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BEST jest jedną z największych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami 
w Polsce. Grupa specjalizuje się w nabywaniu i windykacji wierzytelności. Łączna 
wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez BEST na koniec 1H 2016 r. 
przekroczyła 11 mld zł. Dzięki skutecznemu modelowi biznesowemu, Grupa na której 
czele stoi BEST, stale notuje dynamiczny wzrost wyników finansowych, jednocześnie 
zachowując niski wskaźnik zadłużenia. Grupa zamierza wykorzystać ten potencjał do 
istotnego zwiększenia skali działalności.
 

1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI

GK BEST specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. 
Grupa aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) 
z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne 
na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych i innych 
podmiotów oferujących usługi masowe. Działalność inwestycyjna GK BEST koncentruje 
się na krajowym rynku bankowych wierzytelności nieregularnych. Nowoczesne 
centrum operacyjne Spółki, które prowadzi bezpośrednie działania związane z obsługą 
wierzytelności, zatrudnia ponad 200 wykwalifikowanych pracowników. Łącznie 
w Grupie pracuje ponad 450 osób.
 

2. WYNIKI FINANSOWE

W ostatnich latach Grupa notuje systematyczny, dynamiczny wzrost wyników 
finansowych. W 2015 r. Grupa zanotowała wzrost zysku netto o 39% i przychodów 
operacyjnych o 33%. Osiągnięto odpowiednio 82,2 mln zł zysku netto oraz 
140,9 mln zł przychodów. W pierwszym półroczu 2016 roku przychody osiągnęły 
rekordowy poziom 116,4 mln zł (+46% r/r), zaś zysk wyniósł 43,8 mln zł (+15% r/r).
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Istotnym dla oceny sytuacji Grupy jest także poziom wskaźnika zadłużenia. Na koniec 
1H 2016 r. relacja długu netto do kapitałów własnych wynosiła 1,00, podczas 
gdy akceptowany przez obecnych obligatariuszy BEST poziom tego wskaźnika 
wynosi 2,5. Daje to możliwość pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego 
w znacznej wysokości. 
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3. STRUKTURA GRUPY 

Grupę tworzy BEST jako spółka dominująca oraz podmioty prowadzące działalność 
uzupełniającą, które wspierają efektywne zarządzanie zasobami Grupy i jej rozwój:

  BEST TFI – udział Grupy BEST 100%. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu 
funduszami sekurytyzacyjnymi. Zarządza funduszami, których łączna wartość 
aktywów to 1,3 mld zł (stan na 30.06.2016 r.).

  BEST Capital FIZAN – udział Grupy BEST 100%. Celem funduszu jest osiąganie 
przychodów z inwestycji, wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości 
lokat oraz osiąganie zysku ze zbywania lokat.

  BEST I NSFIZ – udział Grupy BEST 100%.
  BEST II NSFIZ – udział Grupy BEST 100%.
  BEST III NSFIZ - udział Grupy BEST 50%.
  Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp.k. – świadczy usługi prawne 

m.in. na rzecz Grupy oraz funduszy sekurytyzacyjnych.
  BEST Nieruchomości Sp. z o.o. – wspiera działania windykacyjne BEST 

związane z zarządzaniem nieruchomościami będącymi zabezpieczeniem 
nabywanych wierzytelności.

  Kredyt Inkaso S.A. – we wrześniu 2015 roku Spółka nabyła 32,99% akcji 
zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami i notowanej na GPW firmy. 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu 
biznesowego w jednej grupie kapitałowej. Wsparcie Kancelarii i BEST Nieruchomości 
sprawia, że usługi zarządzania wierzytelnościami świadczone są przez Grupę 
w sposób kompleksowy.
 
 



4. ZARZĄD I AKCJONARIAT 
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Zarząd BEST tworzą menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem w branży 
finansowej. Prezes Krzysztof Borusowski i Wiceprezes Marek Kucner są jednocześnie 
znaczącymi akcjonariuszami Spółki i kontrolują łącznie ponad 97% głosów na WZA 
Spółki. Obaj deklarują swoje długoterminowe zaangażowanie w BEST.

Akcje BEST (BST) notowane są na GPW w Warszawie od 1997 r. Z uwagi na stosunkowo 
niewielką liczbę akcji pozostających w wolnym obrocie we wrześniu 2015 roku został 
przeprowadzony podział akcji w stosunku 1:4. 
 

6. KIERUNEK ROZWOJU

W oparciu o sprawdzony, efektywny model biznesowy oraz wykorzystując potencjał, 
jaki stwarza relatywnie niskie zadłużenie i możliwość pozyskania dodatkowego 
finansowania dłużnego w znacznej wysokości, Grupa zamierza zwiększać skalę 
działalności.

W tym celu Grupa aktywnie uczestniczy na rynku pierwotnym i wtórnym zakupu 
portfeli wierzytelności – nakłady inwestycyjne w tym obszarze dynamicznie rosną. 
W 2015 roku jedynie na rynku pierwotnym wyniosły 85,1 mln zł i było to aż o 110% 
więcej niż rok wcześniej. W samym 1H 2016 było to aż 84,4 mln zł.

