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I.  OPIS DZIAŁALNOŚCI ORAZ SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE  

Wprowadzenie   

Niniejszy skonsolidowany raport za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. został 

sporządzony zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) i obejmuje dane finansowe spółki Simple SA 

(Spółka, Emitent) oraz podmiotów zależnych tworzących Grupę Kapitałową Simple (Grupa Kapitałowa, 

Grupa Simple).  

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest § 60 ust. 1 pkt 1 w związku z § 60 ust. 3 Rozporządzenia. 

Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie 

przekazuje odrębnego półrocznego raportu jednostkowego. Skrócone jednostkowe sprawozdanie 

finansowe Emitenta przekazywane jest w ramach niniejszego skonsolidowanego raportu półrocznego. 

Skrócone śródroczne skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzone zostały 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską.  

O ile nie wskazano inaczej dane finansowe przedstawione w skróconych sprawozdaniach finansowych 

zostały wyrażone w tys. złotych. 
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1. Wybrane dane finansowe 

1.1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Simple 

 
6 m-cy do 
30.06.2019 

000’ PLN 

6 m-cy do 
30.06.2019 

000 EUR 

6 m-cy do 
30.06.2018 

000’ PLN 

6 m-cy do 
30.06.2018 

000 EUR 

Przychody ze sprzedaży 20 520  4 785  20 172  4 758  

Zysk z działalności operacyjnej 1 241  290  733  173  

Zysk za okres sprawozdawczy brutto 1 063  248  668  158  

Zysk za okres sprawozdawczy netto 918  214  395  93  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2040 476  -2 217  -523  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -683  -159  -1 818  -429  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 018  -237  1 224   289  

Środki pieniężne na koniec okresu 1 545  360  1 425  336  

Zysk za okres sprawozdawczy na jedna akcję [w PLN] 0,19  0,04  0,08  0,02  

 30.06.2019 

000’ PLN 

30.06.2019 

000 EUR 

31.12.2018 

000 PLN 

31.12.2018 

000 EUR 

Aktywa trwałe 20 857  4 905  20 864  4 852  

Aktywa obrotowe 18 674  4 392  21 143  4 917  

Kapitał własny 15 827  3 755  16 833  3 915  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 704  5 575  25 173  5 854  

1.2. Wybrane dane finansowe Simple S.A. 

 
6 m-cy do 
30.06.2019 

000’ PLN 

6 m-cy do 
30.06.2019 

000 EUR 

6 m-cy do 
30.06.2018 

000’ PLN 

6 m-cy do 
30.06.2018 

000 EUR 

Przychody ze sprzedaży 18 915  4 411  19 097  2 432  

Zysk z działalności operacyjnej 1 375  321 1 462  345  

Zysk za okres sprawozdawczy brutto 1 331  311  1 541  268  

Zysk za okres sprawozdawczy netto 1 217 284  1 220  247  

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 479 578  -2 607  -615  

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 088 -254  -1 498 -353  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 465 -342  1 538 363  

Środki pieniężne na koniec okresu 163 38 704 166  

Zysk za okres sprawozdawczy na jedna akcję [w PLN] 0,25 0,06 0,25 0,06 

 30.06.2019 

000’ PLN 

30.06.2019 

000 EUR 

31.12.2018 

000 PLN 

31.12.2018 

000 EUR 

Aktywa trwałe 27 097  6 373  24 106  5 606  

Aktywa obrotowe 15 672  3 686  19 234  4 473  

Kapitał własny 19 514  4 589  20 223  4 703  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 255  5 469  23 118  5 376  
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1.3. Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych 

Pozycje dotyczące aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego i analogicznego w okresie 

poprzednim przeliczono według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez NBP. 

Kurs ten wyniósł:  

kurs obowiązujący w dniu 30 czerwca 2019 roku 1 EUR = 4,2520 PLN 

kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,3000 PLN 

Pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych 

przeliczono według kursu stanowiącego  średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez 

NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł: 

w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca  2019 roku 1 EUR = 4,2880 PLN 

w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku 1 EUR = 4,2395 PLN 

2. Informacje o Grupie Kapitałowej Simple 

W skład Grupy Kapitałowej na koniec okresu sprawozdawczego oraz na dzień sporządzenia niniejszego 

raportu wchodziły następujące jednostki: 

 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest działalność związana z oprogramowaniem (PKD 

62.01.Z). Grupa specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu oprogramowania do kompleksowej 

obsługi uczelni wyższych, placówek medycznych, instytutów, jednostek administracji publicznej oraz 
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firm produkcyjnych, handlowych, budowlanych czy usługowych. Bazowymi produktami są systemy 

takie system klasy ERP – SIMPLE.ERP, system dziekanatowy dedykowany dla uczelni wyższych - 

BAZUS, kompleksowa platforma rozwiązań dla służby zdrowia w skład, której wchodzi system HIS - 

Medicom, PACS, RIS, systemy dla apteki i teleradiologii. Dodatkowo Grupa w swoim portfelu posiada 

produkty klasy CRM, BI, HC a także tworzy aplikacje mobilne. SIMPLE S.A. oferuje również realizację 

projektów opartych o specyficzne wymagania i potrzeby Klientów.  

 

Powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami na dzień 30 czerwca 2019 r.: 

Jednostka Dominująca – SIMPLE S.A. 

Jednostki pośrednio i bezpośrednio zależne od SIMPLE S.A.: 

 SIMPLE Invest Sp. z o.o. (100% udziałów SIMPLE S.A. w kapitale 

zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów) 

 SIMPLE Locum Sp. z o.o. (100% udziałów SIMPLE Invest Sp. z 

o.o. w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów) 

 MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (68% udziałów 

SIMPLE Invest Sp. z o.o. i 16% udziałów SIMPLE S.A. w kapitale 

zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów) 

Jednostki stowarzyszone: 

 SOFTEAM Sp. z o.o. (50,24% udziałów SIMPLE S.A. w kapitale 

zakładowym, co odpowiada 25,18% udziałów w ogólnej liczbie 

głosów) 

 EQ System Technology Sp. z o.o. (19,51% udziałów SIMPLE S.A. 

w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów) 

 

Konsolidacji metoda pełną podlegają spółki SIMPLE S.A., SIMPLE Invest Sp. z o.o., SIMPLE Locum Sp. 

z o.o. oraz Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej. 

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 24 lipca 2019 r. jednostka dominująca zawarła 

umowy nabycia łącznie 160 udziałów w Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o. W związku 

z zawarciem ww. umów, Simple S.A. posiada bezpośrednio 320 udziałów w Medinet Systemy 

Informatyczne Sp. z o.o.  a z uwzględnieniem pośredniego stanu posiadania tj. za pośrednictwem spółki 

zależnej Simple Invest Sp. z o.o., która posiada 680 udziałów Medinet Systemy Informatyczne Sp. 

z o.o.,  Emitent posiada łącznie 1000 udziałów w Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o., które 

stanowią 100% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w tej spółce. 
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Powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami na dzień publikacji sprawozdania, tj. 13 września 

2019 r.: 

Jednostka Dominująca – SIMPLE S.A. 

