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Prognozy wybranych skonsolidowanych danych finansowych na rok obrotowy 2015:

(tys. zł)

2014(*)

2015(**)

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

80 024,1

95 050,6

18,8%

Zysk operacyjny (EBIT)

5 517,7

7 245,1

31,3%

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA)

6 261,4

8 511,5

35,9%

Zysk netto

3 859,0

5 430,9

40,7%

(*) dane wg PSR za okres I-IV kwartał 2014, nie poddane badaniu przez biegłego rewidenta
(**) dane prognozowane wg PSR nie poddane ocenie przez biegłego rewidenta

Najistotniejsze założenia prognoz finansowych:
Zarząd HORTICO SA zamierza wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na emisję nie
więcej niż 3.000.000 Akcji Seri C w 2015 roku. Zakup Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i
Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ożarowie
Mazowieckim (Przedsiębiorstwo) zostanie sfinansowany kredytem inwestycyjnym (HORTICO SA
posiada promesę kredytową) oraz wpływami z emisji Akcji Serii C;
Konsolidacji podlegają sprawozdania finansowe HORTICO SA (podmiot dominujący) i Polskie
Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
(PNOS Sp. z o.o., podmiot zależny). Konsolidacji nie podlegają sprawozdania finansowe HORTICO
Deutschland GmbH jako nieistotne z punktu widzenia działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA;
Prognozy sporządzono wg Polskich Standardów Rachunkowości;
Transakcja zakupu Przedsiębiorstwa zostanie sfinalizowana najpóźniej w kwietniu 2015 r., a do dnia
zakupu Przedsiębiorstwa przez HORTICO SA nieprzerwanie dzierżawcą Przedsiębiorstwa będzie
PNOS Sp. z o.o. – podmiot zależny HORTICO SA;
Bazą przychodową i kosztową dla prognoz na rok 2015 były przychody i koszty wykazane w
sprawozdaniach jednostkowych HORTICO SA i PNOS Sp. z o.o. za rok 2014;
Przychody ze sprzedaży netto HORTICO SA wzrosną w roku 2015 w porównaniu do bazy z roku 2014
o około 5%; Za bazę przychodową HORTICO SA przyjmuje się przychody z roku 2014 pomniejszone
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o sprzedaż zrealizowaną pomiędzy HORTICO SA a PNOS Sp. z o.o.; Zakłada się, że w 2015 r.
zatowarowanie centrów ogrodniczych PNOS Sp. z o.o. w 90% będzie realizowane za pośrednictwem
HORTICO SA;
Koszty działalności operacyjnej (z wyłączeniem zdarzeń wpływających na te koszty wynikające z
zakupu Przedsiębiorstwa) HORTICO SA w roku 2015 w porównaniu do bazy z roku 2014 wzrosną o
ok. 3%;
Koszty działalności operacyjnej PNOS Sp. z o.o. w 2015 r. będą na poziomie kosztów operacyjnych
ponoszonych w 2014 roku przez tę spółkę z tytułu umowy dzierżawy Przedsiębiorstwa;
Wzrost PKB w 2015 będzie zgodny z założeniami budżetu Państwa na rok 2015;
Inflacja w ujęciu rok/rok w 2015 zawierać będzie się w obecnym przedziale inflacyjnym NBP;
Stawki stóp procentowych WIBOR 3M i WIBOR 1M w 2015 r. utrzymywać będą się na poziomie z
dnia opublikowania prognoz;
Średni kurs PLN/EURO w 2015 r. będzie kształtował się na poziomie kursu w z dnia opublikowania
prognoz;
Nie nastąpią negatywne zmiany w otoczeniu prawnym i podatkowym dotyczącym działalności
gospodarczej w Polsce i w innych krajach, z którymi HORTICO SA prowadzi wymianę towarową;
Nie wystąpią inne niezależne od HORTICO SA negatywne zdarzenia na terenie Polski i innych
krajów, z którymi HORTICO SA prowadzi wymianę towarową.
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