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Gdynia, dnia 11 kwietnia 2017 r. 

 

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. 

 

W związku z ujawnionym w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok zyskiem netto z lat ubiegłych Zarząd BEST S.A. wnioskuje o 

podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. uchwały w przedmiocie przeznaczenia ujawnionego zysku z lat 

ubiegłych w kwocie 1.575.737,94 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem 

złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) w całości na kapitał zapasowy. 

 

Wskazana wyżej wartość wynika z księgowego ujęcia połączenia BEST z podmiotami zależnymi: Gamex sp. z o.o., Actinium 

Inwestycje sp. z o.o. (dawniej Actinium Inwestycje sp. z o.o. s.k.a) oraz Gamex Inwestycje sp. z o.o.(„Spółki Przejęte”). 

Połączenie zostało przeprowadzone na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie), tj. przez przeniesienie na 

BEST S.A. całego majątku Spółek Przejętych. Połączenie formalnie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 22 kwietnia 2016 roku. 

 

W ujęciu księgowym połączenie BEST S.A. ze Spółkami Przejętymi spełniało definicję połączenia jednostek pod wspólną 

kontrolą i rozliczone zostało metodą łączenia udziałów. Metoda ta polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich 

aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim 

doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wzajemnych wyłączeń. W wyniku zastosowania tej 

metody zyski zatrzymane z lat ubiegłych Spółek Przejętych po dokonaniu odpowiednich korekt z tytułu wzajemnych wyłączeń 

powiększyły wartość zysków zatrzymanych z lat ubiegłych BEST S.A. o kwotę wskazaną powyżej. 

 

Ponadto, w związku z poniesieniem przez BEST S.A. straty netto w roku obrotowym 2016, w kwocie 54.993.686,48 zł 

(pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści osiem 

groszy) Zarząd BEST S.A. wnioskuje o pokrycie zanotowanej straty z kapitału zapasowego Spółki. 
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