Zwiększenie skali działalności wspiera nowoczesny system IT do zarządzania 
wierzytelnościami. Obecnie funkcjonują już pierwsze elementy nowego systemu 
SIGMA, zaś pełne wdrożenie zakończy się w drugiej połowie 2016 roku. Dzięki temu 
BEST znacznie zwiększy swoje możliwości w zakresie ilościowej i jakościowej obsługi 
Klientów. Inwestycja w system SIGMA pochłonęła do tej pory łącznie ponad 10 mln zł. 

Działalność Grupy BEST w obszarze windykacji i inwestycji w wierzytelności będzie 
nadal koncentrować się na rynku krajowym, który ma duży potencjał dalszego rozwoju.
Zamiarem BEST jest ponadto ciągłe doskonalenie operacji Spółki poprzez inwestycje 
w rozwój systemów informatycznych, upraszczanie i automatyzację procesów, rozwój 
nowych kanałów komunikacji z klientem oraz poszerzanie i udoskonalanie bazy 
oferowanych produktów. 
 
 
7. OBLIGACJE – WAŻNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Obligacje są dla Grupy BEST ważnym i efektywnym sposobem pozyskiwania kapitału. 
Spółka oraz fundusze zarządzane przez BEST TFI przeprowadziły na rynku emisje 
obligacji o łącznej wartości nominalnej 715 mln zł, z czego ponad połowa została już 
wykupiona (stan na 1H 2016). W efekcie BEST jest rozpoznawalnym podmiotem na 
rynku emisji obligacji w Polsce. 

W maju 2016 roku Grupa BEST zakończyła dwuletni program emisji obligacji o łączej 
wartości nominalnej do 300 mln zł. W ramach tego programu Spółka przeprowadziła 
od początku 2014 roku siedem publicznych emisji papierów dłużnych skierowanych 
do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Wszystkie wyemitowane w ramach 

programu obligacje notowane są na Catalyst. Papiery dłużne BEST spotkały się 
z dużym zainteresowaniem inwestorów - przeprowadzone w 2016 roku dwie emisje 
zakończyły się redukcjami w wysokości 64% i 50% w ostatnich dwóch dniach 
subskrypcji. Obligacje nabyło ponad 1700 inwestorów. 
 

8. OTOCZENIE RYNKOWE
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Grupa inwestuje przede wszystkim w portfele nieregularnych wierzytelności 
bankowych, których podaż uzależniona jest od dynamiki akcji kredytowej 
w latach wcześniejszych i ogólnej sytuacji gospodarczej. Ich podaż w ostatnich 
latach rośnie. W 2015 roku banki sprzedały wierzytelności o wartości rynkowej 
przekraczającej 12 mld zł, zaś wszystkie sprzedane wierzytelności miały rekordową 
wartość ok. 16 mld zł (w roku 2014 było to 15,3 mld zł). W ciągu pięciu lat liczba 
długów zarządzanych przez firmy z sektora wzrosła 2,5-krotnie, a ich nominalna 
wartość 2-krotnie.

Na perspektywy rynku zarządzania wierzytelnościami wpływa również poprawa 
ogólnej sytuacji gospodarczej, która przekłada się na zwiększenie możliwości 
płatniczych dłużników. Obecny etap cyklu gospodarczego oraz koniunktura na rynku 
obrotu wierzytelnościami stwarzają optymalne warunki do dokonywania inwestycji 
i zakupu portfeli wierzytelności.

Polski rynek zarządzania wierzytelnościami należy zaliczyć do grona najbardziej 
rozwiniętych rynków w Europie. W ślad za rosnącymi portfelami sprzedawanych 
wierzytelności, czołowi gracze rozwijają swoje know-how, częstsze są kompleksowe 
modele współpracy między firmami z rynku, a wierzycielami pierwotnymi. Rosną 
ceny sprzedawanych wierzytelności, ale towarzyszy temu wzrost jakości długów, co 
dla firm zarządzających wierzytelnościami stanowi dużą wartość. Liderzy branży coraz 
większą uwagę przywiązują do wysokich standardów działania i kultury korporacyjnej. 

Pozytywnym prognostykiem dla rynku jest wciąż niski poziom outsourcingu usług 
windykacyjnych, który szacowany jest na około 30 procent. Na rynkach rozwiniętych, 
np. w Szwecji sięga on 85 procent.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy  
na www.best.com.pl lub prosimy o kontakt:

Aleksandra Murawska  aleksandra.murawska@best.com.pl, +48 666 815 411
Mariusz Ilnicki  mariusz.ilnicki@best.com.pl, +48 668 48 36 73

BEST S.A.  81-537 Gdynia, ul. Łużycka 8A
tel. +48 58 769 92 99, fax +48 58 769 92 26, e-mail: best@best.com.pl


