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Osiągnęliśmy rekordowe w historii wyniki
Przemysław Gnitecki – Prezes SIMPLE S.A. komentuje osiągnięcia i zdradza plany spółki na 2013 rok.
SIMPLE S.A. jako lider w zakresie 
projektowania i wdrażania rozwiązań 
wspierających zarządzanie w oparciu 
o informatyczne systemy klasy ERP, 
CRM, BI oraz HRM od kilku lat konse-
kwentnie realizuje strategię rozwoju fir-
my, umacniając swoją pozycję na rynku. 

Rok 2012 był kolejnym bardzo dobrym 
okresem rozwoju Spółki. Osiągnęliśmy 
rekordowe w historii przychody, stano-
wią one wzrost o 14,77 % do roku ubie-
głego. Rekordowe były również wyniki 
finansowe SIMPLE. Zysk netto w 2012 
roku wzrósł w stosunku do roku ubie-
głego o ponad 27,7 %.

Te liczby pokazują, że od kilku lat kon-
sekwentnie realizujemy naszą strategię  
i nie spoczywamy na laurach – nasz plan 
jest prosty stawiamy na rozwój. Co roku 

wzbogacamy naszą ofertę o kolejne pro-
dukty oraz udoskonalamy te, które już w 
niej są. Chcemy, aby każdy Klient był przez 
nasz zespół obsłużony kompleksowo. 
Rok 2012 to nie tylko rozbudowa oferty  

SIMPLE, zmiany w składzie Zarządu, ale 
również wielomilionowe kontrakty pod-
pisane przez Spółkę, których przedmio-
tem jest wdrożenie systemu SIMPLE.ERP 
oraz produktów uzupełniających .

SIMPLE zyskuje status lidera wśród lo-
kalnych producentów systemów ERP  
w zakresie produkowania 
i wdrażania szeroko rozumianych syste-
mów typu backoffice w sektorze publicz-
nym. Wyrazem tego jest duże zaintere-
sowanie inwestorów instytucjonalnych  
i prywatnych spółką. 

Rok 2013 będzie kontynuacją już roz-
poczętych procesów akwizycji firm IT. 
Będziemy również zdecydowanie dążyli 
do zwiększenia liczby projektów reali-
zowanych na zamówienie Klienta. Tyl-
ko na początku tego roku podpisaliśmy 
6 umów uznanych za znaczące, które 
opiewają na kwotę prawie 12 mln zł.

Źródłem naszej inspiracji są rosnące po-
trzeby naszych Klientów, których posia-
damy w sumie już kilka tysięcy.


