2010 roku BEST TFI S.A. por�czyła weksel własny in blanco za zobowi�zania BEST II 

zwi�zane z nabyciem portfela wierzytelno�ci detalicznych, które na dzie� 30 czerwca 2010 roku wynosz� 58,4 

mln zł i stan� si� wymagalne w dniu 29 czerwca 2011 roku. Por�czenie udzielone zostało bezterminowo i bez 

odr�bnie wskazanego wynagrodzenia z tytułu jego udzielenia, jednak portfel wierzytelno�ci nabyty przez 

Fundusz zwi�kszy warto�� jego aktywów i tym samym wynagrodzenie z tytułu zarz�dzania nale�ne 

Towarzystwu. 

BEST II jest podmiotem powi�zanym z Grup�, która posiada 5.212 tys. sztuk certyfikatów inwestycyjnych 

wyemitowanych przez ten fundusz, co uprawnia do wykonywania 17,03 % ogólnej liczby głosów na 

Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Ponadto Towarzystwo jest organem zarz�dzaj�cym BEST II. 

9. Informacje, które zdaniem Grupy kapitałowej BEST S.A. s� istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 
maj�tkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje istotne dla oceny 
mo�liwo	ci realizacji zobowi�za�  

W opinii Zarz�du Spółki dominuj�cej w pierwszym półroczu 2010 roku nie wyst�piły �adne czynniki ani 

zdarzenia, w szczególno�ci o nietypowym charakterze, które miałyby znacz�cy wpływ na osi�gni�te wyniki 

finansowe, na ocen� sytuacji kadrowej, maj�tkowej, finansowej oraz mo�liwo�ci realizacji zobowi�za�. 

10. Wskazanie czynników,  które w ocenie Grupy kapitałowej BEST S.A.  b�d� miały wpływ na 
osi�gni�te przez ni� wyniki finansowe w perspektywie co najmniej jednego półrocza

W zwi�zku z przyj�ciem przez BEST do obsługi, w czerwcu 2010 roku, nowego portfela wierzytelno�ci 

bankowych, Grupa spodziewa si� poprawy wyników finansowych ju� w trzecim kwartale 2010 roku. Ponadto 

Grupa ma nadziej�, �e w wyniku prowadzonych przez ni� działa� wzro�nie warto�� obsługiwanych portfeli 

wierzytelno�ci i tym samym warto�� posiadanych przez Grup� certyfikatów inwestycyjnych BEST II. 

W najbli�szym okresie BEST zako�czy tak�e wdro�enie innowacyjnych rozwi�za� technologicznych 

z obszarów zarz�dzania poł�czeniami telekomunikacyjnymi i wsparciem aplikacyjnym w tym zakresie, co 

powinno poprawi� wydajno�� i skuteczno�� centrum telefonicznego i wpłyn�� na wzrost przychodów z tytułu 

obsługi wierzytelno�ci. Obecnie Grupa realizuje elektroniczne post�powanie upominawcze, rozpocz�ła tak�e 

działania implementacyjne w zakresie elektronicznego post�powania egzekucyjnego, co powinno usprawni�  
i przy�pieszy� proces dochodzenia wierzytelno�ci a tak�e obni�y� jego koszty.  

W perspektywie najbli�szych miesi�cy prowadzone b�d� równie� intensywne działania sprzeda�owe maj�ce na 

celu poszerzenie istniej�cej bazy klientów. 

11. Opis podstawowych zagro�e� i ryzyk zwi�zanych z działalno	ci� Grupy w najbli�szym półroczu

Grupa kapitałowa BEST S.A. identyfikuje nast�puj�ce rodzaje ryzyka zwi�zane z prowadzon� działalno�ci�: 

11.1. Ryzyko zwi�zane z zarz�dzaniem i obsług� funduszy sekurytyzacyjnych 

Zarówno zarz�dzanie jak i obsługa wierzytelno�ci na zlecenie funduszy inwestycyjnych obwarowana jest 

wieloma wymogami i regulacjami prawnymi i mo�e by� prowadzona wył�cznie po uzyskaniu zgody Komisji 

Nadzoru Finansowego (”KNF’). 

