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Prognoza wyników finansowych na lata 2012 i 2013

Dane szczegółowe:
Zarząd Nowoczesna Firma S.A. w nawiązaniu do dokumentu informacyjnego z dnia 3 października
2011 roku, w którym przekazał do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych
Nowoczesnej Firmy S.A. informuje, o zmianie prognozy wyników finansowych Nowoczesna Firma S.A.
na lata 2012-2013.
Poprzednia prognoza finansowa zawierała m.in. następujące pozycje:
1. przychody ogółem netto w 2012 roku - 18,18 mln zł
2. zysk netto w 2012 roku - 1,906 mln zł.
3. przychody ogółem netto w 2013 roku - 21,451 mln zł
4. zysk netto w 2013 roku - 2,048 mln zł.
Zarząd informuje o zmianie powyżej wskazanych pozycji nadając im następujące wartości:
1. przychody ogółem netto w 2012 roku - 20,8 mln zł
2. zysk netto w 2012 roku - 2,993 mln. zł
3. przychody ogółem netto w 2013 roku - 29,9 mln zł
4. zysk netto w 2013 roku - 4,201 mln. zł
Wyższe przychody ogółem netto i zysk netto na lata 2012 i 2013, odpowiednio przychody netto
ogółem w 2012 roku wyższe o blisko 15% i w 2013 roku wyższe o blisko 40% oraz zysk netto wyższy
w 2012 roku o ponad 57% oraz w 2013 roku o ponad 105% są efektem komercjalizacji realizowanych
projektów B+R oraz wynikają z lepszych perspektyw wzrostu dla nowo rozwijanych segmentów
działalności:
1) aplikacji SaaS (m.in. Uxeria.pl, TrainingBot.pl CheckBot.pl),
2) działalności e-commerc'owej opartej o sklepwiedzy.pl i projekty 8.2 POIG,
3) usług multimedialnych (programy Leonardo, studio usług multi-medialnych).
Zarząd na bieżąco będzie monitorował realizację prognozy. W przypadku, gdy co najmniej jedna z
prognozowanych pozycji będzie różniła się o co najmniej 20% w stosunku do pozycji zamieszczonej w
ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie, zostanie przedstawiona korekta prognozy.
Ponadto w publikowanych raportach kwartalnych Zarząd będzie odnosił się do możliwości realizacji
prognozy wyników finansowych przekazanych do publicznej wiadomości.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt. 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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