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I .  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU S IMPLE S.A.  

Zarząd Grupy w składzie Prezes Zarządu - Rafał Wnorowski, Wiceprezes Zarządu – Daniel Fryga oświadczają, że 

wedle ich najlepszej wiedzy, śródroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały 

zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Grupy i jej wynik finansowy oraz, że niniejszy raport zawiera prawdziwy obraz 

rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.  

 

Zarząd: 

Rafał Wnorowski     Prezes Zarządu 

Daniel Fryga     Wiceprezes Zarządu 

 

II . PODPISY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH  

Niniejsze skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Simple wraz ze skróconym śródrocznym 

jednostkowym sprawozdaniem Simple S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Simple S.A. w dniu 30 

września 2021 roku.  

  

 

Rafał Wnorowski  

Prezes Zarządu 

dokument podpisany elektronicznie 

 

Daniel Fryga 

Wiceprezes Zarządu 

dokument podpisany elektronicznie 
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III . OPIS DZIAŁALNOŚCI ORAZ SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE  

 

Wprowadzenie  

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Simple za okres od 1 stycznia do 

30 czerwca 2021 roku zawiera informacje, których zakres został określony w § 68-69 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie).  

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest § 60 ust. 1 pkt 2  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. 

 

 

1. Wybrane dane finansowe 

 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Simple 

 

 6 m-cy do 

30.06.2021  
tys. PLN 

6 m-cy do 

30.06.2020 
tys. PLN 

6 m-cy do 

30.06.2021 
tys. EUR 

6 m-cy do 

30.06.2020 
tys. EUR 

Przychody ze sprzedaży 23 118 20 506 5 084 4 617 

Zysk z działalności operacyjnej -2 794 1 892 -614 426 

Zysk za okres sprawozdawczy brutto -2 982 1 751 -656 394 

Zysk za okres sprawozdawczy netto -3 161 1 775 -695 400 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 466 6 765 542 1 523 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 979 -1 369 -655 -308 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 981 -1 820 216 -410 

Środki pieniężne na koniec okresu 3 948 5 155 868 1 161 
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 30.06.2021 
tys. PLN 

31.12.2020 
tys. PLN 

30.06.2021 
tys. EUR 

31.12.2020 
tys. EUR 

Aktywa trwałe 22 594 21 053 4 998 4 562 

Aktywa obrotowe 20 461 27 301 4 526 5 916 

Kapitał własny 18 484 21 645 4 089 4 690 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 571 26 709 5 435 5 788 

 

 Wybrane dane finansowe Simple S.A. 

 

POZYCJA 6 m-cy do 

30.06.2021  
tys. PLN 

6 m-cy do 

30.06.2020 
tys. PLN 

6 m-cy do 

30.06.2021 
tys. EUR 

6 m-cy do 

30.06.2020 
tys. EUR 

Przychody ze sprzedaży 22 047 19 677 4 848 4 430 

Zysk z działalności operacyjnej -1 955 2 047 -430 461 

Zysk za okres sprawozdawczy brutto -2 066 1 972 -454 444 

Zysk za okres sprawozdawczy netto -2 221 1 985 -488 447 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 900 7 442 638 1 676 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 381 -1 853 -744 -417 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 007 -2 476 221 -558 

Środki pieniężne na koniec okresu 2 395 3 337 527 751 

 

POZYCJA 30.06.2021 
tys. PLN 

31.12.2020 
tys. PLN 

30.06.2021 
tys. EUR 

31.12.2020 
tys. EUR 

Aktywa trwałe 29 181 27 155 6 455 5 884 

Aktywa obrotowe 18 502 25 150 4 093 5 450 

Kapitał własny 23 469 25 689 5 191 5 567 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 214 26 616 5 356 5 768 
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 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 2021 roku 1 EUR = 4,5208 PLN 

 kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 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 do 30 czerwca 2021 roku 1 EUR = 4,5472 PLN 

 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku 1 EUR = 4,4413 PLN 

 

 

2. Informacje o Grupie Kapitałowej Simple 

 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 

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

wchodziły następujące jednostki: 

 

Grupa Kapitałowa Simple jest jednym z kluczowych na polskim rynku producentów najwyższej 

jakości, specjalistycznych rozwiązań informatycznych.  
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Przedmiotem naszej działalności są w szczególności: 

• Produkcja i rozwój oprogramowania dedykowanego oraz rozwiązań 

indywidualnych 

• Sprzedaż produktów własnych i partnerskich oraz sprzętu 

• Usługi wdrożeniowe oraz integracyjne 

• Usługi utrzymaniowe tj. maintenance, opieki serwisowe, opieki 

powdrożeniowe, modyfikacje oraz konsultacje indywidualne 

• Usługi dodatkowe – audyty, szkolenia, usługi sprzętowe 

 

Kluczowym odbiorcą oferty Grupy Kapitałowej Simple jest rynek publiczny. Od lat największą grupę 

naszych Klientów stanowią: 

                     

 

 

Wśród przedstawicieli rynku komercyjnego, najliczniejszymi Klientami Grupy Simple są: 

                   

 

Bazując na swoich najlepszych produktach, Grupa Kapitałowa stworzyła trzy kompleksowe 

platformy, dedykowane dla kluczowych grup odbiorców oraz dodatkowo, przygotowała propozycję 

dla małych i średnich przedsiębiorstw: 

• SIMPLE.ERP (główny system, stanowiący również człon pozostałych platform) 

Uczelnie wyższe Placówki medyczne Instytuty badawcze 

Firmy produkcyjne Firmy budowlane Firmy handlowe 
 

Firmy usługowe 

Jednostki administracji 

publicznej 
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o SIMPLE.ERP dla Instytutów 

o SIMPLE.ERP dla Jednostek Administracji Publicznej 

o SIMPLE.BUD 

o SIMPLE.PROD 

o SIMPLE.ERP dla firm handlowych i usługowych 

o SIMPLE dla firm transportowych i logistycznych 

 

• SIMPLE.EDU (obszar administracyjno-zarządczy SIMPLE.ERP + obszar 

dziekanatowy tzw. „uczelniany” BAZUS) 

• SIMPLE.iMED (obszar administracyjno-zarządczy SIMPLE.ERP + obszar 

medyczny Medicom) 

• sBiznes (rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw) 

 

Elastyczność oferty Grupy umożliwia wykorzystanie przez Klientów zarówno całych powyżej 

wspomnianych rozwiązań dedykowanych, jak i ich poszczególnych modułów/obszarów w 

dowolnej, określonej przez Klienta konfiguracji. 

 

 Struktura Grupy Kapitałowej 

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w skład Grupy wchodziły: 

 

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 
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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. (łącznie 100% udziałów w kapitale 

zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów, w tym 68% udziałów posiadanych przez SIMPLE 

Invest Sp. z o.o. i 32% udziałów posiadanych przez SIMPLE S.A.) 

 

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) 

 

 Powiązania organizacyjne i kapitałowe 

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

niniejszego raportu wchodziły następujące jednostki: 

 

Czas trwania wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Simple jest nieoznaczony.  

