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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej
korektę prognozy wyników finansowych Spółki na lata 2016-2018. Korekta dotyczy prognozy wyników
finansowych na 2016 rok.
Decyzja o korekcie została podjęta na podstawie analizy portfela zamówień oraz perspektyw rozwoju działalności
Spółki w kolejnych kwartałach 2016 roku.
Zgodnie z prognozą, przedstawioną w raporcie ESPI nr 2/2016, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 27
lipca 2016 r. prognozowane wybrane dane finansowe na 2016 rok przedstawiały się następująco:
• Przychody ze sprzedaży – 4.200.000 zł,
• Zysk brutto – 1.050.000 zł.
Nowa prognoza na 2016 rok zakłada, że wybrane dane finansowe wyniosą:
• Przychody netto ze sprzedaży - 4 500 000 zł;
• Zysk brutto – 1 550 000 zł.
Na korektę prognozy wybranych danych finansowych wpływ mają następujące czynniki:
• zwiększenie portfela usług w obszarze usług konsultingowych, związane z większą rozpoznawalnością marki
JWA,
• wdrożenie nowego produktu – gry mobilnej o tytule „Lost in Innsmouth”,
• zawarcie umowy dzierżawy serwisu www.czysiekreci.pl,
• uzyskane dotychczas wyniki ze sprzedaży;
• utrzymanie wzrostu skali działalności w zakresie pozyskiwania kolejnych umów;
• utrzymanie rentowności realizowanych kontraktów;
• analizę rynku, w tym prognozowanym rozwój rynku usług IT.
Prognoza wyników finansowych na rok 2017 i 2018 pozostaje bez zmian i wynosi:
Rok 2017:
• Przychody netto ze sprzedaży - 6.300.00 zł;
• Zysk brutto – 1.575.000 zł.
Rok 2018:
• Przychody netto ze sprzedaży - 9.450.000 zł;
• Zysk brutto – 2.365.000 zł.
W prognozach uwzględniono brak wystąpienia istotnych zmian mających wpływ na rynek, na którym Emitent
prowadzi działalność. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że przedstawione prognozy będą podlegały
bieżącej ocenie możliwości realizacji. Ewentualna korekta prognozy będzie sporządzana niezwłoczne, o ile jedna
z prognozowanych pozycji będzie różnić się o co najmniej 10 % od danych zaprezentowanych w niniejszym
raporcie.
Zarząd Emitenta informuje również, że opracowana prognoza nie została poddana weryfikacji przez biegłego
rewidenta.
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