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Data sporządzenia: 12.04.2018  r.; godz.: 21:20 
 
Temat: 
Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., wysokości 
wydatków poniesionych na nabycie tychże wierzytelności, spłatach z tychże wierzytelności oraz wartości księgowej portfeli 
wierzytelności w pierwszym kwartale 2018 r. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

 
Treść raportu: 
W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez Grupę BEST,  
wprowadzonej raportem bieżącym numer 38/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. i zmienionej raportem bieżącym numer 69/2016 z 
dnia 15 lipca 2016 r. (Polityki), Zarząd BEST S.A. (Emitent, Spółka), informuje o wartościach w zakresie portfeli 
wierzytelności w pierwszym kwartale 2018 roku wraz z danymi porównawczymi. Tabelę z informacjami w zakresie portfeli 
wierzytelności Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. 
 
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna i ostateczna informacja nt. wyników Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w 
pierwszym kwartale 2018 roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym, którego publikacja 
zaplanowana jest na 10 maja 2018 roku. 
 
Załączniki: 
Plik Opis 
Tabela.pdf Tabela z informacjami w zakresie portfeli wierzytelności 
  

    Best S.A.    

    (pełna nazwa emitenta)    

    BEST  Finanse inne (fin)    

    
(skrócona nazwa emitenta) 

 
(sektor wg klasyfikacji GPW w 
Warszawie)    

    81-537  Gdynia    

    (kod pocztowy) (miejscowość)    

    Łużycka                                                                               8A     

                                   (ulica)                                                           (numer)     

    (0-58) 76 99 299  (0-58) 76 99 226    

    (telefon)  (fax)    

    best@best.com.pl  www.best.com.pl    

    (e-mail)  (www)    

    585-00-11-412  190400344    

    (NIP)   (REGON)    

               
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 
2018-04-12 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu  
2018-04-12 Barbara Rudziks Członek Zarządu  
 



Portfele wierzytelności 
  

 I kwartał 2018 
(mln zł) 

I kwartał 2017 
(mln zł) 

Zmiana 

       

Wartość nominalna nabytych portfeli, w tym:    0,0 417,9 - 

należne Grupie BEST    0,0 417,9 - 

       

Koszt nabycia nowych portfeli, w tym:    0,0 78,4 - 

należne Grupie BEST    0,0 78,4 - 

       

Spłaty z posiadanych portfeli, w tym:    71,6 61,6 16% 

należne Grupie BEST    62,0 50,7 22% 

       

    Stan na 31 III 2018 
(mln zł)  

Stan na 31 XII 2017 
 (mln zł) 

Zmiana 

       

Wartość księgowa posiadanych portfeli*, w tym:    1 045,1 1 064,6 (2)% 

należne Grupie BEST    949,2 965,5 (2)% 
*W związku z wejściem w życie MSSF 9 na dzień 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana metody wyceny portfeli wierzytelności własnych z wyceny do wartości godziwej na wycenę w zamortyzowanym koszcie, bez korygowania danych porównawczych za 2017 rok. Zmiana 
metody wyceny  spowodowała obniżenie wartości wierzytelności i kapitałów własnych na dzień 1 stycznia 2018 roku o 6,8 mln zł. 