W dniu 10 grudnia 2020 roku, Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu pomiędzy głównymi 

akcjonariuszami (Cron Sp. z o.o., Bogusławem Miturą, Rafałem Worowskim, Michałem Siedleckim, 

Danielem Frygą)  a TSS Europe B.V. (Kupujący) umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży do 100% 

akcji Spółki w ramach wezwania.  

 

W następstwie podpisanej umowy inwestycyjnej, w tym samym dniu tj. 10 grudnia 2020 roku 

zostało przez Kupującego ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie, publiczne 

wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Termin dokonywania zapisów ustalony 
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został w dniach od 5 stycznia do 5 lutego 2021 roku a następnie w wyniku zmiany okresu 

przyjmowania zapisów wydłużony został  do dnia 22 lutego 2021 roku. 

 

W wyniku zakończenia wezwania oraz rozliczenia transakcji w dniu 3 marca 2021 roku, Zarząd 

Spółki otrzymał zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu przez TSS Europe 4.048.525 akcji Spółki, 

uprawniających do wykonywania 4.048.525 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 

łącznie 84,13% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 84,13% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. Po zakończeniu wezwania, TSS B.V. nabyło bezpośrednio w drodze 

transakcji sesyjnych na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A  łącznie 72.147 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 72.147 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 1,5% kapitału zakładowego Spółki i 

reprezentujących 1,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W wyniku dokonania wszystkich transakcji, TSS Europe B.V. aktualnie posiada łącznie 4.120.672 

akcji Spółki uprawniających do wykonywania 4.120.672 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących łącznie 85,63% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 85,63% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Z uwagi na fakt, że TSS Europe B.V. jest podmiotem zależnym od Constellation Software Inc., który 

pośrednio kontroluje podmiot posiadający 100% udziałów TSS Europe B.V. (Topicus.com 

Cooperatief U.A.), w dniu 3 marca 2021 roku do Zarządu Spółki wpłynęło także zawiadomienia z 

Constellation Software Inc., informujące o pośrednim nabyciu (poprzez TSS Europe B.V.), 4.120.672 

akcji Spółki uprawniających do wykonywania 4.120.672 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących łącznie 85,63% kapitału zakładowego Spółki i reprezentujących 85,63% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W związku z powyższym, na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu, 

struktura Grupy Kapitałowej wygląda następująco: 
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 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej 

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

zastrzeżeniem informacji zamieszczonych w pkt. 2.3. 

 

 Jednostki podlegające konsolidacji 

Konsolidacji metodą 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.  

 

 Zmiany w zasadach zarządzania Grupą Kapitałową 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany w zasadach zarządzania Grupą Kapitałową. 

 

 Inne inwestycje kapitałowe Simple S.A 

Na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu tj. 30 września 2021 r. 

Simple S.A. posiadała udziały w spółkach: 

• Softeam Sp. z o. o. 

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 czerwca 

2021 r. wynosiła 53 tys PLN. 

• EQ SYSTEM TECHNOLOGY Sp. z o. o. 

Simple S.A. posiada 19,51% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki EQ 

SYSTEM TECHNOLOGY Sp. z o.o. Wartość księgowa udziałów na koniec czerwca 2021 r. wynosiła 

10 tys PLN. 

EQ SYSTEM TECHNOLOGY Sp. z o.o. 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.  
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Jednostki stowarzyszone, podobnie jak Emitent i spółki zależne prowadzą działalność związaną ze 

sprzedażą oprogramowania oraz świadczeniem usług u obrębie oferowanych rozwiązań.  

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

oznacza to jednak, że wywiera znaczący wpływ na tę spółkę.  

SIMPLE S.A. posiada bezpośrednio 19,51% głosów w Spółce EQ System Technology Sp. z o.o. W 

pierwszym półroczu 2021 r. Emitent nie wywierał znaczącego wpływu na działalność operacyjną i 

finansową Spółki. 

Mając powyższe na uwadze zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości podmioty te nie 

są jednostkami zależnymi, 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 2021 r. 

 Podsumowanie czynników i prowadzonych w okresie 

sprawozdawczym działań, przekładających się na wyniki I 

półrocza 2021 roku 

I półrocze 2021 roku było dla Grupy Kapitałowej SIMPLE okresem bardzo dynamicznym, który 

zapoczątkował nową historię Spółki. W marcu br. Emitent, jako pierwsza Spółka informatyczna w 

Polsce dołączył do liczącej przeszło 100 podmiotów Grupy TSS Europe, stanowiącej część 

kanadyjskiego koncernu Constellation Software. Wejście w struktury organizacyjne  tak dużego i 

doświadczonego gracza rynku IT stanowi dla Emitenta szansę wprowadzenia do Spółki 

międzynarodowych standardów i wdrożenia najlepszych praktyk, ale również okazję do wymiany 

wiedzy, promowania polskich rozwiązań oraz zdobycia doświadczenia na rynkach zagranicznych.  

Wspomniane okoliczności spowodowały, że w pierwszym półroczu 2021 roku realizowane w Spółce 

były czynności zmierzające do pozyskania know-how w celu poprawy efektywności Grupy. 

Oczywiście wzajemne poznanie możliwości i oczekiwań a także wdrożenie nowych rozwiązań jest 

zarówno dla Emitenta jak i TSS Europe procesem złożonym i wymagającym zaangażowania obu 

stron.  

Z uwagi na fakt, ze Grupa TSS, podobnie jak Grupa Kapitałowa SIMPLE jest dostawcą rozwiązań 

branżowych, zmiana w strukturze właścicielskiej nie wpłynęła na zmianę profilu działalności 

Emitenta, czy drastyczne przemodelowanie dotychczasowych procesów i działań. Pierwsze 6 

miesięcy 2021 roku, to podobnie jak w okresach poprzednich także czas pozyskiwania nowych 

kontraktów, realizacji kolejnych etapów wdrożeń oraz rozwijania oferty dla dotychczasowych 

Klientów. Zgodnie z obowiązującą dotychczas strategią i spójnymi z nią oczekiwaniami nowego 

akcjonariusza, Spółka dążyła do wzrostu poziomu sprzedaży usług utrzymaniowych oraz dalszego 
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podnoszenia jakości świadczonych usług, które mają zapewnić realizację podstawowego celu 

Grupy jakim jest bycie bliżej Klienta.  

Potwierdzeniem dużej aktywności rynkowej Emitenta jest widoczny w wynikach minionego okresu 

wzrost przychodów ze sprzedaży, który stanowić może podstawę do przewidywania wzrostu 

wyników również na koniec 2021 roku. Pomimo odnotowanej straty, która wynika z poniesionych 

przez Spółkę jednorazowo kosztów związanych z pozyskaniem inwestora strategicznego. Zarząd 

ocenia, że aktualna sytuacja finansowa Grupy jest zadowalająca i nie zagraża dalszej działalności 

Spółki oraz osiąganym wynikom operacyjnym. 

W związku z licznymi planami rozwojowymi oraz rokującymi sukces, aktywnymi procesami 

handlowymi, w pierwszym półroczu 2021 roku, Spółka zadbała również o zwiększenie zasobów 

osobowych w obszarach obsługi posprzedażowej, produkcji oraz realizacji usług wdrożeniowych. 