Jednostki pośrednio i bezpośrednio zależne od SIMPLE S.A.: 

 SIMPLE Invest Sp. z o.o. (100% udziałów SIMPLE S.A. w kapitale 

zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów) 

 SIMPLE Locum Sp. z o.o. (100% udziałów SIMPLE Invest sp. z 

o.o. w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów) 

 MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (68% udziałów 

SIMPLE Invest Sp. z o.o. i 32% udziałów SIMPLE S.A. w kapitale 

zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów) 

Jednostki stowarzyszone: 

 SOFTEAM Sp. z o.o. (50,24% udziałów SIMPLE S.A. w kapitale 

zakładowym, co odpowiada 25,18% udziałów w ogólnej liczbie 

głosów) 

 EQ System Technology Sp. z o.o. (19,51% udziałów SIMPLE S.A. 

w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów) 

 

Podstawowe informacje o Spółkach Grupy Kapitałowej SIMPLE 

Simple S.A. 

Spółka Simple powstała w roku 1998 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie 

w roku 2000 została przekształcona w spółkę akcyjną. Rozpoczynając działalność jako zaledwie 

kilkuosobowy zespół, Spółka na przestrzeni 30 lat stworzyła produkt, na którym dziś pracują 

najważniejsze instytucje i przedsiębiorstwa w Polsce, a Spółka zatrudnia w chwili obecnej blisko 200 

specjalistów. 

Głównym systemem Spółki jest rozwiązanie SIMPLE.ERP, które dedykowane jest zarówno dla 

jednostek publicznych jak i klientów komercyjnych o różnym profilu działalności. Od roku 2012 Simple 

jest niekwestionowanym liderem wśród dostawców oprogramowania dla uczelni wyższych oraz jednym 

z wiodących producentów rozwiań dla placówek medycznych. Dzięki dużej elastyczności SIMPLE.ERP 

pod względem możliwości dostosowania do różnego rodzaju potrzeb, w latach 2016-2017 wspomniane 

oprogramowanie stało się również systemem wspomagającym podmioty z branży kolejowej.  

Najważniejszymi obszarami działalności Emitenta są: 

 Produkcja i sprzedaż rozwiązań klasy ERP, BI, CRM, HCM oraz 

aplikacji mobilnych 
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 Świadczenie usług wdrożeniowych i powdrożeniowych oraz usług 

szeroko rozumianego wsparcia Klientów 

 Sprzedaż rozwiązań i usług hardware’owych, w tym doradztwo 

w zakresie infrastruktury informatycznej 

 Realizacja usług związanych z bezpieczeństwem informatycznym 

 Realizacja projektów na zamówienie 

 Szkolenia 

 

Simple Invest Sp. z o.o.  

Simple Invest jest podmiotem działającym od 2013 roku. Od roku 2015, kiedy Spółka przejęła lubelską 

firmę BAZUS Sp. z o.o. a następnie miało miejsce połączenie prawne podmiotów, jej głównym 

przedmiotem działalności jest produkcja oraz rozwój systemu dziekanatowego BAZUS, stanowiącego 

jeden z filarów rozwiązania SIMPLE.EDU. Oprócz produkcji Zintegrowanego Systemu Informatycznego 

BAZUS, Simple Invest Sp. z o.o. świadczy również na rzecz Spółki dominującej usługi związane 

z wdrażaniem oraz późniejszym utrzymaniem systemu dziekanatowego. Spółka jest również czołowym 

dostawcą spersonalizowanych elektronicznych legitymacji studenckich i doktoranckich. 

Podmiot ten posiada udziały w spółkach Simple Locum Sp. z o.o. oraz Medinet Systemy  Informatyczne 

Sp. z o.o. 

 

Simple Locum Sp. z o.o. 

Simple Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest właścicielem budynku biurowego w Warszawie 

przy ulicy Bronisława Czecha 49/51. Budynek w całości wynajmowany jest na potrzeby Grupy Simple.  

 

Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.  

MEDINET istnieje na polskim rynku od 2000 roku. Założycielami firmy są osoby mające wieloletnie 

doświadczenie w branży informatycznej połączonej z medycyną. Działalność firmy od momentu 

powstania opiera się na tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych 

wspomagających pracę i zarządzanie jednostkami Ochrony Zdrowia. 

Medinet Systemy Informatyczne należy do Grupy Kapitałowej SIMPLE od 2014 roku. W marcu 2014 

roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów oraz umowa przedwstępna zbycia udziałów na 

mocy, których Spółka nabyła udziały stanowiące 52,4% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej 

liczbie głosów Medinet Systemy Informatyczne oraz zobowiązała się do nabycia w kolejnych latach do 

100% udziałów w tym podmiocie. Kolejne udziały w Medinet Systemy Informatyczne zostały zakupione 

w kwietniu 2015 r. a następnie w styczniu 2017 roku. Ostatnia transakcja nabycia udziałów miała 

miejsce 24 lipca 2019 roku, w ramach której SIMPLE S.A. nabyło pozostałe 16% udziałów. Aktualnie 

Simple S.A. posiada, poprzez Simple Invest, 680 udziałów w Medinet Systemy Informatyczne, które 
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uprawniają do 68,0% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w tym podmiocie oraz 

bezpośrednio 320 udziałów, które uprawniają do 32,0% udziału w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie 

głosów. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania SIMPLE posiada bezpośrednio i pośrednio 100% 

udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w tej spółce. 

Podstawowym założeniem firmy MEDINET jest kompleksowe wspomaganie informatyzacji jednostek 

Ochrony Zdrowia w dobie gwałtownie rosnących wymagań, co do jakości usług i szybkości 

przetwarzania informacji. Sztandarowy produkt tej Spółki – system Medicom, stanowi elementarną 

część platformy SIMPLE.iMED należącej do kluczowych produktów oferowanych przez Grupę. 

 

Inne inwestycje kapitałowe Simple S.A.  

Na koniec okresu sprawozdawczego oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Simple posiadała 

również udziały w Spółce Softeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Spółce EQ System Technology 

Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 

 

Simple S.A. posiada 50,24% udziału w kapitale zakładowym warszawskiej Spółki Softeam Sp. z o.o., 

co stanowi 25,18% udziału w ogólnej liczbie głosów. Wartość księgowa udziałów na koniec grudnia 

2018 r. i na koniec czerwca 2019 r. wynosiła 53 tys. zł. 

Jednostka powiązana, podobnie jak Emitent jest podmiotem specjalizującym się w projektowaniu 

i wdrażaniu rozwiązań dla małych i średnich firm. Z uwagi na fakt, że Softeam Sp. z o.o. posiada 

jednocześnie status Partnera Simple, w jej ofercie produktowej kluczową rolę stanowią również 

rozwiązania marki Simple.  

 

Udział SIMPLE S.A. 
w ogólnej liczbie 

głosów

25,18%

SOFTEAM SP. Z O.O.
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Spółka EQ System Technology Sp. z o.o. jest producentem autorskich rozwiązań BPM/CRM, HCM, 

HRM, ECM, MOM. Od ponad 25 lat jest też Partnerem SIMPLE S.A., tym samym specjalizuje się we 

wdrażaniu rozwiązań oferowanych przez Grupę Kapitałową Simple. Jednostka posiada 100% udziałów 

w kapitale zakładowym Spółki EQ System Sp. z o.o., która z kolei posiada 100% udziałów w kapitale 

zakładowym Spółki EQ System Consulting Sp. z o.o. 

W dniu 29 czerwca 2017 roku w skład Rady Nadzorczej EQ System Technology Sp. z o.o. z siedzibą 

w Dąbrowie Górniczej powołany został Prezes Zarządu Simple S.A. tj. Pan Rafał Wnorowski. 