W zwi�zku z zawartymi umowami obsługuj�cy wierzytelno�ci musi spełnia� szereg wymogów organizacyjno - 

prawnych, głównie zwi�zanych z bezpiecze�stwem danych osobowych przechowywanych w elektronicznej 
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bazie danych i archiwum. W przypadku wyst�pienia uchybie� w postawionych wymogach KNF mo�e cofn��
wydan� zgod� na obsług� wierzytelno�ci funduszu sekurytyzacyjnego. W przypadku naruszenia przez 

Towarzystwo warunków okre�lonych w zezwoleniu na prowadzenie działalno�ci, przekroczenia zakresu 

zezwolenia lub naruszenia interesu uczestników zarz�dzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, KNF mo�e 

cofn�� zezwolenie i nało�y� kar� pieni��n�. 
Z drugiej strony w przypadku, gdyby wyniki lub sposób obsługi przez Grup� wierzytelno�ci funduszu czy 

zarz�dzania funduszem zostały negatywnie ocenione przez inwestorów funduszu, mogliby oni zmieni� podmiot 

zarz�dzaj�cy lub obsługuj�cy wierzytelno�ci. Nast�pstwem działania KNF lub inwestorów funduszu byłby 

istotny spadek przychodów ze sprzeda�y. 

11.2. 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 Grupy bardzo istotne znaczenie ma sytuacja na rynku pracy, która mo�e 

mie� bezpo�redni wpływ na skuteczno�� działa� windykacyjnych i przychody osi�gane przez Grup�. Z drugiej 

jednak strony czas gorszej sytuacji gospodarczej jest dobrym momentem do inwestycji w portfele 

wierzytelno�ci, których w tym czasie pojawia si� wi�cej na rynku. Istotne czynniki, które determinuj� odmienny 

charakter przedsi�wzi�cia zwi�zanego z obsług� i inwestycjami w portfele wierzytelno�ci to: 

�� Cykliczno�� - cykliczny charakter działalno�ci sektora zarz�dzania wierzytelno�ciami sprawia, i� okres 

spowolnienia gospodarczego, w jakim znajduje si� obecnie globalna gospodarka, jest idealnym 

momentem na dokonywanie zakupu wierzytelno�ci. Bie��ca sytuacja w sektorze bankowym wymusza na 

bankach czyszczenie struktury bilansowej poprzez sprzeda� portfeli wierzytelno�ci, nie tylko w celu 

poprawy wska�ników płynno�ciowych, ale równie� przede wszystkim w celu pozyskania kapitału. 

Ponadto, zwi�kszona poda� portfeli, przy jednoczesnych ograniczeniach 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.  

�� 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 ni�sze w stosunku do innych inwestycji dokonywanych na rynku 

kapitałowym. 

11.3. 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�
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nie do ko�ca zmierza� w tym kierunku. Przykładem mo�e by� nowy projekt ustawy o podatku od towarów  

i usług, który m.in. 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. 

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

regulacje b�d� spójne z unijnymi, co nie powinno pogorszy� obecnych warunków funkcjonowania na rynku 

funduszom sekurytyzacyjnym i innym podmiotom nabywaj�cym wierzytelno�ci. 

11.4. Ryzyko zwi�zane z konkurencj� na rynku usług zwi�zanych z wierzytelno	ciami 

Obecnie BEST prowadzi działalno�� polegaj�c� na zarz�dzaniu portfelami wierzytelno�ci nieregularnych  

i �wiadczeniu usług windykacyjnych. Wi�kszo�� przychodów jednostka dominuj�ca 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 

ł�czna liczba przekracza kilkaset. Jednak, w ocenie BEST, zaledwie kilkana�cie z nich to podmioty du�e, 

prowadz�ce działalno�� na skal� ogólnokrajow�. 

BEST 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 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.  

Grupa posiada wieloletnie do�wiadczenie w budowaniu rynku windykacyjnego potwierdzone 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 Grupie eksperckie podej�cie do oceny procesowanych portfeli 

detalicznych oraz korporacyjnych. BEST, jako pierwszy na rynku, otrzymał 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.  