W ramach inwestycji w kapitał ludzki, Emitent wzmocnił również działania w zakresie HR i działania 

propracownicze. Zarząd szacuje, że tego typu kroki, mimo że początkowo stanowić mogą znaczący 

koszt dla Spółki, w stosunkowo krótkim czasie mogą przynieść wymierne korzyści, przekładające 

się na przyszłe wyniki Grupy. 

Pomimo trzeciej fali pandemii COVID-19 jaka miała miejsce w I półroczu 2021 roku, dzięki 

utrzymaniu wprowadzonych w roku 2020 zasad w funkcjonowaniu Grupy oraz uzyskanego 

wsparcia rządowego, sytuacja związana ze znacznymi wzrostami zachorowań nie miała istotnego 

wpływu na prowadzoną działalności i wypracowane przez Grupę wyniki finansowe. Doświadczenie 

zdobyte w ciągu ostatniego roku daje Emitentowi możliwość zachowania ciągłości pracy i poczucie 

bezpieczeństwa w przypadku pogorszenia sytuacji pandemicznej. 

 

 Istotne zdarzenia w okresie sprawozdawczym oraz po dnu 

bilansowym 

W dniu 23 lutego 2021 r. Spółka zawarła ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

(SGGW, Zamawiajacy) dwie umowy, których przedmiotem jest odpowiednio dostarczenie 

Zamawiającemu systemu zarządzania budżetem oraz rozbudowa systemu finansowo-księgowego 

SGGW poprzez budowę i wdrożenie systemu zarządzania majątkiem. Obie umowy obejmują 

również fakultatywnie dodatkową usługę wsparcia i świadczenia usługi asysty technicznej. Za 

wykonanie przedmiotu ww. umów Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości odpowiednio ok. 

2,75 mln zł netto (tj. 3,3 mln zł brutto). W przypadku natomiast skorzystania przez Zamawiającego 

z ww. dodatkowych usług wsparcia i świadczenia usługi asysty technicznej, Spółce przysługiwać 

będzie dodatkowe wynagrodzenie wynoszące łącznie z tytułu obu umów ok. 0,24 mln zł netto (tj. 

ok. 0,3 mln zł brutto). Obie umowy będą wykonywane w uzgodnionych przez strony etapach, a 

ostateczny termin realizacji obu umów uzgodniono do końca lutego 2022 r. Okres gwarancji dla 

obu umów wynosi 48 miesięcy od dnia podpisania przez SGGW końcowych protokołów odbioru. 

W dniu 5 marca 2021 r. Spółka zawarła z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie 

umowę na rozbudowę istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) poprzez 

dostawę licencji, wdrożenie i prace implementacyjne. Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka 
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otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 3 mln zł netto (tj. ok. 3,7 mln zł brutto). Przedmiot Umowy 

będzie realizowany w uzgodnionych przez strony etapach, a ostateczny termin zakończenia 

realizacji Umowy uzgodniono na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Okres gwarancji 

dla Umowy wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 

W dniu 22 marca 2021 r. Spółka zawarła z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym 

w Szczecinie umowę na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego (ERP) do 

zarządzania procesami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz 

ze świadczeniem powdrożeniowych usług utrzymania i rozwoju tego systemu. Za wykonanie 

przedmiotu Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 8,45 mln zł netto (tj. ok. 10,39 

mln zł brutto). Przedmiot Umowy będzie realizowany w uzgodnionych przez strony etapach, a 

ostateczny termin zakończenia wdrożenia uzgodniono na okres 15 miesięcy od dnia podpisania 

Umowy. Powdrożeniowe usługi utrzymania i rozwoju systemu będą świadczone przez okres 120 

miesięcy licząc od dnia ukończenia wdrożenia. 

W dniu 12 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki powziął informację o ogłoszeniu przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) "Listy ocenionych projektów złożonych w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 - poddziałanie 1.1.1 (Lista projektów 

składanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa MŚP, MŚP realizujące projekty w konsorcjum z 

innymi dużymi i MŚP oraz MŚP realizujące projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi - 

6/1.1.1/2020 - II RUNDA)" zgodnie z którym projekt Emitenta został rekomendowany do 

dofinansowania. Przedmiotem projektu objętego wnioskiem jest „System do automatycznego 

tworzenia oraz optymalizacji harmonogramów zajęć i aktywności występujących na uczelni z 

wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwiających zaplanowanie nauki bez barier”. Całkowity 

koszt projektu Emitenta miałby wynieść ok. 4,93 mln zł, natomiast kwota rekomendowanego 

dofinansowania to ok. 2,57 mln zł. Jednocześnie, jak Emitent informował w raporcie bieżącym nr 

16/2021, w okresie od złożenia wniosku o dofinansowanie dla ww. projektu do dnia ogłoszenia 

powyższej listy Spółka utraciła status podmiotu MŚP i aktualnie spełnia kryteria tzw. dużego 

przedsiębiorstwa. Mając powyższe na uwadze Emitent wskazuje, iż w przedmiotowym konkursie w 

przypadku gdy przedsiębiorstwo nie ma statusu MŚP lub go utraciło, NCBiR może zawrzeć z takim 

podmiotem umowę o dofinansowanie pod warunkiem, że będą dostępne środki przeznaczone na 

projektu realizowane przez przedsiębiorstwa duże i ich konsorcja. Na dzień publikacji niniejszego 

raportu ostateczna decyzja dotycząca przyznania środków przez NCBiR nie postała podjęta. 

Dnia 21 kwietnia 2021 roku Spółka zawarła z Bankiem Millennium aneksy odpowiednio do umowy 

o linię wielowalutową oraz umowy linii gwarancyjnej na podstawie, których wydłużono o jeden 

miesiąc:  

- okres obowiązywania limitu kredytowego w wysokości 7 mln zł;  

 okres udostępnienia limitu gwarancyjnego w wysokości 2 mln zł.  

Powodem zawarcia aneksów na okres jednego miesiąca były trwające z Bankiem Millennium 

rozmowy dotyczące formy zabezpieczenia kredytów w kolejnym okresie kredytowania. W 

pozostałym zakresie warunki korzystania z limitu kredytowego oraz linii gwarancyjnej nie uległy 

zmianie. Zmiany wprowadzone aneksami obowiązują od dnia 24 kwietnia 2021 roku. Następnie w 

dniach 20-21 maja 2021 roku Zarząd SIMPLE S. A. zawarł z Bankiem kolejne dwa aneksy do umowy 

o linię wielowalutową oraz linię na gwarancje bankowe, które wydłużono odpowiednio do 23 maja 

2023 oraz 23 maja 2022 roku. W ramach zawartych aneksów Spółce przyznany został: 
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- limit kredytowy w wysokości 6 mln zł częściowo zabezpieczony gwarancją de minimis udzieloną 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 

- limit na gwarancje bankowe w wysokości 3 mln zł 

W pozostałym zakresie warunki korzystania z limitów nie uległy istotnym zmianom. 