Do dnia 9 listopada 2018 r. EQ System Technology Sp. z o.o. zarejestrowana była pod nazwą Simple 

Sp. z o.o. 

W powyżej wymienionych spółkach Simple S.A. dysponuje mniej niż połową głosów na mocy umów 

z innymi inwestorami, nie posiada zdolności kierowania polityką finansową i operacyjną tych jednostek 

gospodarczych na mocy statutu lub umowy, nie posiada zdolności mianowania i odwoływania 

członków zarządu lub organu zarządzającego oraz nie dysponuje większością głosów na posiedzeniach 

Zarządu lub organu zarządzającego.    

SIMPLE S.A. co prawda posiada bezpośrednio ponad 20% głosów w spółce Softeam Sp. z o.o., nie 

oznacza to jednak, że wywiera znaczący wpływ na tę spółkę. Treść umowy Spółki Softeam Sp. z o.o. 

wykazuje, iż wszelkie decyzje dotyczące działalności tej spółki należą do kompetencji Zarządu tej spółki. 

SIMPLE S.A. nie posiada w stosunku do Softeam Sp. z o.o. i EQ System Technology Sp. z o.o. 

uprawnień do: 

 zasiadania w zarządzie lub równorzędnym organie zarządzającym w jednostek; 

 udziału w tworzeniu polityki jednostek, w tym udział w podejmowaniu decyzji w sprawie 

dywidend lub innych metod podziału zysku (wymagana do tego jest większość głosów); 

 wzajemnej wymiany personelu kierowniczego lub  

 udostępniania informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu. 

Udział SIMPLE 
S.A. w ogólnej 
liczbie głosów

19,51%

EQ SYSTEM TECHNOLOGY SP. Z O.O.
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Mając powyższe na uwadze zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości podmioty te nie są 

jednostkami zależnymi jak również nie są to jednostki stowarzyszone, tym samym wyniki finansowe 

tych podmiotów nie są konsolidowane w ramach sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Emitenta. 

Poza wskazanymi powyżej jednostkami Simple nie posiada innych inwestycji. 

 

3. Działalność w okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia 

raportu za I półrocze 2019 r. 

3.1. Podsumowanie działań optymalizacyjnych 

W celu osiągnięcia  jak najlepszych efektów biznesowych, utrzymania rosnącego poziomu przychodów, 

ograniczenia kosztów i ciągłego podnoszenia jakości produktów i usług, Zarząd Spółki realizuje szereg 

działań optymalizacyjnych, umożliwiających efektywną realizację przyjętych celów. W pierwszym 

półroczu 2019 r. należały do nich głównie: 

 Wypracowanie nowej koncepcji obsługi Klientów przez powołany w pierwszym kwartale 2019 r. 

Pion Utrzymania Biznesu, wyodrębienie zespołów realizacyjnych i sprzedżowych pod kątem 

kluczowych dla Emitenta branż; 

 Utrzymanie wysokiej skuteczności prowadzenia działań hadlowych na rynku zamówień 

publicznych oraz umocnienie pozycji lidera wśród producentów i dostawców komleksowych 

systemów informatycznych dla uczelni wyższych; 

 Intensyfikacja procesu ofertowania w zakresie sprzętu, oprogramowania systemowego i 

bazodanowego; wzmocnienie pozycji SIMPLE jako partnera biznesowego; 

 Sukcesywna realizacja przyjętego planu rozwoju aplikacji mobilnych; przygotowanie kolejnych 

obszarów do obsługi przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych;  

 Ciągłe podnoszenie atrakcyjności oferowanych produktów; wprowadzenie do sprzedaży nowej 

wersji systemu SIMPLE.ERP oraz utrzymanie wysokiej częstotliwości implementowania nowych 

funkcjonalności do systemów własnych; 

 Utrzymanie wysokich standardów w zakresie kontroli terminowości i jakości realizowanych 

wdrożeń;  optymalizacja i lepsze wykorzystanie pracy zespołów wdrożenoniowych zapewniajace 

skuteczną pracę konsultantów na kilku projektach jednoczesnie; 

 Monitorowanie stanu realizacji celów poszczególnych komórek, usprawnienie schematu 

szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości; 

 Dalsze obniżenie poziomu kosztów sprzedaży i kosztów operacyjnych; 

 Zwiększenie zakresu informatyzacji procesów wewnętrznych; uporządkowanie i poprawienie 

przejrzystości procesów i odpowiedzialności za ich realizację; 

 Weryfikacja dostępności nowych źródeł finansowania rozwoju Grupy, zwiększenie 

wykorzystania środków unijnych w podstawowej działalności Grupy;  

 Zwiększenie ilości działań promujących ofertę produktową spółek Grupy; 

 Utrzymanie ciągłości zatrudnienia oraz rozbudowa zespołów o nowych specjalistów. 
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3.2. Komentarz do wyników finansowych 

W raportowanym okresie wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej SIMPLE 

kontynuowały dotychczasową działalność obejmującą produkcję, sprzedaż, wdrożenia, serwis 

systemów wspomagających zarządzanie oraz  dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania 

systemowego i usług w tym obszarze.  

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa kontynuowała realizację największego projektu w historii Simple, 

który został pozyskany w listopadzie 2018 roku w ramach postępowania przetargowego prowadzonego 

przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poza realizacją tak dużego przedsięwzięcia, Spółka 

sukcesywnie zwiększała zakres prac utrzymaniowych u swoich dotychczasowych Klientów oraz 

prowadziła równolegle prace w ramach pojawiających się kolejno, nowych kontraktów. Pierwsze 

półrocze 2019 r. obfite było bowiem w wiele sukcesów handlowych, których rezultatem jest podpisanie 

w okresie sprawozdawczym dziewięciu nowych umów wdrożeniowych o wartości ponad 16 mln zł 

brutto. Pomimo dalszych presji płacowej na rynku pracy, związanych z pozyskaniem specjalistów z 

branży IT, Grupie udało się zwiększyć poziom zatrudnienia, co dodatkowo stanowi potwierdzenie 

gotowości Grupy do dalszego rozwoju oraz możliwości realizacji kolejnych kontraktów jeszcze w roku 

2019 r. Intensywne tempo rozwoju Grupy Kapitałowej Simple, zarówno pod względem powiększania 

portfolio Klientów jak i wewnętrznego rozwoju poszczególnych Spółek Grupy, jest potwierdzeniem 

bardzo dobrej kondycji finansowej oraz dobrego przygotowania Grupy do utrzymania wysokiego tempa 

wzrostu wyników Grupy w kolejnych okresach rozliczeniowych. 

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Okres  
6 miesięcy 

zakończony 
30/06/2019 

Okres  
6 miesięcy 

zakończony 
30/06/2018 

PLN’000 PLN’000 

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 20 520 20 172 

Koszt własny sprzedaży 14 143 11 485 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 377 8 688 

Koszty sprzedaży 2 679 5 457 

Koszty zarządu 3 262 3 035 

Zysk (strata) ze sprzedaży 436 196 

Pozostałe przychody operacyjne 747 734 

Pozostałe koszty operacyjne 331 548 

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych  390 351 

Zysk z działalności zaniechanej 0 0 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 1 241 733 

Przychody finansowe 1 95 

Koszty finansowe 179 160 
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Zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 2 879 2 096 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 063 668 

Podatek dochodowy 145 273 

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego 918 395 

 

W pierwszym półroczu 2019 roku nastąpił nieznaczny (2%) wzrost przychodów ze sprzedaży w 

stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Uległa także zmiana struktury przychodów na rzecz 

sprzedaży wyżej marżowych produktów i usług własnych Grupy. W raportowanym okresie sprzedaż 

produktów własnych Grupy oraz usług związanych z produktami własnymi wyniosła 15.414 tys. 

złotych w porównaniu do 14.247 tys. złotych w okresie porównawczym, co oznacza 8% wzrost.  