BEST posiada rozbudowane zaplecze operacyjne. Jednostka dominuj�ca dysponuje w pełni skalowalnymi 

rozwi�zaniami, a do dyspozycji kontrahentów oddana została jedna z najwi�kszych call center w Polsce, 

dysponuj�ca trzystoma miejscami pracy. Nowoczesna technologia informatyczna, 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.

Wprowadzone w jednostce dominuj�cej procedury przyczyniaj� si� do zwi�kszenia konkurencyjno�ci Grupy 

w stosunku do innych podmiotów z tej bran�y. Jednak�e powstawanie kolejnych firm windykacyjnych  

i funduszy sekurytyzacyjnych współpracuj�cych w zakresie odzyskiwania wierzytelno�ci z innymi podmiotami  

z bran�y mo�e obni�y� pozycj� konkurencyjn� BEST. 

Na polskim rynku w chwili obecnej działa kilkadziesi�t towarzystw funduszy inwestycyjnych, jednak tylko 

nieliczne z nich zarz�dzaj� funduszami sekurytyzacyjnymi. Rozszerzenie działalno�ci tych towarzystw oraz 

pojawienie si� kolejnych prowadz�cych działalno�� w zakresie zarz�dzania funduszami sekurytyzacyjnymi 

mo�e obni�y� pozycj� konkurencyjn� Towarzystwa. 
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11.5. Ryzyko jako	ci pozyskanych do obsługi portfeli wierzytelno	ci  

Grupa prowadzi działalno�� polegaj�c� na zarz�dzaniu funduszami sekurytyzacyjnymi, które nabywaj�  
wierzytelno�ci nieregularne oraz na obsłudze wierzytelno�ci. W pierwszym półroczu BEST II nabył du�e 

portfele wierzytelno�ci bankowych i powierzył je do obsługi BEST. W ci�gu najbli�szych miesi�cy Grupa 

b�dzie analizowała jako�� pozyskanych portfeli wierzytelno�ci na podstawie ich odzyskiwalno�ci. Ni�sza od 

zało�onej spłacalno�� długów mo�e skutkowa� ni�szymi od zakładanych przychodami. 

11.6. Ryzyko zwi�zane z udzielonymi por�czeniami i ryzyko utraty płynno	ci 

W dniu 22 czerwca 2010 roku BEST udzielił por�czenia za przyszłe zobowi�zania podmiotu powi�zanego 

BEST II z tytułu wyemitowanych przez ten podmiot obligacji, o ł�cznej warto�ci nominalnej 15 mln zł. 

Por�czenie zostało udzielone do kwoty 20 mln zł. 

W dniu 28 czerwca 2010 roku BEST TFI S.A. por�czyła weksel własny in blanco za zobowi�zania BEST II 

zwi�zane z nabyciem portfela wierzytelno�ci detalicznych, które na dzie� 30 czerwca 2010 roku wynosz� 58,4 

mln zł i stan� si� wymagalne w dniu 29 czerwca 2011 roku 

W przypadku nie spełnienia zobowi�za� przez Fundusz, Grupa mo�e zosta� wezwana do spełnienia roszcze�
jego wierzycieli. Bior�c pod uwag� wysoko�� �rodków pieni��nych Grupy na dzie� 30 czerwca 2010 roku, 

sytuacja ta mogłaby spowodowa� nawet utrat� jej płynno�ci. Grupa monitoruje na bie��co sytuacj� finansow�
Funduszu, tak aby nie doprowadzi� do jego niewypłacalno�ci. 

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

Istnienie spółek nale��cych do Grupy 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 Grupa notuje wysok� skuteczno��  
i wydajno�� przeprowadzanych procesów windykacyjnych. Długotrwałe zakłócenia w pracy sprz�tu 

teleinformatycznego lub ograniczenie dost�pno�ci personelu o odpowiednich dla Grupy kwalifikacjach mo�e 

mie� istotny wpływ na osi�gane wyniki finansowe, a nawet kontynuacj� działania.  

