
raport kwartalny  

IV kwartał 2012 

#1 na świecie 

pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca* 

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi § 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Re-

gulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect”. 

* wg portalu www.chatbots.org 



#1 na świecie pod względem ilości zrealizowanych projektów typu Wirtualny Doradca 

Informacje ogólne 
Podstawowe informacje 

Nazwa (firma): Stanusch Technologies Spółka Akcyjna 

Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA 

Kraj: POLSKA 

Siedziba Ruda Śląska 

Adres 
Górnośląski Inkubator Technologiczny 

41-712 Ruda Śląska, ul. K. Goduli 36 

Telefon +48 (32) 248 01 43 

Faks +48 (32) 248 01 43 

Adres poczty elektronicznej biuro@stanusch.com 

Adres strony internetowej http://www.stanusch.com 

REGON 141184143 

NIP 521-34-62-112 

KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Re-
jestru Sądowego, nr 0000362345 

Skład osobowy organo w Emitenta 

Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu Emitenta jest Pan Maciej Stanusch.  

Członkami Rady Nadzorczej Spółki są: 

1. Pan Michał Grzybkowski, 

2. Pan Sebastian Kulczyk, 

3. Pan Jan Naciążek-Wieniawski, 

4. Pan Paweł Tarnowski, 

5. Pani Agata Stachowicz-Stanusch.   

Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta 

Emitent nie posiada jednostek zależnych. 

Struktura akcjonariatu Emitenta 

Poniż sża tabela prżedstawia skład akcjonariatu Stanusch Technologies S.A. na dżien  publikacji ni-
niejsżego raportu, tj. na dżien  14 lutego 2013 r. 

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w ogólnej 

liczbie akcji 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 
Phenomind Ventures Spółka 
Akcyjna Spółka komandyto-

wa 
A 750 000 750 000 50,10 % 50,10 % 

Maciej Stanusch A 300 000 300 000 20,04 % 20,04 % 

Jan Naciążek-Wieniawski A 200 000 200 000 13,36 % 13,36 % 

Pozostali akcjonariusze B 247 005 247 005 16,50 % 16,50 % 



Dane finansowe 

Komentarż żarżądu Emitenta na temat cżynniko w i żdarżen , kto re miały 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

W czwartym kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 110 339,51 zł.  Kwartał zakończył 
się stratą finansową w kwocie 274 548,98  zł. Jest to efektem mniejszych przychodów ze sprzedaży, będą-
cych konsekwencją zapowiedzi kryzysu gospodarczego, a tym samym wstrzymaniem przez niektórych 
klientów decyzji o wdrożeniach produktów Emitenta.  Jednocześnie Emitent dokonał odpisów aktualiza-
cyjnych, co spowodowało zwiększenie kosztów. W ocenie Emitenta sytuacja ta ma charakter okresowy. W 
związku z zaistniałą sytuacją w listopadzie 2012 roku, Emitent podjął działania mające na celu ogranicze-
nie kosztów działalności operacyjnej. Efekty tych działań pojawią się począwszy od I kwartału 2013 roku.  
Jednocześnie w całym 2012 przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 1 311 903,14 zł, co sta-
nowi wynik lepszy o 44 % w stosunku do 2011 roku. Powyższy wynik jest efektem wprowadzania na ry-
nek nowych wersji Wirtualnego Doradcy oraz intensyfikacji  działań handlowych. Wynik finansowy za cały 
okres 2012 jest lepszy od wyniku roku 2011 o  43 %. 

Komentarż Zarżądu odnos nie realiżacji  prognoży finansowej na rok 2012 

Emitent nie opublikował nowych prognoz finansowych na rok 2012. 
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Dane finansowe 
Wybrane dane finansowe ża okres od 1 stycżnia do 31 grudnia 2012 r. wraż 
ż danymi poro wnywalnymi  

Wybrane dane rachunku zysków i 

strat (w zł) 

01.10.2011 
31.12.2011 

01.01.2011 
31.12.2011 

01.10.2012 
31.12.2012 

01.01.2012 
31.12.2012 

Amortyzacja 26 621,00  94 244,22  26 433,28  103 226,57  

Przychody netto ze sprzedaży 263 596,71  907 390,66  110 339,51  1 311 903,14  

Zysk (strata) ze sprzedaży - 153 582,63  - 523 923,07  - 269 949,62  - 436 494,23  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 129 564,35  - 270 551,98   - 270 343,50  - 198 426,82  