Wzrost kosztu własnego sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 roku w stosunku do pierwszego 

półrocza 2019 roku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów sprzedaży jest wynikiem zmian 

organizacyjnych wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2019 roku. Nastąpiło połączenie dwóch działów z 

których jeden wykazywany był jako koszt wytworzenia sprzedanych produktów, a drugi jako koszty 

sprzedaży. Począwszy od początku 2019 roku powstał jeden połączony dział, który obecnie w całości 

prezentowany jest w kosztach wytworzenia sprzedanych produktów. Koszty sprzedaży związane z 

funkcjonowaniem połączonych działów w okresie styczeń – czerwiec 2019 roku wyniósł blisko 2,1 mln 

złotych. 

W pierwszym półroczu 2019 roku nastąpiła znacząca poprawa najbardziej istotnych wskaźników 

rentowności. W stosunku do roku porównawczego nastąpił wzrost wskaźnika EBITDA o 783 tys. 

złotych, tj. o 37%, wzrost EBIT o 508 tys. złotych, tj. o 69% oraz zysku netto o 524 tys. złotych, tj. o 

133%. 

 

Wskaźniki rentowności 

Okres  
6 miesięcy 

zakończony 
30/06/2019 

Okres  
6 miesięcy 

zakończony 
30/06/2018 

(%) (%) 

Rentowność brutto sprzedaży 31,1% 43,1% 

Rentowność sprzedaży 2,1% 1,0% 

Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) 6,0% 3,6% 

Rentowność EBITDA 14,0% 10,4% 

Rentowność brutto 5,2% 3,3% 

Rentowność netto 4,5% 2,0% 

Rentowność aktywów - ROA (uroczniony) 4,6% 1,9% 

Rentowność kapitału własnego - ROE (uroczniony) 11,6% 4,7% 

 

Na największą uwagę zasługuje znacząca poprawa wskaźników rentowności, które w pierwszym 

półroczu 2019 roku były na istotnie wyższych poziomach niż w analogicznym okresie roku 2018. Grupa 

osiągnęła rentowność EBITDA na poziomie 14,0%, EBIT 6,0% oraz rentowność netto na poziomie 4,5%. 

Znaczącej poprawie uległy także wskaźniki ROA i ROE, które osiągnęły w okresie styczeń - czerwiec 
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2019 roku odpowiednio urocznione poziomy 4,6% oraz 11,6%. Poprawa wskaźników rentowności jest 

efektem nieustannego usprawniania modelu zarządzania projektami oraz optymalizacji kosztów, w tym 

kosztów stałych. W szczególności w okresie styczeń - czerwiec 2019 roku, pomimo presji płacowej 

nastąpiło utrzymanie kosztów ogólnego zarządu na poziomie pierwszego półrocza 2018 roku. 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

  

Stan na  

30/06/2019 

Stan na  

31/12/2018 

PLN’000 PLN’000 

Aktywa trwałe 20 857 20 864 

Aktywa obrotowe 18 674 21 143 

Aktywa razem 39 531 42 007 

Kapitał akcyjny 4 812 4 812 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

15 672 16 686 

Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 155 148 

Kapitał własny razem 15 827 16 833 

Zobowiązania długoterminowe 3 945 3 900 

Zobowiązania krótkoterminowe 19 759 21 273 

 

Spadek sumy bilansowej jest efektem poprawy sprawności zarządzania kapitałem obrotowym oraz 

przeznaczenia środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31.12.2018 z tytułu spłaty należności 

przez klientów na spłatę zobowiązań z powiązanych z realizacją kontraktów. 

Po stronie aktywów obrotowych na 30.06.2019 miał miejsce spadek salda należności z tytułu dostaw 

i usług o 2.267 tys. złotych, co stanowi zmniejszenie o 16% w stosunku do 31.12.2019. Jednocześnie, 

po stronie zobowiązań krótkoterminowych na dzień sprawozdawczy miał miejsce spadek salda 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 2.787 tys. złotych, co stanowi zmniejszenie o 43% w stosunku 

do 31.12.2018.  

Po stronie zobowiązań krótkoterminowych na komentarz zasługuje także wzrost pozycji rezerw 

krótkoterminowych o 990 tys. złotych, co stanowi wzrost o 31%. Rezerwy utworzone w pierwszym 

półroczu 2019 roku dotyczą niezafakturowanych kosztów kontraktów. 

 

Wskaźniki płynności 

Stan na  
30/06/2019 

Stan na  
31/12/2018 

(dni) (dni) 

Wskaźnik płynności I [aktywa obrotowe / zobowiązania 
krótkoterminowe] 

            0,95                  0,99      

Wskaźnik płynności II [aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania 
krótkoterminowe] 

            0,91                  0,95      

Wskaźnik płynności III [środki pieniężne / zobowiązania 
krótkoterminowe] 

            0,08                  0,06      
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Wskaźniki płynności na dzień 30.06.2019 roku pozostają na bezpiecznych poziomach gwarantujących 

możliwość terminowej obsługi zobowiązań Grupy.  

 

Wskaźniki sprawności zarządzania 

Stan na  
30/06/2019 

Stan na  
31/12/2018 

(dni) (dni) 

Okres rotacji zapasów (w dniach) 6 8 

Okres inkasa należności (w dniach) 113 137 

Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach) 33 58 

 

Na skutek konsekwentnego wdrażania polityki zarządzania kapitałem obrotowym, w pierwszym 

półroczu 2019 roku nastąpiła poprawa wszystkich wskaźników sprawności zarządzania. Nastąpiło 

skrócenie cyklu rotacji zapasów o 2 dni, okresu inkasa należności o 24 dni oraz okresu spłaty 

zobowiązań handlowych o 26 dni. 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

  

Okres  
6 miesięcy 

zakończony 
30/06/2019 

Okres  
6 miesięcy 

zakończony 
30/06/2018 

PLN’000 PLN’000 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 045 -2 217 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -683 -1 818 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 023 1 224 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 339 -2 811 

 

Zwiększenie stanu środków pieniężnych z działalności operacyjnej wynika głownie z wypracowanego 

zysku, zmniejszenia stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz zwiększenia stanu rezerw. Ma to 

bezpośredni związek ze spłatą należności przez klientów a także z ujętymi w kosztach okresu 

rezerwami, które nie stanowiły kosztu wydatkowanego. 

Ujemne przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej są wynikiem prowadzonej przez 

Grupę intensywnej działalności inwestycyjnej i rozwojowej – nieustannym rozwojem produktów, w tym 

nakładami na wytworzenie nowej wersji systemu ERP.  