Grupa przewiduj�c takie ryzyka zabezpiecza si� inwestuj�c w wysokiej klasy sprz�t alarmowy, podtrzymuj�cy 

napi�cie elektryczne oraz urz�dzenia rejestruj�ce dane elektroniczne by minimalizowa� ewentualne straty 

powstałe wskutek przestoju działania technologii. Grupa wprowadziła tak�e procedury maj�ce zniwelowa�
ryzyko zwi�zane z ci�gło�ci� działania systemów informatycznych, reguluj�ce zasady post�powania  

w przypadku m.in: 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, Grupa 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 zajmuje si� tworzeniem platformy 

zapewniaj�cej jednostce dominuj�cej sprawne i efektywne funkcjonowanie oraz umo�liwia natychmiastow�
reakcj� w przypadku awarii, co powinno znacznie ograniczy� ewentualne skutki jej wyst�pienia.  

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

pracownicy. Realizacja tego celu odbywa si� poprzez minimalizowanie ryzyka wynikaj�cego z utraty 

kluczowych pracowników za pomoc� programów motywacyjnych wspieraj�cych innowacyjno�� i maj�cych za 

zadanie zach�cenie pracowników do pracy na rzecz Grupy. 
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12. Omówienie podstawowych wielko	ci ekonomiczno-finansowych

12.1 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy na dzie� 30 czerwca 2010 roku wykazuje po stronie 

aktywów i pasywów sum� w wysoko�ci 25.043 tys. zł oraz strat� netto w wysoko�ci 489 tys. zł. 

30.06.2010 r. 31.12.2009 r.
Podstawowe pozycje sprawozdania 

tys. zł % tys. zł % 

Aktywa trwałe 20.453 81.7 18.666 77.6 

  - w tym certyfikaty inwestycyjne 8.235 32.9 6.464 26.9 

Aktywa obrotowe 4.590 18.3 5.392 22.4 

  - w tym �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 1.901 7.6 2.660 11.1 

  - w tym nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 2.488 9.9 2.602 10.8 

Razem aktywa 25.043 100 24.058 100 
Kapitał własny 21.378 85.4 20.622 85.7 

Zobowi�zania  3.665 14.6 3.436 14.3 

Razem pasywa 25.043 100 24.058 100 

W pierwszym półroczu 2010 roku wzrosła warto�� aktywów trwałych Grupy i ich udział w ł�cznej warto�ci 

aktywów. Powodem tego był wzrost warto�ci posiadanych przez Grup� certyfikatów inwestycyjnych BEST II 

oraz słabsze wyniki operacyjne poł�czone z wydatkami na wdro�enie innowacyjnych rozwi�za�
technologicznych z obszarów zarz�dzania poł�czeniami telekomunikacyjnymi, skutkuj�ce zmniejszeniem stanu 

�rodków pieni��nych. 

12.2 Skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku, po półtorarocznym okresie ponoszenia strat, Grupa 

odnotowała dochód w wysoko�ci 741 tys. zł. Dochód ten jest w głównej mierze wynikiem wzrostu warto�ci 

posiadanych certyfikatów inwestycyjnych oraz poprawy efektywno�ci procesowej, bowiem strata netto 

poniesiona w okresie jest o ponad połow� ni�sza ni� w analogicznym okresie 2009 roku. 

Podstawowe pozycje sprawozdania 
I półrocze  

2010 
 w tys. zł 

I półrocze  
2009 

w tys. zł 
Przychody ze sprzeda�y 10.003 14.494 

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

Koszty działalno�ci operacyjnej 10.743 15.622 

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

Pozostałe przychody (koszty) operacyjne 135 96 

Przychody (koszty) finansowe 17 8 

Podatek dochodowy (99) 47 

Zysk (strata) netto (489) (1.071) 

Pozostałe składniki pełnego dochodu (straty) netto razem 1.230 280 

Pełny dochód (strata) netto 741 (791) 

12.3 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni��nych 

Stan �rodków pieni��nych na dzie� 30 czerwca 2010 roku wyniósł 1.901 tys. zł i zmniejszył si� w porównaniu 

do stanu z dnia 31 grudnia 2009 r. o 759 tys. zł.  
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Podstawowe pozycje sprawozdania 
I półrocze  

