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Data sporządzenia: 17 września 2018 roku 
 
Temat: 
Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu okresowego za I półrocze 2018 roku 

 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą 
oczywistej omyłki pisarskiej - korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu okresowego za I półrocze 2018 roku 
(Raport), zatwierdzonego przez Emitenta w dniu 10 września 2018 roku i opublikowanego przez Emitenta w dniu  
11 września 2018 roku. 
  
Korekta Raportu wynika ze zidentyfikowania w opublikowanym Raporcie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu  
z działalności w pierwszym półroczu 2018 roku w wartości wskaźnika „(zadłużenie finansowe netto - nadwyżka inwestycji) 
/ pełna EBITDA gotówkowa” na dzień 31.03.2018 roku ujawnionego w tabeli na stronie 22 Raportu. Omyłka ta wynika  
z wpisania w tej pozycji wartości wskaźnika na dzień 31.12.2017 roku, zamiast na dzień 31.03.2018 roku. Dodatkowo  
w liczniku wskaźnika zabrakło dookreślenia „pełne” – wpisano „zadłużenie finansowe netto” zamiast „pełne zadłużenie 
finansowe netto”. Wartość wskaźnika na dzień 30.06.2018  roku była obliczona i podana w prawidłowej wartości.  
 
Skorygowany skonsolidowany rozszerzony raport okresowy za I półrocze 2018 roku zostanie przekazany przez Emitenta do 
publicznej wiadomości w oddzielnym raporcie. 
 
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje Tabelę wskazującą pozycję dokonanej korekty. 
 
Załączniki: 

Plik Opis 
Zał_RB_35_Tabela wskazująca pozycję dokonanej korekty Tabela wskazująca pozycję dokonanej korekty w 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:  
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17.09.2018 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu   
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Załącznik do Raportu bieżącego Nr 35/2018 - Tabela wskazująca pozycję dokonanej korekty 
 

 
Tabela wskazująca pozycję dokonanej korekty w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie okresowym za I półrocze 2018 roku 

 
 
Wartości przed korektą: 
 

 
Stan na dzień 

31.03.2018 
Stan na dzień 

30.06.2018 

(zadłużenie finansowe netto - nadwyżka inwestycji) / pełna EBITDA gotówkowa 3,94 4,31 

 
Wartości po korekcie: 
 

 
Stan na dzień 

31.03.2018 
Stan na dzień 

30.06.2018 

(pełne zadłużenie finansowe netto - nadwyżka inwestycji) / pełna EBITDA 
gotówkowa 

3,85 4,31 

 
 
 
 