Ujemne przepływy z działalności finansowej wynikają z dwóch czynników – wypłatą w pierwszym 

półroczu 2019 roku części dywidendy za rok 2018 w kwocie 1.203 tys. złotych oraz spłatą zobowiązań 

finansowych w kwocie 944 tys. złotych. Jednocześnie po stronie wpływów miało miejsce uruchomienie 

kredytów na kwotę 1.124 tys. złotych. 
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Dodatkowe informacje nt. wyników wypracowanych w okresie sprawozdawczym 

Dodatkowymi istotnymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięte wyniki były: 

 utrzymanie terminowości realizacji kontraktów i minimalizowanie ryzyka naliczania kar 

umownych; 

 podejmowanie natychmiastowych działań naprawczych w przypadku pojawienia się 

jakichkolwiek nieprawidłowości; 

 efektywne podnoszenie jakości oferowanych usług, skuteczne budowanie zaufania i 

zadowolenia Klientów; 

 wprowadzenie do sprzedaży nowej wersji systemu SIMPLE.ERP oraz kolejnych rozwiązań 

mobilnych; 

 szybkie reagowanie na potrzeby Klientów; 

 przemodelowanie obszarów zwiazanych ze sprzedażą usług utrzymaniowych; 

 utrzymanie wysokiej systematyczności w realizacji działań optymalizacyjnych; 

 wzrost kompetencji pracowników i racjonalne wykorzystanie ich potencjału oraz skuteczne 

pozyskiwanie nowych specjalistów, adekwatnie do pojawiajacych się potrzeb Grupy; 

 rozwój  i ciągłe doskonalenie własnych rozwiazań; 

 lepsze wykorzystanie wewnętrzych baz wiedzy i zwiekszenie powtarzalności wdrożeń. 

  

3.3. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku Simple S.A. zawarła z podmiotami Grupy 

poniższe standardowe transakcje handlowe. Sprzedaż towarów i usług do podmiotów powiązanych 

odbywa się na podstawie standardowego cennika. Zakupy towarów odbywały się w oparciu o ceny 

rynkowe pomniejszone o rabaty z tytułu zamówionych ilości. W okresie sprawozdawczym Simple S.A. 

jako podmiot dominujący nie zawierała innych transakcji, które odbiegałyby od typowych transakcji 

zawieranych pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej na warunkach rynkowych. Transakcje 

realizowane były w oparciu  o ceny rynkowe pomniejszone o rabaty z tytułu zamówionych ilości na 

warunkach rynkowych.  

Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług są 

następujące: 
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Transakcje z jednostkami powiązanymi 

za okres 

01.01.2019 -

30.06.2019  

000’ PLN 

Za okres 

01.01.2018- 

30.06.2018 

 000’ PLN 

Przychody (towary i usługi) w tym: 3 109 1886 

-do jednostek zależnych 2 367 1147 

-do jednostek pozostałych 742 739 

Zakupy, w tym: 2671 2294 

-od jednostek zależnych 2 368 1 206 

-od jednostek pozostałych 303 1 088 

Należności z tytułu dostaw i usług w tym: 465 968 

-od jednostek zależnych 98 490 

-od jednostek pozostałych 367 478 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w tym: 389 1 419 

-do jednostek zależnych 98 490 

-do jednostek pozostałych 292 929 

Zobowiązania z tytułu pożyczek w tym: 5 121 6 002 

-do jednostek zależnych 5 121 6 002 

Należności z tytułu pożyczek w tym: 5 121 6 002 

-od jednostek zależnych 5 121 6 002 

 

3.4. Poręczenia i gwarancje 

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2019 roku oraz według stanu na dzień publikacji 

tj. 13 września 2019 roku nie były udzielane przez emitenta i jednostki od niego zależne poręczenia 

kredytu lub pożyczki lub udzielane gwarancje. 

3.5. Zarządzanie kapitałem  

Zdaniem Zarządu Simple S.A. obecna sytuacja finansowa Grupy i jej potencjał produkcyjny oraz 

pozycja rynkowa nie stwarzają zagrożeń dla jej dalszego funkcjonowania i rozwoju w roku 2019. 

Głównym celem zarządzania kapitałem Grupy jest poprawienie ratingu kredytowego  

i wskaźników kapitałowych, które mają na celu wspieranie działalności operacyjnej Grupy oraz 

zwiększanie wartości dla jej akcjonariuszy. Grupa zarządza strukturą kapitałową i wprowadza do niej 

zmiany. W celu utrzymania lub skorygowania struktury kapitałowej, Grupa może wypłacać dywidendy 

dla akcjonariuszy lub wyemitować nowe akcje. W 2019 roku Grupa nie wprowadzała żadnych zmian 

do celów, zasad i procesów obowiązujących w tym obszarze.  

3.6. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności  

Przychody ze sprzedaży Grupy w poszczególnych kwartałach roku podlegają niewielkiej sezonowości. 

Przychody w czwartym kwartale są zwykle na wyższym poziomie, ponieważ duża ich część generowana 

jest przez kontrakty mające terminy realizacji w czwartym kwartale, jak również w ostatnich 

miesiącach roku podmioty gospodarcze dokonują zwiększonej ilości zakupów.  
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3.7. Informacja dotycząca emisji akcji 

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku Emitent nie dokonał 

emisji papierów wartościowych.  

3.8. Istotne zdarzenia w okresie sprawozdawczym oraz po dniu bilansowym  

Poniżej zamieszczono zestawienie najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w trakcie 2019 roku, 

do momentu publikacji niniejszego sprawozdania a nie zostały opisane w innych punktach niniejszego 

sprawozdania. 

W dniu 14 stycznia 2019 r. Spółka zawarła z Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Bydgoszczy (Zamawiający) umowę na realizację projektu obejmującego przede wszystkim dostawę, 

instalację i konfigurację oprogramowania aplikacyjnego oraz jego integrację z posiadanym przez 

Zamawiającego systemem Wspomagającym Zarządzanie Uczelnią, a ponadto usługi wsparcia 

serwisowego. Za wykonanie przedmiotu umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 1,16 

mln zł brutto. Termin zakończenia wdrożenia obejmujące finalna integrację oprogramowania ustalono 

na koniec sierpnia 2022 r. 

W dniu 21 marca 2019 roku Emitent zawarł z Bankiem Millennium S.A. aneks do umowy o linię 

wielowalutową, na podstawie którego kwota limitu kredytowego została ustalona na poziomie 7 mln zł 

(z sublimitami do wysokości 5 mln zł dla kredytu w rachunku bieżącym oraz do 2 mln zł dla kredytu 

rewolwingowego). Niezależnie od powyższego również w dniu 21 marca 2019 r. zawarty został aneks 

do umowy linii gwarancyjnej ustalający kwotę limitu gwarancyjnego na poziomie 2 mln zł. Okres 

kredytowania oraz okres udostępnienia linii gwarancyjnej uległ jednocześnie wydłużeniu do kwietnia 

2020 roku. 

W dniu 26 marca 2019 r. Zarząd Emitenta podjął decyzje o rekomendowaniu wypłaty dywidendy z 

zysku za 2018 roku. Rekomendowana przez Zarząd wartość dywidendy została określona na kwotę 1,9 

mln zł. Rekomendacja Zarządu Spółki została w tym samym dniu pozytywnie zaopiniowana przez Radę 

Nadzorczą Emitenta. 

W dniu 14 maja 2019 r. w siedzibie Emitenta, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Simple S.A. 

W trakcie posiedzenia rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE w 2018 r., a także rozpatrzono sprawozdania z 

działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania z działalności Spółki w 

2018 r., jak również podjęto decyzję w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. 

W dniu 23 maja 2019 r. Spółka dominująca zawarła z Górnośląską Wyższa Szkołą Handlową im. 

