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Przemysław Gnitecki, pre
zes Simple, spodziewa się, że II 
półrocze dla kierowanej przez 
niego spółki będzie dobre, a 
wyniki znacząco lepsze niż w 
pierwszych sześciu miesiącach. 
- Łączna wartość nowych kon
traktów, które pozyskaliśmy 
tylko w tym roku, przekracza 
już 25 mln zł. Część z tych 
projektów będzie fakturowana 
jeszcze w tym roku - mówi. 

Po sześciu miesiącach spół
ka, specjalizująca się w pro
dukcji i wdrażaniu aplikacji do 
zarządzania firmą {ERP), miała 
na poziomie grupy 15,4 mln zl 
przychodów i 20 tys. zł zysku 
netto. 

Lepiej niż rok temu 
Prezes nie chce zdradzić 

celów finansowych na 2013 r. 
Simple nie publikowało pro
gnoz na bieżący rok. - Rynek 
klientów komercyjnych jest 
znacznie trudniejszy niż rok 
temu. Dlatego gros nowych 
umów podpisuj emy z klientami 
z sektora publicznego, głównie 
uczelniami wyższym; i sekto
rem zdrowia. To duże projekty, 
które potem przekształcą się w 
wieloletnie umowy serwisowe, 
co znakomicie stabilizowało 
będzie nasze wyniki w przy
szłości - mówi Gnitecki. 

Deklaruje, zastrzegając, że 
nie jest to oficjalna prognoza, 
że tegoroczne przychody jak 
i zyski powinny być lepsze niż 
w 2012 r. Simple miało w tym 
okresie 31,3 mln zł przychodów 
i 3,3 mln zł zysku netto. 

Cieniem na tegorocznych 
rezultatach Simple może się 
jednak położyć rezerwa na kon
trakt na wdrożenie systemu IT 
w Wojewódzkim Szpitalu Spe
cjalistycznym we Wrocławiu. 
Giełdowa spółka była w tym 
kontrakcie podwykonawcą 
Consortii, która w lipcu ogło
siła upadłość z możliwością 
zawarcia układu. Łącznie 

Przemysław Gnitecki, prezes Simple 

SIMPLE SIMPLE 
WYNIKI FINANSOWE (MLN ZŁ) KURS (ZŁ) 

I półrocze 2012 

idy 
eda; 

20 

przychody 
ze sprzedaży 

• I półrocze 2013 

wynik netto 

15 — r • I nm 

-0,03 

i 
ZKODŁO: SPÓŁKA 

0.01 

o.oe 
0.01 

0,02 

--0,03 

0,02 pSrA 
-0,03 

2.01.2013 9.09.2013 

ŹRÓDŁO: GPW 

Consortia jest winna Simple 
ponad 1,8 mln zł. Na razie, 
mimo uwag audytora, Simple 
nie zdecydowało się utworzyć 
odpisu na tę kwotę. - Widzimy 
szansę na szybkie odzyskanie 
części pieniędzy. Na resztę, ok. 
1 mln zł, utworzymy zapewne 
stosowną rezerwę - przyznaje 
prezes. Zauważa, że mówiąc o 
oczekiwanej poprawie wyni
ków w tym roku uwzględniał 
już wątek Consortii. 

Zakup za gotówkę 
Deklaruj e, na bazie obecnego 

portfela zamówień, że w 2014 
r. Simple powinno poprawić 

wyniki o 20-30 proc. - Liczymy 
również, że uda nam się po
prawić wskaźniki rentowności 
- oświadcza Gnitecki. 

Sygnalizuje, że na przeło
mie tego i przyszłego roku 
Simple może sfinalizować 
zakup niewielkiej spółki IT 
produkującej oprogramo
wanie dobrze uzupełniające 
jego ofertę. - Rozmawiamy 
o zakupie pakietu większo
ściowego z opcją wykupienia 
reszty udziałów w przyszłości. 
Ewentualna transakcjabędzie 
finansowana ze środków wła
snych plus, być może, z nie
wielkiego kredytu lub emisji 
obligacji - mówi. 

Simple - Monitoring mediów
Tytu³ gazety: PARKIET

Data wydania: 2013-09-10
Czêstotliwo¶æ: Dziennik

Nak³ad: 11270
Rodzaj: ogólnopolska


