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� Istotne założenia prognozy:

� podstawą prognozy są pakiety wierzytelności posiadane przez 
Grupę na 31.01.2012 roku,

� nie wystąpią istotne odchylenia w zakładanym przez Grupę 
harmonogramie obsługi posiadanych pakietów wierzytelności,

� nie wystąpią zdarzenia nadzwyczajne mające istotny wpływ na 
działalność Grupy i otoczenie w którym działa,

� warunki prawne i podatkowe nie ulegną istotnym zmianom,
� nie wystąpią istotne zmiany stóp procentowych WIBOR.

� Prognoza nie uwzględnia:

� efektów nowych inwestycji w portfele wierzytelności 
dokonanych po 31.01.2012 roku, w tym potencjalnych 
nowych kosztów finansowania zewnętrznego tych inwestycji,

� skutków rozpoczęcia działalności na nowych rynkach. 

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że 14 marca 2012 roku przyjął prognozę finansową Grupy Kapitałowej
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (dalej „Grupa” lub „P.R.E.S.C.O. GROUP”) na rok 2012. Prognoza wyników finansowych została sporządzona w oparciu o pakiety
wierzytelności posiadane przez Grupę na 31.01.2012 roku oraz wyniki P.R.E.S.C.O. GROUP za rok 2011.

Niniejsza prognoza nie podlegała weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. będzie na bieżąco monitorował poziom realizacji prognozy w oparciu o wewnętrzny system raportowania. Ocena
możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych Emitenta co kwartał. W przypadku, gdy
Zarząd Spółki poweźmie informację o istnieniu uzasadnionej przesłanki wskazującej na różnicę przekraczającą 10% w stosunku do co najmniej jednej z
prognozowanych wartości, taką informację przekaże niezwłocznie do publicznej wiadomości jako aktualizację prognozy w trybie raportu bieżącego.



PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY
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Prognozowany przychód za rok 2012 

76,5 – 85,5 mln PLN 

22 377

32 354

45 151 41 112

76 460 – 85 500

2008 2009 2010 2011 2012

dane historyczne

prognoza 

Dynamika zmiany 2012 do 2011 

+ 86% do 108% 



PROGNOZA WYNIKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY
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Prognozowany wynik brutto ze sprzedaży  

46,8 – 52,5 mln PLN 

8 875

14 554

27 398

10 498

46 760 – 52 490

2008 2009 2010 2011 2012

dane historyczne

prognoza 

Dynamika zmiany 2012 do 2011 

+ 345% do 400% 



PROGNOZA ZMIANY WARTOŚCI GODZIWEJ PAKIETÓW WIERZYTELNOŚCI
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Prognozowana zmiana wartości godziwej pakietów wierzytelności  

(12,5) – (13,9) mln PLN 

6 822

(3 378)

(10 343)

9 652

(12 480) – (13 930)

2008 2009 2010 2011 2012

dane historyczne

prognoza 



PROGNOZA ZYSKU NETTO
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Prognozowany zysk netto za rok 2012 

25,7 - 29,0 mln PLN 

17 025

9 504

15 128 14 707

25 730 – 29 070

2008 2009 2010 2011 2012

dane historyczne

prognoza 

Dynamika zmiany 2012 do 2011 

+ 75% do 98% 



ZASTRZEŻENIE

Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715).

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 ust 25 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 (Dz. U. z 2009, Nr 131, poz. 1080).
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