Wojciecha Korfantego umowę na realizację projektu informatycznego. Przedmiotem Umowy jest 

wdrożenie u Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z dostawą sprzętu 

i oprogramowania. Za wykonanie przedmiotu umowy Simple S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

ok. 2,26 mln zł brutto. Termin zakończenia wdrożenia ustalono do końca marca 2021 r. 

W dniu 27 maja 2019 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bankową we 

Wrocławiu, Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku oraz Wyższą 

Szkoła Filologiczną we Wrocławiu a Simple S.A. zawarte zostały umowy na wdrożenie i świadczenie 

usług utrzymania oraz rozwoju w zakresie systemu komputerowego obsługi toku studiów (Umowa). 

Przedmiot Umowy został podzielony na część gwarantowaną i część objętą prawem opcji obejmującą 
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uzgodnione usługi, z których Zamawiający mogą, lecz nie muszą skorzystać. Termin wdrożenia 

systemu ustalono nie później niż do 2021 r. Całkowite wynagrodzenie Spółki za wykonanie przedmiotu 

Umowy wynosi ok. 7,9 mln zł brutto. 

W dniu 19 lipca 2019 r. Emitent zawarł z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu umowę na 

dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP. 

Za wykonanie przedmiotu umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 5,53 mln zł brutto. 

Termin zakończenia wdrożenia ustalono do października 2021 r. 

W dniu 24 lipca 2019 r. jednostka dominująca zawarła umowy nabycia łącznie 160 udziałów w Medinet 

Systemy Informatyczne Sp. z o.o. W związku z zawarciem ww. umów, Simple S.A. posiada bezpośrednio 

320 udziałów w Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.  a z uwzględnieniem pośredniego stanu 

posiadania tj. za pośrednictwem spółki zależnej Simple Invest Sp. z o.o., która posiada 680 udziałów 

Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,  Emitent posiada łącznie 1000 udziałów w Medinet Systemy 

Informatyczne Sp. z o.o., które stanowią 100% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w tej spółce. 

 

3.9. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych  

Grupa Simple nie wykazywała zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy 30 czerwca 2019 roku 

i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, tj. do dnia 13 września 2019 roku, nie nastąpiły 

zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych od czasu zakończenia ostatniego roku 

obrotowego, za wyjątkiem zabezpieczeń kredytów opisanych w notach objaśniających do sprawozdania 

finansowego nr 28 i 29. 

 

3.10. Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na 

jedną akcję 

 

Rok 2019 Simple S.A. 

Uchwałą Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2019 roku zgodnie z art. 395 § 2 

pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie § 6 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Simple S.A. postanowiło zysk Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 

31 grudnia 2018 roku w wysokości 4 141 151,23 zł przeznaczyć w następujący sposób: 

- kwotę 1 924 864,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjnariuszy Spółki;  

- kwotę 2 211 676,45 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych; 

- kwotę 4 610,78 zł przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. 

Dzień dywidendy ustalony został na dzień 31 maja 2019 roku.  

Termin  wypłaty dywidendy ustalony został na dzień: 

- pierwsza transza w kwocie 0,25 zł na jedną akcję Spółki – 10 czerwca 2019 roku, 

- druga transza w kwocie 0,15 zł na jedną akcję Spółki – 30 sierpnia 2019 roku. 

Obie transze zostały wypłacone z zachowaniem powyższych terminów. 
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3.11. Informacje o odpisach aktualizujących  

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów 

obrotowych.  

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 

innych aktywów, w tym rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.  

3.12. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych 

postanowień  

Na dzień bilansowy oraz na moment publikacji niniejszego sprawozdania, tj. 13 września 2019 roku 

w Grupie nie wystąpiły zaległości w spłatach kredytów i pożyczek oraz nie zostały naruszone istotne 

postanowienia umów kredytów i pożyczek.  

4. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych 

Do dnia sporządzenia niniejszego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, tj. do 

dnia 13 września 2019 roku, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a 

powinny być ujęte w niniejszym sprawozdaniu.  

5. Prognozy wyników finansowych 

Emitent nie publikował prognoz wyników na rok 2019. 

6. Czynniki mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe 

Poniżej zamieszczono zestawienie najważniejszych czynników zarówno zewnętrznych jak 

i wewnętrznych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą mieć wpływ na osiągane wyniki 

w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 2019 roku. 

Zdaniem Zarządu Simple S.A. obecna sytuacja finansowa Grupy i jej potencjał produkcyjny oraz 

pozycja rynkowa nie stwarzają zagrożeń dla jej dalszego funkcjonowania i rozwoju w roku 2019. Do 

najważniejszych czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych które w sposób bezpośredni lub 

pośredni mogą mieć wpływ na osiągane wyniki w następnych kwartałach można zaliczyć: 

 

Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy 

 sytuacja na rynku informatycznym 

 perspektywy poszerzenia rynków zbytu i oferty produktowej 

 dostęp do funduszy unijnych 

 działania związane z nasilającą się konkurencją 

 zmiany sytuacji kredytowej, płynności finansowej 

 ryzyka związane z szybkimi zmianami technologicznymi i innowacjami na rynku 

 dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej 
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Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy 

 jakość i kompleksowość oferty SIMPLE S.A. 

 nakłady na rozwój produktu i rozwijanie nowych rynków 

 stabilność i doświadczenie kadry menadżerskiej 

 doświadczenie w projektach informatycznych 

 skuteczne działania zespołu Działu Sprzedaży i Marketingu 

 prawidłowa realizacja projetów w ramach posiadanego portfela zamówień. 

Biorąc pod uwagę powyższe, najważniejszymi celami Zarządu na drugie półrocze 2019 roku będą 

w szczególności: 

 skuteczna realizacja przyjetych założeń budżetowych; 

 dalsze pozyskiwanie istotnych kontraktów w szczególności w kluczowych dla Spółki branżach 

medycznej i edukacyjnej z zachowaniem marży pozwalajacej na osiagnięcie oczekiwanego zysku 

ze sprzedaży; 

 wprowadzenie kolejnych pozycji do oferty Grupy, rozbudowa oferty utrzymaniowej oraz 

zwiększenie przychodów ze sprzedaży aplikacji mobilnych; 

 poszerzenie bazy Klientów referencyjnych; 

 zakończenie sukcesem rozpoczętych procesów handlowych w branży komercyjnej; 

 aktywne uczestnictwo w wydażeniach branżowych, zwiększenie ilości działań promujących 

Grupę Kapitałową SIMPLE; 

 intensyfikacja prac nad unikalnym projektem opartym m.in. o AI i machine learning; 

 utrzymanie terminowości realizacji prowadzonych projektów oraz zoptymalizowanie czasu 

realizacji usług powdrożeniowych; 

 wprowadzenie nowej jakości świadczonych usług; 

 wzmacnianie kompetencji pracowników, poprzez realizację szeregu szkoleń 

współfinansowanych ze środków UE; 

 zwiększenie udziału środków UE w rozwoju produktów własnych. 