2010 
 w tys. zł 

I półrocze  
2009 

w tys. zł 
�rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (85) 6.314 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (674) (4.888) 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej 0 0 

Razem zmiana stanu 	rodków pieni��nych (759) 1.045 

Mimo słabszych wyników finansowych Grupa zachowuje zdolno�� do realizacji zaci�gni�tych zobowi�za�  
i odpowiednio zarz�dza płynno�ci� finansow�. Nale�no�ci jednostek z Grupy s� terminowo regulowane,  

a inwestycje kapitałowe tak lokowane, aby w razie potrzeby odzyska� cz��� zaanga�owanych �rodków 

pieni��nych w celu wsparcia wydatków operacyjnych lub niewielkich inwestycji infrastrukturalnych, bez 

ponoszenia istotnych kosztów rezygnacji z inwestycji. 

12.4 Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

W pierwszym półroczu 2010 roku wielko�� kapitału własnego Grupy wzrosła o 3,7 % z poziomu 20.622 tys. zł 

według stanu na 31.12.2009 r. do poziomu 21.378 tys. zł według stanu na 30.06.2010 r. 

Podstawowe pozycje sprawozdania 30.06.2010 r. 31.12.2009 r. 

Kapitał akcyjny 23.512 23.512

Akcje własne (20.943) (20.943)

Kapitał zapasowy 22.456 22.456

Kapitał z aktualizacji wyceny 2.242 1.012

Kapitał rezerwowy – opcje na akcje 15 0

Strata z lat ubiegłych (5.415) (3.190)

Zysk (strata) netto bie��cego okresu (489) (2.225)

Kapitał własny 21.378 20.622 

Na zmian� warto�ci kapitału własnego główny wpływ miała dodatnia wycena posiadanych certyfikatów 

inwestycyjnych odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny, który wzrósł o 1.230 tys. zł oraz strata poniesiona 

przez Grup�, która wyniosła 489 tys. zł.  

Niniejsze sprawozdanie zostało sporz�dzone dnia 30 sierpnia 2010 roku.

  

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

Krzysztof Borusowski  Marek Kucner                                        

Prezes Zarz�du BEST S.A.  Członek Zarz�du BEST S.A. 
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V. O�WIADCZENIE ZARZ�DU BEST S.A. W SPRAWIE RZETELNO�CI SPORZ�DZENIA 
SPRAWOZDA� FINANSOWYCH

Zarz�d BEST S.A. o�wiadcza, �e wedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane skrócone sprawozdanie 

finansowe i skrócone sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2010 roku oraz porównywalne okresy 

sprawozdawcze sporz�dzone zostały zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami rachunkowo�ci oraz �e 

odzwierciedlaj� w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj� maj�tkow� i finansow� oraz wyniki finansowe 

Grupy kapitałowej BEST S.A oraz jednostki dominuj�cej.  

Ponadto Zarz�d BEST S.A. o�wiadcza, �e półroczne sprawozdanie z działalno�ci zawiera prawdziwy obraz 

rozwoju i osi�gni�� oraz sytuacji Grupy kapitałowej BEST S.A., w tym opis podstawowych zagro�e� i ryzyk. 

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

Krzysztof Borusowski                                                                                                 Marek Kucner 

Prezes Zarz�du BEST S.A.                                                                                         Członek Zarz�du BEST S.A. 

VI. O�WIADCZENIE ZARZ�DU BEST S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 
BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH

Zarz�d BEST o�wiadcza, �e Deloitte Audyt Sp. z o. o. – podmiot uprawniony do badania sprawozda�
finansowych, dokonuj�cy przegl�du skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego i skróconego 

sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, �e 

podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonuj�cy tego przegl�du spełniali warunki do wydania bezstronnego  

i niezale�nego raportu z przegl�du, zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa krajowego. 

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

Krzysztof Borusowski                                                                                                 Marek Kucner 

Prezes Zarz�du BEST S.A.                                                                                         Członek Zarz�du BEST S.A. 