 

W dniu 18 maja 2021 r. Emitent poinformował o otrzymanym w dniu 17 maja 2021 r. w godzinach 

popołudniowych  oświadczenie Powiatu Brzeskiego – przy udziale Brzeskiego Centrum 

Medycznego w Brzegu Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej (Zamawiający) o 

częściowym odstąpieniu od umowy. W wyniku częściowego odstąpienia od umowy, zgodnie z 

treścią przekazanego oświadczenia Zamawiający oczekuje zwrotu wynagrodzenia za prace 

zrealizowane w ramach etapu II-III umowy na łączną kwotę 484.020 zł brutto. Jednocześnie, 

Zamawiający potwierdził, że uznaje za zrealizowany Etap I Umowy na kwotę 726.030 zł brutto, 

którego przedmiotowe odstąpienie nie obejmuje. Ponadto Zamawiający wskazał konieczność 

uiszczenia przez Spółkę kar umownych w wysokości 726.030 zł brutto, które w ocenie Emitenta nie 

mają podobnie jak powody częściowego odstąpienia od umowy, uzasadnienia zarówno 

faktycznego jak i prawnego. Po wstępnym przeanalizowaniu treści otrzymanego odstąpienia, 

Emitent wystąpił z pismem do Zamawiającego, podnosząc iż odstąpienie od umowy jest w opinii 

Spółki bezskuteczne i w pełni niezasadne. Do chwili publikacji niniejszego raportu skuteczność 

odstąpienia od umowy nie została ostatecznie rozstrzygnięta, a dalsze działania Emitenta 

nakierowane będą na polubowne rozstrzygnięcie sprawy i doprowadzenie do wykonania Umowy. 

W przypadku ewentualnego rozwiązania Umowy z Zamawiającym, w ocenie Zarządu zdarzenie to 

nie wpłynie na sytuację finansową oraz możliwość realizowania przez Emitenta kolejnych 

kontraktów wdrożeniowych. 

W dniu 18 maja 2021 roku wpłynęła do Spółki informacja o odnowieniu na kolejny rok umowy 

kredytowej z Bankiem ING Bank Śląski S.A. w ramach trybu regulaminowego (tj. bez aneksowania 

umowy). Zgodnie z otrzymaną dokumentacją, od dnia 26 maja 2021 roku do 26 maja 2022 roku 

Bank udostępni Emitentowi odnawialny kredyt złotowy w rachunku bankowym na finansowanie 

bieżącej działalności w wysokości 2 mln zł. Okres udostępnienie kredytu został ustalony na okres 

czerwiec 2021 r. – maj 2022 r. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i będzie odpowiadało 

stawce WIBOR 1M + marża Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco 

wraz z deklarację wekslową. Pozostałe warunki współpracy z Bankiem, w tym w zakresie możliwości 

jej zakończenia nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. 

W dniu 19 maja 2021 r. wpłynęła do Spółki zawarta z Polską Akademią Nauk (PAN) umowa na 

dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby PAN. Za wykonanie 

przedmiotu Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 5,87 mln zł netto (tj. ok. 7,22 

mln zł brutto). Przedmiot Umowy będzie realizowany w uzgodnionych przez strony etapach, a 

ostateczny termin zakończenia wdrożenia uzgodniono na okres blisko 19 miesięcy od dnia 

podpisania Umowy. Powdrożeniowe usługi utrzymania i rozwoju systemu będą świadczone przez 

okres 60 miesięcy licząc od dnia ukończenia wdrożenia. 

W dniu 10 sierpnia 2021 r. Spółka zawarła z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona z 

siedzibą w Legnicy umowę na dostawę licencji oraz przeprowadzenie wdrożenia na rzecz 

Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Informatycznego do Obsługi Toku Studiów (ZSI) oraz 
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opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Licencjami do Celów Dydaktycznych (SZL) wraz z 

gwarancją i serwisem. Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości ok. 2,2 mln zł brutto (tj. ok.1,8 mln zł netto). Przedmiot Umowy będzie realizowany w 

uzgodnionych przez strony etapach, a ostateczny termin wdrożenia ZSI i przeprowadzenie prac 

programistycznych SZL uzgodniono na okres do 300 dni od podpisania Umowy tj. do połowy 

czerwca 2022 r. Natomiast opieka serwisowa na rzecz Zamawiającego będzie świadczona przez 

Spółkę przez okres 30 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wdrożenia. 

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie miały miejsca w Grupie Kapitałowej inne istotne 

wydarzenia.  

 

 Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze 

W okresie sprawozdawczym nie występowały czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze. 

 

 Umowy znaczące 

Nie zostały zawarte inne umowy znaczące poza wskazanymi w pkt. 3.2. 

 

 Umowy finansowe 

Kredyty i pożyczki 

Bieżące działania Grupy finansowane są ze środków własnych oraz z kredytu w rachunku bieżącym.  

W dniu 24 kwietnia 2017 roku oraz na podstawie późniejszych aneksów zawarte zostały z Bankiem 

Millennium S.A. następujące umowy dotyczące produktów bankowych: 

 umowa, której stroną jest Emitent, o linię wielowalutową w wysokości 6 mln zł z okresem 

finansowania i terminem spłaty do dnia 23 maja 2023 roku. Na dzień 30 czerwca 2021 

roku linia kredytowa była wykorzystana w kwocie 1 524 tys. PLN. 

 umowa, której stroną jest Emitent, o linię na gwarancje bankowe w wysokości 3 mln zł 

z  okresem finansowania do dnia 23 maja 2022 roku. Na dzień 30 czerwca 2021 roku linia 

na gwarancje bankowe była wykorzystana w kwocie 1 537 tys. PLN. 

 umowa na kredyt hipoteczny, której stroną jest Simple Locum sp. z o.o. Wartość kredytu 

do spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego wynosi 1 103 tys. PLN. 

 

W dniu 5 czerwca 2017 roku została podpisana pomiędzy Simple S.A. a ING Bank Śląski SA z 

siedzibą w Warszawie Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym na okres do 6 czerwca 2018 

roku. Na podstawie tej umowy (i późniejszych aneksów) na koniec 30 czerwca 2021 roku 
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obowiązywał limit kredytowy w wysokości 2 000 000,00 PLN. Kredyt zgodnie z warunkami umowy 

może być przeznaczony wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności i ma zostać spłacony do 

dnia 26 maja 2022 r. Wartość wykorzystanego kredytu na dzień bilansowy wynosiła 0 zł. 

W  dniu 21 marca 2019 roku została podpisana pomiędzy Medinet Systemy Informatyczne Sp. z 

o.o. a bankiem Millenium S.A. Umowa Kredytowa o kredyt w rachunku bieżącym. Limit kredytu 

wynosi 200 tys. PLN z terminem spłaty do 20 marca 2020 roku. Aneksem z dnia 21 lutego 2020 a 

następnie aneksem z dn. 19 maja 2021 roku umowę przedłużone do dnia 23 maja 2022 roku. 

Wartość wykorzystanego kredytu na dzień bilansowy wynosiła 161 tys. PLN. 

 

Poręczenia i gwarancje 

W okresie sprawozdawczym SIMPLE S.A. oraz spółki zależne nie udzielały żadnych poręczeń oraz 

gwarancji, poza opisanymi w sprawozdaniu finansowym, w szczególności gwarancji 

ubezpieczeniowych i bankowych stanowiących zabezpieczenie realizowanych kontraktów. 