7. Czynniki Ryzyka 

Do najważniejszych czynników ryzyka charakterystycznych dla Emitenta i Grupy Kapitałowej SIMPLE 

oraz otoczenia w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność należą: 

 Ryzyko pogorszenia koniunktury branżowej, 

 Ryzyko kadrowe, 

 Ryzyko konkurencji, 

 Ryzyko prowadzenia wdrożeń systemu, 

 Ryzyko utraty konkurencyjności produktów Grupy Simple, 

 Ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Grupy Kapitałowej, 

 Ryzyko związane z sezonowością i nieregularnością przychodów, 

 Ryzyko uzależnienia od kluczowych dostawców, 

 Ryzyko uzależnienia od kluczowych klientów/odbiorców, 

 Ryzyko związane z wpływem sytuacji makroekonomicznej na wyniki Grupy Kapitałowej, 

 Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz niestabilnością systemu podatkowego, 
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 Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży  i rozwojem nowych produktów, 

 Ryzyko związane z konsolidacją branży, 

 Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji, 

 Ryzyko utraty zaufania odbiorców, 

 Ryzyko związane z możliwym wzrostem kosztów finansowania, 

 Ryzzyko związane ze zmianami stóp procentowych, 

 Ryzyko związane z instrumentami finansowymi, 

 Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. 

Szczegółowy opis powyżej wymieniowych czynników ryzyka został przedstawiony w sprawozdaniu 

z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2018 (punkty 5.2-5.3, str. 50-56) i pozostaje 

aktualny na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.  

 

8. Organy Simple S.A. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz na dzień publikacji  tj. 13 września 2019 r. skład Rady Nadzorczej i 

Zarządu Spółki dominującej przedstawiał się następująco: 

Zarząd 

Rafał Wnorowski Prezes Zarządu 

Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu 

Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu 

Rada Nadzorcza 

Adam Wojacki Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Bogusław Mitura Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Zbigniew Strojnowski Sekretarz Rady Nadzorczej 

Paweł Zdunek Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Zdunek Członek Rady Nadzorczej 

Marceli Malicki Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu 12 lutego 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 16 lutego 2019 r. Pana Rafała 

Wnorowskiego na kolejną kadencję powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu SIMPLE S.A. 

W dniu 14 maja 2019 roku, z tym samym dniem, na kolejną kadencję na stanowisko Wiceprezesa 

Zarządu SIMPLE S.A. został powołany przez Radę Nadzorczą Spółki Pan Daniel Fryga.   
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9. Akcje i akcjonariat 

9.1. Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 4 812 160  akcji, w tym: 

 189 000 akcji na okaziciela Serii A1 (wartość nominalna akcji 1zł) 

 756 000 akcji na okaziciela Serii A2 (wartość nominalna akcji 1zł) 

 225 000 akcji na okaziciela serii B   (wartość nominalna akcji 1zł) 

 102 690 akcji na okaziciela serii C   (wartość nominalna akcji 1zł) 

 360 000 akcji na okaziciela serii D   (wartość nominalna akcji 1zł) 

 180 000 akcji na okaziciela serii E    (wartość nominalna akcji 1zł) 

 73 350 akcji na okaziciela serii F      (wartość nominalna akcji 1zł) 

 72 864 akcji na okaziciela serii G     (wartość nominalna akcji 1zł) 

 27 000 akcji na okaziciela serii H     (wartość nominalna akcji 1zł) 

 15 245 akcji na okaziciela serii I       (wartość nominalna akcji 1zł) 

 2 001 149 akcji na okaziciela serii J  (wartość nominalna akcji 1zł)   

 378 000 akcji na okaziciela serii K    (wartość nominalna akcji 1zł) 

 431 862 akcji na okaziciela serii L    (wartość nominalna akcji 1zł) 

 

Kapitał zakładowy SIMPLE SA wynosi 4.812.160,00 złotych i dzieli się na  4 812 160 akcji o wartości 

nominalnej 1,00 zł każda. 

9.2. Akcjonariat 
Poniżej zaprezentowano strukturę akcjonariatu jednostki dominującej na dzień publikacji raportu za 

pierwszy kwartał 2019 r., tj. na dzień 15 maja 2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego 

sprawozdania tj. na dzień 13 września 2019 r.  

Akcjonariusz 
Stan na 15 maja 2019 r. Stan na 13 września 2019 r. 

Liczba posiadanych 

akcji/głosów 

Udział w kapitale 

/głosach 

Liczba posiadanych 

akcji/głosów 

Udział w kapitale 

/głosach 

Cron Sp. z o.o. 1 510 000 31,38% 1 510 000 31,38% 

Bogusław Mitura 1 000 596 20,79% 1 000 596 20,79% 

Formonar Investments Limited 273 000 5,67% 273 000 5,67% 

Pozostali 2 028 564 42,16% 2 028 564 42,16% 

Razem 4 812 160 100% 4 812 160 100% 

 

9.3. Akcje oraz uprawienia w posiadaniu osób zarządzających i 

nadzorujących 

Poniżej zaprezentowano informację nt. stanu posiadania osób zarządzających i nadzorujących na dzień 

publikacji raportu za pierwszy kwartał 2019 r., tj. 15 maja 2019 r. oraz na dzień publikacji niniejszego 

sprawozdania tj. na dzień 13 września 2019 r.  
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Członkowie Zarządu 15 maja 2019 r 13 września 2019 r. 

Rafał Wnorowski 33 100 33 100 

Michał Siedlecki 160 000 160 000 

Daniel Fryga 7 670 7 670 

Rada Nadzorcza 15 maja 2019 r. 13 września 2019 r. 

Adam Wojacki 4 847 4 847 

Bogusław Mitura 1 000 596 1 000 596 

Zbigniew Strojnowski 163 000 163 000 

Paweł Zdunek 1 510 000 1 510 000 

Tomasz Zdunek 0 0 

Marceli Malicki 78 160 78 160 

 

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały uprawnień do akcji Emitenta na dzień 15 maja 2019 

r. oraz na dzień 13 września 2019 r. 

 

9.4. Postępowania sądowe 

 Sprawa z powództwa SIMPLE S.A. o zasądzenie od Jarosława Kownackiego prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą „JARO Jarosław Kownacki” kwoty 3.710.690,00 zł tytułem 

wydania korzyści z dokonanego naruszenia praw autorskich SIMPLE S.A. Spółka wniosła także 

o zasądzenie na rzecz Funduszu Promocji Twórczości kwoty 11.132.070,00 zł tj. sumy 

pieniężnej odpowiadającej trzykrotności wysokości korzyści odniesionych przez Pozwanego. 

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Łodzi, X Wydział Gospodarczy za sygn. akt X 

GC  324/15. Obecnie sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXII Wydział – 

Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych XXII sygn. akt GWzt 60/15. 

W dniach 4, 5 i 6 października 2016 r. odbyły się całodziennie rozprawy sądowe. W marcu 2017 

r. została złożona do akt sprawy opinia biegłego sądowego – częściowo korzystna dla Spółki. 

W następstwie zgłoszonych przez Spółkę zastrzeżeń do opinii, Sąd postanowił powołać nowego 

biegłego celem sporządzenia kolejnej opinii. W dniu 9 lutego 2018 roku Spółka otrzymała opinię 

biegłego, do której ustosunkowała się w wyznaczonym terminie 21 dni. W dniu 3 października 

2018 roku odbył się kolejny termin rozprawy w sprawie. Do akt sprawy została załączona opinia 

uzupełniająca biegłego. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 8 kwietnia 2019 

roku. W tym terminie Sąd zamknął rozprawę i odroczył ogłoszenie wyroku do dnia 19 kwietnia 

2019 roku. Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2019 roku Sąd ogłosił wyrok, mocą którego 

oddalił powództwo i zasądził od Simple S.A. na rzecz Jarosława Kownackiego kwotę 18.513,47 

zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Spółka wniosła apelacje od wyroku, zaskarżając 

rozstrzygnięcie w całości. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania termin rozprawy 

apelacyjnej nie został wyznaczony.  
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 Sprawa z wniosku Consortia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. 

