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Data sporządzenia: 02.04.2015 r. 
 
Temat: 
 
Informacja o korekcie skonsolidowanego raportu okresowego Grupy kapitałowej BEST S.A. za czwarty kwartał 2014 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 informuje o korekcie skonsolidowanego raportu okresowego Grupy kapitałowej 
BEST S.A. za czwarty kwartał 2014 roku (dalej „Raport”). Korekta wynika z błędnego wpisania danych z arkusza 
kalkulacyjnego do pliku tekstowego w pozycji „w tym przychody ze sprzedaży certyfikatów” w odniesieniu do danych 
jednostkowych BEST S.A. W związku z tym dokonuje się zmian w Raporcie, które zostały wskazane w załączniku do 
niniejszego raportu bieżącego. 

Skorygowany Raport zostanie opublikowany dzisiaj. 

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
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Strona 32  
  

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU  
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 
(wariant porównawczy) 
 
Było: 

 
 

Nota 

01.01.2014 
31.12.2014 

w tys. zł 

 01.10.2014 
31.12.2014

w tys. zł 

 01.01.2013 
31.12.2013 

w tys. zł 
przekształ. 

 01.10.2013 
31.12.2013

w tys. zł 
przekształ.  

         

Przychody ze sprzedaży   54.667  16.810  51.024  17.406 
        - w tym przychody ze sprzedaży certyfikatów   35.981  8.809  31.550  8.974 

 
 
Jest: 

 
 

Nota 

01.01.2014 
31.12.2014 

w tys. zł 

 01.10.2014 
31.12.2014

w tys. zł 

 01.01.2013 
31.12.2013 

w tys. zł 
przekształ. 

 01.10.2013 
31.12.2013

w tys. zł 
przekształ.  

         

Przychody ze sprzedaży   54.667  16.810  51.024  17.406 

        - w tym przychody ze sprzedaży certyfikatów   18.686  8.001  19.474  8.974 

 
 
 