Informacja nt. otrzymanych przez spółki z Grupy SIMPLE Gwarancji ubezpieczeniowych i 

bankowych na dzień bilansowy 30 czerwca 2021 roku zamieszczona jest w Skonsolidowanym 

Sprawozdaniu finansowym, Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota nr 47. 

 

 Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Informacja nt. transakcji z podmiotami powiązanymi została zamieszczona w nocie nr 40 

półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. 

 

4. Sytuacja finansowa 

 Podstawowe wielości ekonomiczno-finansowe 

 

Skonsolidowane sprawozdanie  

z sytuacji finansowej 

Stan na 

 30.06.2021 

PLN’000 

Stan na 

 31.12.2020 

PLN’000 

Aktywa trwałe 

Aktywa obrotowe 

22 594 

20 461 

21 053 

27 301 

Aktywa razem 43 055 48 354 
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Kapitał akcyjny 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej 

Kapitał własny przypadający na udziały 

niekontrolujące 

4 812 

18 484 

 

0 

 

4 812 

21 645 

 

0 

 

Kapitał własny razem 18 484 21 645 

Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe 

3 625 

20 946 

3 615 

23 094 

 

 

Wskaźniki płynności Stan na 

 30.06.2021 

PLN’000 

Stan na 

 31.12.2020 

PLN’000 

Wskaźnik płynności I [aktywa obrotowe / 

zobowiązania krótkoterminowe] 

 

Wskaźnik płynności II [aktywa obrotowe - zapasy / 

zobowiązania krótkoterminowe] 

 

Wskaźnik płynności III [środki pieniężne / 

zobowiązania krótkoterminowe] 

1,0 

 

1,0 

 

0,2 

 

1,2 

 

1,2 

 

0,2 

 

   

 

Skonsolidowane sprawozdanie  

z całkowitych dochodów 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30.06.2021 

PLN’000 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30.06.2020 

PLN’000 

Przychody ze sprzedaży 

EBITDA* 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej [EBIT]** 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

23 118 

-1 273 

-2 794 

-2 982 

20 506 

3 904 

1 892 

1 751 

Zysk (strata) netto -3 161 1 775 

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom 

podmiotu dominującego 

 

-3 161 

 

1 775 

   

* Zysk (strata) przed potrąceniem kosztów finansowych (odsetek), podatków i amortyzacji (ang. Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization) 

** Zysk (strata) przed odliczeniem podatków i odsetek (ang. Earnings Before Interest and Taxes) 
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Skonsolidowane sprawozdanie  

z przepływów pieniężnych 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30.06.2021 

PLN’000 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30.06.2020 

PLN’000 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 

2 466 

-2 979 

981 

6 765 

-1 369 

-1 820 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów 

468 3 576 

   

W raportowanym okresie Grupa prowadziła działalność operacyjną w niezmienionym w stosunku 

okresu porównawczego zakresie, osiągając wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku 

ubiegłego przychody ze sprzedaży o 13% oraz zysk brutto na sprzedaży wyższy o 14%. 

Ujemne odchylenie wyników na poziomie EBITDA, EBIT oraz zysku/straty netto jest w głównej 

mierze determinowane wyższymi o 3,0 mln kosztami ogólnego zarządu, na które miało decydujący 

wpływ opisane w punkcie 3.1 zdarzenie jednorazowe polegające na ujęciu w okresie 

sprawozdawczym kosztów pozyskania inwestora strategicznego w kwocie  2 977 tys złotych.  

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym odchylenie wyników pierwszego kwartału 2021 roku w 

stosunku do okresu porównawczego była wyższa o 0,7 mln złotych pozycja pozostałych kosztów, 

na którą główny wpływ miało dokonanie odpisów aktualizujących należności na kwotę 0,9 mln 

złotych. 

Należy także zwrócić uwagę na zwiększenie kosztów wynagrodzeń o 1,6 mln złotych, na co 

wpływają dwa czynniki – znaczące zwiększenie zatrudnienia specjalistów oraz rozpoczęcie przez 

Grupę comiesięcznego ujmowania rezerw na niewykorzystane urlopy w stosunku do corocznego 

rozliczania do końca 2020 roku. 

Czynnikiem, który w mniejszym zakresie wpłynął na osiągnięty w pierwszym kwartale wynik 

finansowy było zaprzestanie korzystania przez Emitenta z dotacji, która w okresie porównawczym 

wpłynęła na zmniejszenie kosztów, co miało wpływ na wyższy niż w okresie porównawczym koszt 

własny sprzedaży oraz wyższe koszty zarządu. 

W ramach zmian w strukturze sprawozdania z sytuacji finansowej na uwagę zasługuje zmniejszenie 

sumy bilansowej o 5,3 mln złotych związane ze spłatą należności wynikających z większej sprzedaży 

czwartego kwartału (zmniejszenie o 7,7 mln zł), co przełożyło się na zwiększenie stanu środków 

pieniężnych o 0,5 mln zł oraz zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 2,1 mln zł, a także 

zmniejszenie kapitałów własnych w związku z osiągniętą stratą okresu sprawozdawczego. 

W ocenie Zarządu wskaźniki płynności pozostają na bezpiecznych poziomach, gwarantujących 

terminową obsługę zobowiązań. 
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 Wskaźniki finansowe i niefinansowe 

 
Sprawozdanie z całkowitych  

dochodów 
Okres 6 miesięcy 

zakończony 30.06.2021 

PLN’000 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30.06.2020 

PLN’000 

Przychody ze sprzedaży z działalności 

kontynuowanej 

Koszt własny sprzedaży 

23 118 

14 137 

20 506 

12 627 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 981 7 879 

Koszty sprzedaży 

Koszty zarządu 

4 430 

7 563 

3 081 

3 545 

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 012 1 253 

Pozostałe przychody operacyjne 

Pozostałe koszty operacyjne 

w tym udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 

Zysk z działalności zaniechanej 

1 865 

1 648 

571 

0 

1 582 

943 

449 

0 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) -2 794 1 892 

Przychody finansowe 

Koszty finansowe 

0 

188 

2 

142 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  

+ amortyzacja (EBITDA) 

-1 273 3 904 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

Podatek dochodowy 

-2 982 

179 

1 751 

-24 

Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego -3 161 1 775 
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 Wybrane wskaźniki finansowe i niefinansowe SIMPLE S.A. 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Stan na  

 30.06.2021 

PLN’000 

Stan na  

 31.12.2020 

PLN’000 

Aktywa trwałe 

Aktywa obrotowe 

29 181 

18 502 

27 155 

25 150 

Aktywa razem 47 683 52 306 

Kapitał akcyjny 

Pozostałe kapitały i zyski zatrzymane 

4 812 

18 657 

4 812 

20 877 

Kapitał własny razem 23 469 25 689 

Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe 

4 549 

19 666 

4 689 

21 927 

Zobowiązania razem 24 214 26 616 

 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów Okres 6 miesięcy 

zakończony 30.06.2021 

PLN’000 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30.06.2020 

PLN’000 

Przychody ze sprzedaży 

EBITDA 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej [EBIT] 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 

