
Simple | Informatyczna 
spółka zakończy bieżący 
kwartał i cały rok wynika
mi lepszymi niż w 2013 r. 
Zarząd stawia na rozwój 
organiczny, bo niska 
wycena rynkowa akcji 
zniechęca właścicieli do 
emisji na przejęcia. .06 
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Simple > Informatyczna firma podzieli się zyskami z właścicielami 

Kwartał znowu będzie lepszy 
Przemysław Gnitecki, prezes 

Simple, oczekuje pozytywnych 
wyników wbieżącym kwartale. 
- Będą lepsze niż rok temu, a 
w pozycji przychodów nawet 
sporo lepsze - oświadcza. Nie 
zdradza żadnych liczb. - Wciąż 
fakturujemy projekty realizo
wane w tym roku - wyjaśnia. 
W IV kw. 2013 r. Simple miało 
ok. 13,7 mln zł przychodów i ok. 
3 mln zł zysku netto. Po dzie
więciu miesiącach tego roku 
obroty producenta systemów 
do zarządzania (ERP) sięgały 
32,9 mln zł, a czysty zysk 2,61 
mln zł. W całym 2013 r. Simple 
miało 37,6 mln zł przychodów 
i 4,5 mln zl zyskii netto. To 
oznacza, że tegoroczne wyniki 
będą daleko lepsze od wypraco
wanych rok temu. 

Prezes zapewnia, że akcjo
nariusze będą mogli liczyć na 
gratyfikację. Z zysku za 2013 r. 
spółka wypłaciła 1,97 mln zł dy
widendy. Wyniosła łącznie 45 
groszy na akcję (jej druga rata 
w wysokości 22 groszy na walor 
zostanie wypłacona dopiero 31 
grudnia br.). Zarząd chciał, 
żeby dywidenda wyniosła po 
32 grosze na papier. Gnitecki 
nie chce zdradzić, co będzie 
rekomendował zarząd w kwe
stii podziału zysku za ten rok. 
- Mamy spore potrzeby, jeśli 
chodzi o kapitały obrotowe -
zauważa. 

W 2015 r. Simple, które 
w ostatnich dwóch, trzech 
latach skupiło się na obsłudze 
klientów z sektora zdrowia 
i szkołach wyższych, chce w 

przyszłym roku zwiększyć 
sprzedaż do sektora komercyj
nego. - Nasz bazowy produkt 
równie dobrze, po niewielkich 
dostosowaniach, zaspokaja 
potrzeby klientów z sektorów 
przemysłowego, budowlanego 
czy usług - mówi prezes. Szacu
je, że w tym roku sprzedaż do 
sektora komercyjnego będzie 
stanowiła 30-35 proc. przy
chodów. 

Deklaruje, że Simple stawia 
na rozwój organiczny, m.in. 
ze względu na zbyt niską, zda
niem akcjonariuszy, wycenę 
rynkową akcji, co wyklucza 
finansowanie akwizycji emi
sjami. Z podobnych względów 
w zawieszeniu jest projekt 
dużego zakupu (fuzji) z inną 
spgłką z branży IT. DWOL 
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