
Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu BEST S.A. przekazuję na Państwa ręce raporty roczne prezentujące wyniki oraz osiągnięcia Grupy i Spółki w 2016 roku.

Za nami rekordowy rok z największymi w historii spłatami z zarządzanych portfeli wierzytelności. W 2016 roku spłaty należne Grupie osiągnęły poziom blisko 180 mln zł wobec 
138,6 mln zł w 2015 roku, co oznacza wzrost o 30% r/r. Ten bardzo dobry wynik pozwolił nam na osiągnięcie w 2016 roku łącznych skonsolidowanych przychodów operacyjnych 
w wysokości 210,3 mln zł, a więc blisko 50% wyższych niż przed rokiem. 

Na uwagę zasługuje także rekordowo wysoki wzrost inwestycji Grupy w nowe portfele wierzytelności. Przez cały 2016 rok przeznaczyliśmy na ten cel 258,3 mln zł, pozyskując w ten 
sposób portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,3 mld zł – to jest trzykrotnie więcej niż w 2015 roku. Szacujemy, że nasz udział w polskim rynku wierzytelności 
bankowych w 2016 roku wyniósł 17%. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość nominalna zarządzanych przez nas wierzytelności wyniosła 12,8 mld zł.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do poziomu 133,6 mln zł wobec 88,2 mln zł w 2015 roku, co było spowodowane przede wszystkim 
zwiększeniem skali działalności i kolejnymi inwestycjami Grupy, w tym wdrożeniem usprawnień technologicznych i operacyjnych. 

Zysk netto Grupy wyniósł w 2016 roku 38,8 mln zł wobec 82,2 mln zł w 2015 roku. Istotny wpływ na obniżenie skonsolidowanych wyników finansowych w ubiegłym roku 
miała decyzja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w Kredyt Inkaso w wysokości 69,3 mln zł. Odpis ten miał charakter jednorazowy i w przyszłości może być 
odwracalny. Co istotne, bez dokonanego odpisu, zysk netto w 2016 roku wyniósłby ponad 108 mln zł wobec 82,2 mln zł w 2015 roku, co oznaczałoby wzrost o 31% r/r.

Zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym Grupa jest obecnie w bardzo dobrej kondycji. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku przeprowadziliśmy kolejne udane 
publiczne i prywatne emisje obligacji, w ramach których zaoferowaliśmy inwestorom papiery o łącznej wartości 174,5 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami, środki pozyskane 
z zeszłorocznych emisji obligacji przeznaczyliśmy na dalszy rozwój Grupy, w tym zakup nowych portfeli wierzytelności. 

Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie naszymi papierami dłużnymi, w drugiej połowie 2016 roku rozpoczęliśmy kolejny publiczny program emisji obligacji o wartości 
200 mln zł, w ramach którego w IV kwartale 2016 roku i I kwartale 2017 roku przeprowadziliśmy trzy emisje serii R1, R2 i R3 o łącznej wartości 140 mln zł. 

Pozytywny wpływ na wzmocnienie naszej bazy kapitałowej miała przeprowadzona w ubiegłym roku emisja nowych akcji o wartości 36,5 mln zł. W efekcie, wskaźnik zadłużenia 
znajduje się obecnie na poziomie 1,35. 

Polski rynek wierzytelności z roku na rok staje się coraz bardziej konkurencyjny, dlatego tak dużą wagę przykładamy do zwiększania naszej efektywności operacyjnej, która pozwoli 
nam na dalszy dynamiczny rozwój i istotny wzrost skali działalności. Z tego względu, w grudniu 2016 roku, po 3 latach intensywnej pracy, ukończyliśmy prace nad naszym 
autorskim systemem operacyjnym SIGMA, wspierającym proces zarządzania wierzytelnościami. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, jakie oferuje 
SIGMA, w znaczący sposób poprawimy efektywność wszystkich procesów biznesowych w Grupie i zwiększymy ich bezpieczeństwo.

Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim Pracownikom, Członkom Zarządów i Rad Nadzorczych spółek tworzących naszą grupę kapitałową za zaangażowanie 
i wparcie, a Akcjonariuszom i Obligatariuszom za okazane nam zaufanie. Wysoki poziom odzyskiwanych spłat, duże inwestycje w portfele wierzytelności, a także ukończenie prac 
nad nowoczesnym systemem operacyjnym SIGMA, stanowią nasze istotne przewagi konkurencyjne, dzięki którym możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przed nami 
intensywny i pełen ambitnych wyzwań rok, w którym zamierzamy zwiększać skalę naszej działalności, nie tylko w Polsce, ale także po raz pierwszy za granicą.

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności naszej Grupy i Spółki oraz wynikami finansowymi, jakie osiągnęliśmy w 2016 roku.
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