22 047 

-486 

-1 955 

-2 066 

19 677 

4 024 

2 047 

1 972 

Zysk (strata) netto -2 221 1 985 

   

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Okres 6 miesięcy 

zakończony 30.06.2021 

PLN’000 

Okres 6 miesięcy 

zakończony 30.06.2020 

PLN’000 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Środki pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 

2 900 

-3 381 

 

1 007 

7 442 

-1 853 

 

-2 476 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów 

525 3 112 
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 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

Sytuacja finansowa Grupy, pomimo trudnego dla otoczenia rynkowego, w szczególności w związku 

z pojawiającą się presją płacową oraz okresem związanym z wybuchem trzeciej fali pandemii, 

utrzymywała się w pierwszym półroczu 2021 roku na bardzo dobrym poziomie. Zachowanie 

ciągłości sprzedaży oferowanych przez Spółki usług, możliwość kontynuowania prac 

wdrożeniowych i utrzymaniowych w formie zdalnej, zwłaszcza w okresie ogłoszonego przez Rząd 

lockdownu sprawiły, że Grupa Kapitałowa Simple mogła w dalszym ciągu z powodzeniem 

realizować plany przyjęte na 2021 rok. 

Bardzo dobrym symptomem, wskazującym również na szansę utrzymania korzystnych 

wskaźników finansowych w roku 2021 jest sukcesywny przyrost sprzedaży produktów i usług 

własnych oraz systematyczne pozyskiwanie nowych Klientów, co w przyszłości może przekładać się 

również na wzrost przychodów pochodzących z usług utrzymaniowych, które stanowią coraz 

większy odsetek we wszystkich przychodach Grupy. Podkreślić należy przy tym, że zdobywanie 

nowych kontraktów w branżach kluczowych dla działalności Grupy, zapewnia większą 

powtarzalność wdrożeń, wysoką rentowność oraz znacznie zmniejsza ryzyko niepowodzenia 

kontraktów, co stanowi również bardzo dobrą perspektywę nie tylko na rok 2021 ale również na 

kolejne lata. 

W okresie sprawozdawczym Emitent nie odnotował obniżenia zdolności spłaty zobowiązań 

krótkoterminowych w terminach ich wymagalności. Podobna sytuacja  dotyczyła także należności 

– pomimo niestabilnej sytuacji na rynku, Klienci Spółki terminowo dokonywali płatności za nabyte 

produkty i usługi świadczone przez Grupę. Zachowanie ciągłości w przepływach pieniężnych jest 

kolejnym potwierdzeniem stabilnej kondycji finansowej Grupy. 

Zarząd ponadto pozytywnie ocenia zakończenie procesu pozyskania branżowego inwestora 

strategicznego i wskazuje, iż przyczyniło się to do umocnienia stabilności finansowej Emitenta.  

 

 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a wcześniej 

publikowanymi prognozami 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej ani Spółki na rok 2021. 

 

 Polityka dywidendowa 

Spółka nie posiada przyjętej polityki dywidendowej. Wynik finansowy pozostaje do dyspozycji 

Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

 Zobowiązania pozabilansowe 
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Informacje o zobowiązaniach warunkowych, zamieszczone są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu 

finansowym. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, Nota nr 37. 

 

 Dywidenda 

Zgodnie z Uchwałą nr 9 podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, całość zysku za rok 2020 

w wysokości 5.121.405,04 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy. W związku z powyższym 

Spółka nie wypłacała dywidendy za rok 2020. 

 

 Emisja papierów wartościowych 

W pierwszym półroczu 2021 roku spółki z Grupy Kapitałowej Simple nie dokonywały emisji 

papierów wartościowych. 

W dniu 27 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 17 

dotyczącą podwyższenia kapitału Simple S.A. o nie mniej niż 11.538.462,00 zł oraz nie więcej niż 

23.076.924,00 zł poprzez emisje ̨ nie mniej niż 11.538.462 oraz nie więcej niż 23.076.924 nowych 

akcji imiennych SIMPLE S.A. serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy SIMPLE S.A. w odniesieniu do akcji imiennych serii M oraz 

zmiany § 3 Statutu  o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2021 dotyczącym uchwał 

podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

W dniu  9 września 2021 roku, Zarząd Spółki przekazał raportem bieżącym nr 36/2021 opinię 

uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej 

emisji. 

5. Czynniki mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe 

 

Wśród czynników zewnętrznych w szczególności wymienić można: 

 sytuacja w kraju i na świecie wywołana pandemią COVID-19 i jej następstwami, 

 rozwój sytuacji na globalnych rynkach finansowych i gospodarczych oraz ich wpływ na 

sytuację ekonomiczną w Polsce, 

 nastawienie potencjalnych klientów do kwestii inwestycji w IT w kontekście ogólnej 

sytuacji ekonomicznej szczególnie w okresie pandemii, 

 polityka w obszarze wsparcia dotacyjnego klientów ze środków UE, 

 dostępność towarów i usług związana z dalszym przebiegiem pandemii, 

 intensywność działań bezpośredniej oraz pośredniej konkurencji, 

 otwartość i chłonność rynku na nowe rozwiązania produktowe, 

 dostępność wykwalifikowanego personelu oraz utrzymująca się presja płacowa, która 

może zostać wzmocniona czynnikiem inflacyjnym, 
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Wśród czynników wewnętrznych: 

 rezultaty bieżących działań handlowych, 

 jakość obsługi Klientów, 

 przebieg prac w ramach realizowanych umów, 

 skuteczność kampanii marketingowych, 

 utrzymanie zatrudnienia oraz jakość pozyskiwanej kadry do celów realizacji projektów, 

 rezultaty prac nad nowymi produktami oraz rozwojem istniejących. 

 

Ważnym czynnikiem, który może mieć wpływ na działalność Emitenta jest  dalszy rozwój pandemii 

COVID-19, bądź pojawienie się innych mutacji/patogenów, które mogą stanowić kolejne zagrożenie 

dla obecnego świata. Ponieważ na moment publikacji niniejszego raportu, do czynienia mamy z 

ponownym wzrostem zachorowań na COVID-19, następstwa  zdażeń związanych z pojawieniem 

się koronawirusa, mogą mieć charakter długofalowy i przekładać się na wiele gałęzi rynku i 

zmieniajace się tendencje w gospodarce. 

 

Emitent nie przewiduje znaczących trudności w dalszym funkcjonowaniu Grupy. Utrzymanie 

wysokiej  wydajności pracy zespołów pomimo czasowego wprowadzenia pracy 

zdalnej/hybrydowej, zapewnienie dużego komfortu pracy, monitorowanie stanu zdrowia 

pracowników oraz sprawne przekierowywanie zadań w przypadku wystąpienia przypadków 

choroby, gwarantuje zachowanie ciągłości usług oraz pełną gotowaośc do realizacji kolejnych 

zadań. 

 

Szczegółowy opis czynników ryzyka został przedstawiony w sprawozdaniu z działalności Grupy 

Kapitałowej SIMPLE za rok 2020 (punkty 5.2-5.3, str. 73-81) i pozostaje aktualny na dzień 

sporządzenia niniejszego sprawozdania. 