Dnia 10 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, IX Wydział 

Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sygn. akt: IX GU 62/13 ogłosił 

upadłość Wnioskodawcy z możliwością zawarcia układu, na skutek czego dnia 19 września 

2013 roku Spółka Simple S.A. dokonała zgłoszenia przysługującej jej wobec Spółki Consortia 

Sp. z o.o. wierzytelności należącej do czwartej kategorii w wysokości 1.429.152,11 złotych. 

Zgromadzenie Wierzycieli Upadłego wyznaczone zostało na dzień 07 lutego 2014 roku w 

siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, sygn. akt: IX GUp 18/13, 

którego przedmiot stanowiło głosowanie nad propozycjami układowymi złożonymi przez 

Upadłego. W toku głosowania 51 Wierzycieli (spośród 79 uprawnionych) oddało ważne głosy za 

przyjęciem układu, którym przysługiwała łącznie wierzytelność w wysokości 13.547.324.32 zł 

(w tym także Spółka Simple S.A.). Na skutek spełnienia wymogu dot. ilości wierzycieli 

głosujących za zawarciem układu oraz łącznej kwocie przysługujących im wierzytelności, układ 

został przyjęty obejmując następujące warunki: 

a. całkowitą redukcję odsetek za opóźnienie od wszystkich zobowiązań, 

b. całkowitą redukcję kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych, 

c. odroczenie spłaty wierzytelności i spłata 100% wierzytelności (kapitału) w dziesięciu 

równych ratach rozłożonych na 5 lat, płatnych w odstępach 6-miesięcznych, począwszy 

od 15 dnia miesiąca po upływie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego. 

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, IX Wydział 

Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sygn. akt: IX GUp 18/13 z dnia 

19 lutego 2014 roku zatwierdzające układ zawarty między Dłużnikiem – Consortia Sp. z o.o. w 

upadłości układowej a Wierzycielami stało się prawomocne z dniem 30 kwietnia 2014 roku. 

Postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r. Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X 

Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sygn. akt: X GU 1/15 uchylono 

układ zawarty pomiędzy upadłym a wierzycielami oraz otwarto zakończone postępowanie 

upadłościowe, zmieniono sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z 

możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku. Postępowanie 

likwidacyjne jest nadal w toku. Obecnie sprawa toczy się za sygn. akt X GUp 200/15. Syndyk 

Tomasz Noga wszczął postępowanie sądowe w którym przesłuchiwano byłych członków zarządu 

Spółki i jej kluczowych pracowników celem ustalenia miejsca znajdowania się dokumentów 

księgowych Spółki. Syndyk prowadzi w imieniu Spółki postępowania sądowe celem otrzymania 

należności przysługujących Consortia Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej od Skarbu Państwa 

- Komendy Głównej Policji i Agtes Sp. z o.o. Syndyk podejmował czynności faktyczne i prawne 

mające na celu sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego, lecz ze względu na to, że oferent wybrany 

w przetargu nie zapłacił całości ceny oraz nie przystąpił do aktu notarialnego do sprzedaży nie 

doszło. Należność SIMPLE S.A. w kwocie głównej 1.393.637,53 zł została uznana jako 

wierzytelność kategorii czwartej pod poz. 28 (nr zgłoszenia 41) Listy Wierzytelności. W kategorii 

czwartej uznane zostały ponadto odsetki do dnia ogłoszenia upadłości układowej w wysokości 

35.514,58 zł oraz część odsetek liczonych do dnia uprawomocnienia się postanowienia o 



  RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ S IMPLE ZA OKRES 6  MIESIĘCY ZAKOŃCZONY  3 0 CZERWCA  2019 R0KU  

 

26 

uchyleniu układu w kwocie 152.918,25 zł. W kategorii piątej uznana została cześć odsetek 

liczonych do dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu w kwocie 

155.858,25 zł  Sporządzony przez Syndyka Tomasza Nogę w dniu 10 lipca 2017 roku zmieniony 

Plan podziału nie został prawomocnie zatwierdzony. Nadal na drodze sądowej Syndyk dochodzi 

od Skarbu Państwa – Komendy Głównej Policji przed Sądem Okręgowym w Warszawie III 

Wydział Cywilny w sprawie sygn.. III C 819/13 kwoty 8.054.475,00 zł z tytułu należności za 

realizację umowy z dnia 20 września 2011 r. o budowę i wdrożenie systemu informatycznego 

System Wspomagania Obsługi Policji (SWOP). Wedle informacji otrzymanych od syndyka masy 

upadłości w lutym 2019 r. zarówno postępowanie względem Komendy Policji jak i Powiatu 

Przysuskiego toczą się przed sądem i na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie zapadły 

jeszcze wyroki Sądu nawet w pierwszej instancji. 

 Sprawa z powództwa KIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

przeciwko Spółce o zapłatę kwoty 701.272,20 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie 

liczonymi od dnia 17 maja 2016 roku do dnia zapłaty tocząca się przed Sądem Okręgowym 

w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy za sygn. akt XXVI GC 450/17. W sprawie został 

wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego Spółka w terminie wniosła 

sprzeciw. Na dzień 24 sierpnia 2017 r. został wyznaczony termin spotkania informacyjnego w 

sprawie, celem ustalenia celowości przeprowadzenia w sprawie mediacji. W następstwie 

spotkania strony wyraziły zgodę na skierowanie sprawy do mediacji. W dniu 13 października 

2017 roku odbyło się spotkanie mediacyjne, które nie doprowadziło jednak do ustalenia 

warunków ugody. W dniu 19 stycznia 2018 roku odbył się pierwszy termin rozprawy. Kolejne 

rozporawy w sprawie miały miejsce 15 czerwca 2018 roku oraz 4 czerwca 2019 roku. Termin 

zakończenia sprawy jest trudny do przewidzenia, brak jest jednak widoków na prawomocne 

zakończenie sprawy w 2019 roku. Spółka podnosi przeciwko liczne zarzuty przeciwko żądaniu 

pozwu, w tym zarzut przedawnienia roszczenia w całości, co pozwala na dość pozytywne 

rokowania, co do ostatecznego wyniku postępowania. Kolejny termin rozprawy zaplanowany 

jest na dzień 25 października 2019 roku.  

9.5. Inne informacje  

Poza informacjami zaprezentowanymi w niniejszym raporcie Zarząd Simple S.A. nie identyfikuje innych 

informacji, które jego zdaniem są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, 

wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji 

zobowiązań. 
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II. OŚWIADCZENIA OSÓB ZARZĄDZAJACYCH  

Zarząd SIMPLE S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy: 

 skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Simple oraz jednostkowe 

skrócone sprawozdanie finansowe Simple S.A. za 6 miesięcy od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 

roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami 

rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 

i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Simple i Simple S.A.  

 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Simple za I półrocze 2019 roku zawiera 

prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Grupy Kapitałowej Simple i Simple S.A., w tym opis 

podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

  

 

PODPISY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 

Niniejszy raport wraz ze śródrocznymi skróconymi sprawozdaniami finansowymi (odpowiednio 

jednostkowym oraz skonsolidowanym) został zatwierdzony przez Zarząd Simple S.A.  i przekazany do 

publikacji w dniu 13 września 2019 roku.  

 

 

Zarząd: 

 

Rafał Wnorowski     Prezes Zarządu 

 

 

 

Michał Siedlecki      Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

 

Daniel Fryga        Wiceprezes Zarządu 
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