 

 

6. Organy Simple S.A. 

 Zarząd Simple S.A. 
Na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu tj. 30 września 2021 

roku w skład Zarządu Emitenta wchodzili następujący Członkowie: 
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 Rada Nadzorcza 

W okresie od 1 stycznia do 23 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza działała w sześcioosobowym 

składzie: 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

W wyniku odwołania dotychczasowych i powołania nowych Członków Rady Nadzorczej w trakcie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 23 lutego 2021 roku, na dzień 

publikacji niniejszego sprawozdania, powyższe funkcje sprawują: 

 

   

 

 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku, w skład Komitetu Audytu wchodzili: 

 

 

 

 

 

 

Paweł Zdunek 

Członek Rady 

Nadzorczej 

Tomasz Zdunek 

Członek Rady 

Nadzorczej 

Adam Wojacki 

Przewodniczący 

Rady Nadzorczej 

Bogusław Mitura 

Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej 

Zbigniew 

Strojnowski 

Sekretarz Rady 

Nadzorczej 

Marceli Malicki 

Członek Rady 

Nadzorczej 

Kenneth Anthony 

Morgan 

Członek Rady 

Nadzorczej 

Christian Guy Gaunt 

Członek Rady 

Nadzorczej 

Edwin Manten 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

Ramon Zanders 

Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej 

Maciej Różycki 

Sekretarz Rady 

Nadzorczej 

Christian Guy Gaunt 

Przewodniczący 

Komitetu Audytu 

Maciej Różycki 

Członek Komitetu 

Audytu 

 

Kenneth Anthony  

Morgan             

Członek Komitetu 

Audytu 
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7. Akcje i akcjonariat 

 Kapitał zakładowy 

Na dzień 30 czerwca 2021 r. kapitał zakładowy Emitenta tworzyło 4 812 160 akcji o wartości 

nominalnej 1 zł każda, w tym: 

 

 

Spółki oraz jednostki zależne nie posiadają akcji własnych SIMPLE S.A. 

 

 Struktura akcjonariatu 

Według najlepszej wiedzy Zarządu SIMPLE S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku stan akcjonariuszy 

posiadających bezpośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy przedstawiał się następująco: 

 

Akcjonariusz  Liczba posiadanych  

akcji i głosów 

Udział w kapitale 

zakładowym i w liczbie 

głosów 

TSS EUROPE B.V. 4 128 005 85,78% 

Cezary Waczków* 417 000 8,67% 

Pozostali 267 155 5,55% 

Razem 4 812 160 100% 

*Zgodnie z zawiadomieniem opublikowanym raportem bieżącym nr 27/2021 Pan Cezary Waczków zawarł Porozumienie Akcjonariuszy z Panią Haliną 

Leśnik, na skutek którego posiadają łącznie 484.090 akcji Emitenta, stanowiących 10,05% ogólnej liczby głosów w Spółce, natom iast na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 24 czerwca 2021 roku strony ww. porozumienia posiadały 484.000 akcji stanowiących 10,05% udziału w 

głosach w Spółce, 
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Na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 30 września 2021 roku stan akcjonariuszy 

posiadających bezpośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy przedstawiał się następująco: 

Akcjonariusz  Liczba posiadanych  

akcji i głosów 

Udział w kapitale 

zakładowym i w liczbie 

głosów 

TSS EUROPE B.V. 4 132 492* 85,88% 

Cezary Waczków** 417 000* 8,67% 

Pozostali 262 668 4,45% 

Razem 4 812 160 100% 

* Liczba akcji posiadanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 27 września 2021 roku, zgodnie z raportem  bieżącym nr 

38/2021.   

*Zgodnie z zawiadomieniem opublikowanym raportem bieżącym nr 27/2021 Pan Cezary Waczków zawarł Porozumienie Akcjonariuszy z Panią Haliną 

Leśnik, na skutek którego posiadają łącznie 484.090 akcji Emitenta, stanowiących 10,05% ogólnej liczby głosów w Spółce, natom iast na 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 27 września 2021 roku strony ww. porozumienia posiadały 484.000 akcji stanowiących 

10,06% udziału w głosach w Spółce, 

 

W dniu 17 czerwca 2021 r. Cezary Waczków oraz Halina Lesniak poinformowali o zawarciu 

pisemnego porozumienia dotyczącego prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego 

głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki i przekroczenia łącznie 10% ogólnej liczby głosów w 

Spółce, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2021.    

Poza powyższym w okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego tj. raportu za I 

kwartał 2021 roku nie miały miejsca inne zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy. 

 

 Akcje emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i 

nadzorujących 

W dniu 10 grudnia 2020 roku została podpisana umowa inwestycyjna dotycząca sprzedaży akcji w 

ramach wezwania pomiędzy: spółką Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bogusławem Miturą, 

Rafałem Wnorowskim, Michałem Siedleckim, Danielem Frygą a spółką TSS Europe B.V. z siedzibą 

w Nieuwegein (Holandia), przy udziale Spółki. 

W wyniku ogłoszonego w tym samym dniu (tj. 10 grudnia 2020 roku) wezwania, w okresie od 5 

stycznia do 22 lutego 2021 roku zapisu na sprzedaż akcji dokonali: Cron Sp. z o.o., Bogusław Mitura, 

Rafał Wnorowski, Michał Siedlecki, Daniel Fryga oraz pozostali akcjonariusze będący jednocześnie 

Członkami Rady Nadzorczej: Adam Wojacki oraz Zbigniew Strojnowski. Transakcja miała miejsce 25 

lutego 2021 r. natomiast rozliczona została w dniu 1 marca 2021 roku. 

W wyniku powyżej opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz na dzień publikacji 

niniejszego raportu tj. na dzień 30 września 2021 roku, żadna z osób pełniących funkcje 

zarządzające i nadzorcze nie posiadała akcji Spółki SIMPLE S.A., jak również od dnia publikacji 
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poprzedniego raportu okresowego tj. raportu za I kwartał 2021 roku nie miały miejsc zmiany w 

stanie posiadania osób zarządzających i nadzorujących. 

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta. 

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają udziałów w podmiotach powiązanych z 

Emitentem. 

W Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych. W Spółce nie występują posiadacze 

papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta. 

W Spółce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia 

prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz żadne ograniczenia w zakresie 

wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Emitenta. 

Spółce nie są znane umowy w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 

posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

8. Informacja nt. istotnych postępowań sądowych 
 

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 roku 

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, 

na 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. W dniu 24 listopada 2020 roku odbył się termin rozprawy apelacyjnej. Apelacja Powoda 

została oddalona w całości. W dniu 10 marca 2021 roku Spółka wniosła skargę kasacyjną do wyroku 

Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Do 

dnia sporządzenia niniejszej informacji w sprawie nie zostały podjęte dalsze czynności.  
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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 7 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 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 



 

Grupa Kapitałowa 31 Sprawozdanie za I półrocze 

  2021 rok 

liczonych do dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu w kwocie 152.918,25,-

zł. W kategorii piątej uznana została część 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 postępowanie względem Komendy Policji 

zakończyło się wyrokiem korzystnym dla Dłużnika: Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny 

wyrokiem z dnia 9 lipca 2019 r. zasądził od Skarbu Państwa – Komendy Głównej Policji solidarnie 

na rzecz innego podmiotu oraz syndyka masy upadłości Consortia sp. z o.o. kwotę 4.027.237,50 

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 maja 2013 r. do dnia zapłaty. Przedmiotowy 

wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W świetle informacji otrzymanych od syndyka od wyroku 

została wniesiona apelacja, w związku z tym wyrok nie jest prawomocny. W świetle informacji 

uzyskanych od syndyka na dzień sporządzenia wykazu nie jest możliwe oszacowanie stopnia 

zaspokojenia Spółki z masy upadłości w przypadku, gdy zasądzona należność zostanie spłacona 

przez wierzyciela Dłużnika. Z informacji przekazanych przez Syndyka wynika, że w II kategorii 

zostały zgłoszone wierzytelności w kwocie ok. 317 tys. zł, natomiast w III kategorii wierzytelności w 

kwocie ok. 4 mln. Łączna suma zgłoszonych wierzytelności wynosi ok. 31 mln zł. Obecnie środki w 

masie upadłości wynoszą ok. 100 tys. zł. Z powyższego wynika, że nawet w razie uprawomocnienia 

wyroku zaspokojenie wierzytelności przysługującej Spółce może nastąpić jedynie w niewielkiej 

części. 

 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 24.08.2017 roku 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 

13.10.2017 roku odbyło się spotkanie mediacyjne, które nie doprowadziło jednak do ustalenia 

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

kolejny termin rozprawy na dzień 15 czerwca 2018 roku. Termin zakończenia sprawy jest trudny 

do przewidzenia, brak jest jednak widoków na prawomocne zakończenie sprawy w 2018 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.  W dniach 25 października 2019, 3 marca 2020 i 23 czerwca 2020 roku odbyły się 

kolejne terminy rozprawy. Sąd postanowił dopuścić dowód z opinii biegłego. W marcu odbyły się 

pierwsze badania z udziałem biegłego. Kolejne spotkanie z biegłym odbyły się w maju i czerwcu 

2021 roku. Do chwili obecnej opinia biegłego nie została sporządzona.  
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Sprawa z powództwa Spółki przeciwko Uniwersyteckiemu Centrum Medycyny Morskiej i 

Tropikalnej o zapłatę kwoty 2.253.060,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie 

w transakcjach handlowych od kwoty 911.430,00 zł od dnia 9 lutego 2019 do dnia zapłaty; 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty 911.430,00 zł od dnia 

9 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty; odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 430.200,00 zł 

od dnia 9 marca 2020 roku do dnia zapłaty tocząca się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. 

Sprawa została skierowana do Sądu w dniu 2 września 2020 roku. Sprawie została nadana 

sygnatura I C 1739/20. Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku 

skierował strony do mediacji. Strony odbyły spotkanie mediacyjne. W kwietniu Strony wystąpiły ze 

zgodnym wnioskiem o wydłużenie okresu mediacji. W dniu 15 września 2021 roku strony zawarły 

ugodę przed mediatorem. Kluczowe postanowienia ugody przewidują zobowiązanie Pozwanego 

do zapłaty na rzecz Spółki kwoty 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) złotych brutto w terminie 21 

dni od dnia zawarcia ugody tj. do dnia 6 października 2021 roku oraz wzajemne zrzeczenie się przez 

strony roszczeń w pozostałym zakresie. Postanowieniem z dnia 17 września 2021 roku Sąd 

Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny zatwierdził ugodę mediacyjną oraz umorzył postępowanie 

w sprawie.  

 

Sprawa z powództwa Uniwersyteckiemu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 

przeciwko Spółce o zapłatę kwoty o zapłatę kwoty 1.403,624,83 zł na które składają się w 

szczególności: roszczenia roszczenie o zwrot kwot zapłaconych na rzecz Spółki tytułem 

wynagrodzenia w związku z odstąpieniem od Umowy, roszczenie o zapłatę kar umownych oraz 

roszczenie o odszkodowanie w kwocie 336.616,87 z tytułu szkody poniesionej na skutek 

odstąpienia od Umowy tocząca się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku I Wydział Cywilny za sygn. 

akt I C 1751/20. Pozew został doręczony Spółce w dniu 9 sierpnia 2021 roku. W dniu 15 września 

2021 roku Spółka zawarła ugodę przed mediatorem w sprawie toczącej się za sygn. akt I C 1739/20, 

na mocy której Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej zobowiązało się do 

cofnięcia pozwu w sprawie I C 1751/20. Zgodnie z przesłanym odpisem pisma – oświadczenie o 

cofnięciu pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia zostało złożone w Sądzie w dniu 20 września 

2021 roku. Do chwili obecnej nie zostało wydane postanowienia w przedmiocie umorzenia 

postępowania w sprawie.  

 

W dniu 17 maja 2021 r. do Spółki wpłynęło ze strony Zamawiającego Powiatu Brzeskiego 

oświadczenie o częściowym odstąpieniu od umowy nr ZAM 273.20.2020 z dnia 16 

października 2020 roku. Oświadczenie o odstąpieniu nie obejmuje Etapu I, za które Spółka 

uzyskała wynagrodzenie w kwocie 726.030 zł brutto zł, a Zamawiający uznaje ten Etap za 

zrealizowany. Jednocześnie Zamawiający oświadczył, że odstępuje od Umowy w zakresie pozostały 

Etapów (II-V Umowy) i żąda zwrotu kwoty 484.020 zł brutto uiszczonych opłat za prace wykonane 

przez Spółkę w ramach kolejnych etapów umowy (Etapów II i III). Ponadto na podstawie 

otrzymanego oświadczenia Zamawiający zażądał zapłaty przez Spółkę kary umownej w kwocie 

726.030 zł z tytułu odstąpienie od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy. W ocenie 

Spółki odstąpienie od Umowy jest pozbawione podstaw faktycznych i prawnych, w szczególności 

zdaniem Spółki nie zaistniały okoliczności, które na podstawie przepisów prawa powszechnego lub 

postanowień Umowy mogą stanowić podstawę odstąpienia. Tym samym Spółka stoi na 

stanowisku, że żądanie zwrotu wynagrodzenia oraz kary umownej jest pozbawione podstaw.  



 

Grupa Kapitałowa 33 Sprawozdanie za I półrocze 

  2021 rok 

Jednocześnie Spółka stoi na stanowisku, że przysługuje jej w stosunku do Zamawiającego Powiatu 

Brzeskiego prawo do wynagrodzenia za wykonanie Etapów IV i V umowy nr ZAM 273.20.2020 z 

dnia 16 października 2020 roku, w łącznej kwocie 1.210.050 zł brutto. Spółka wystawiła fakturę VAT 

z tytułu należnego wynagrodzenia z terminem płatności do dnia 15.10.2021 r. i wezwała 

Zamawiającego do jego zapłaty, jednocześnie wyrażając gotowość polubownego rozwiązania 

sprawy. Do chwili obecnej Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, jednakże z uwagi na 

stanowisko Zamawiającego prezentowane we wcześniejszej korespondencji istnieje uzasadnione 

prawdopodobieństwo, że należność ta będzie sporna.  

 

9. 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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