Zysk (strata) brutto - 137 427,98  - 374 136,42  - 274 548,98  - 216 227,09  

Zysk (strata) netto - 137 427,98  - 374 136,42  - 274 548,98  - 216 227,09  

Wybrane dane bilansowe (w zł) 31.12.2011 31.12.2012 

Kapitał własny 714 829.18 498 602,09  

Należności długoterminowe 0,00  0,00  

Należności krótkoterminowe 277 877,81  170 825,11  

Środki pieniężne i inne aktywa pienięż-
0,00  6 588,28  

Zobowiązania długoterminowe 0,00  0,00  

Zobowiązania krótkoterminowe 405 352,28  535 099,96  



Dane finansowe 
Rachunek Zysko w i Strat  ża okres od 1 stycżnia do 31 grudnia 2012 r. wraż 
ż danymi poro wnywalnymi  
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Dane finansowe 
Bilans ża okres od 1 stycżnia do 31 grudnia 2012 r. wraż ż danymi 
poro wnywalnymi  
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IV kwartał 2012 
Najważ niejsże wydarżenia w IV kwartale 2012 r. 

 

W IV kwartale 2012 roku Emitent kontynuował działania mające na celu umocnienie pozycji rynkowej po-
przez pozyskanie nowych klientów oraz stworzenie nowych produktów i wprowadzenie ich samodzielnie 
lub we współpracy z partnerami na rynek krajowy i zagraniczny.  

Działania te zaowocowały m.in.  

 Zawarciem umowy z BNP Paribas  Bank polska (RB 36/2012). Przedmiotem umowy jest dostawa, 
konfiguracja oraz hosting oprogramowania Wirtualny Doradca. 

 Rozpoczęciem współpracy z  Link4 Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA  (RB 39/2012). Przedmiotem 
umowy jest dostawa, konfiguracja oraz utrzymanie oprogramowania Wirtualny Doradca. 

 Podpisaniem listu intencyjnego z ISF Solutions Sp. z o.o. (RB  42/2012). Celem porozumienia jest 
współpraca w zakresie opracowania grupy rozwiązań informatycznych wykorzystujących technologie 
Stanusch Technologies SA (wirtualny doradca, wirtualny trener) oraz gromadzeniem, analizą i sprze-
dażą danych powstających w efekcie użytkowania przez klientów w/w rozwiązań. Powstałe rozwią-
zania dedykowane będą dla podmiotów działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce. Współpra-
ca może zostać rozszerzona na inne kraje lub inne rynki. 

 Zawarciem umowy z UBM Medica sp. z o.o. (RB  43/2012). Przedmiotem umowy jest określenie wa-
runków dystrybucji i warunków dalszego rozwoju wspólnie opracowanego produktu - semantycznej 
wyszukiwarki leków. Nowy produkt będzie oferowany pod marką Pharmindex+ i zostanie wprowa-
dzony na rynek z początkiem 2013 roku. Pharmindex+ będzie oferowany w wersji on-line, w wer-
sjach mobilnych na urządzanie wyposażone w system operacyjny Android lub iOS (Iphone, Ipad). 

 

W IV kwartale 2012 roku Spółka rozpoczęła realizację nowej strategii w zakresie działań Public Relations. 
Jednym z efektów nowej strategii była organizacja przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym (RB 
38/2012) „Przyszłość Rodzi się Dziś”, które miało miejsce 25 października 2012 roku. Jego celem, było za-
poznanie uczestników z aktualną analizą rynku wirtualnych doradców. 

Na specjalne zaproszenie Stanusch Technologies gościem specjalnym konferencji był światowej sławy fu-
turolog - holender Erwinem Van Lun, który wygłosił przemówienie dotyczące przyszłości „Wirtualnych Lu-
dzi” oraz potencjału rynku chatbotów. 

Na zakończenie Prezes Stanusch Technologies Maciej Stanusch przybliżył trendy, w kierunku których zmie-
rza rozwój aplikacji opartych o sztuczną inteligencję oraz szanse dla rynku na których one działają. 

Efektem konferencji były liczne publikacje medialne opublikowane m.in. przez TVP, Radio Zet, wp.pl, 
onet.pl, newseria.pl, Puls Biznesu, Rzeczpospolitą, Gazetę Wyborczą.  
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Najważ niejsże wydarżenia po żakon cżeniu okresu sprawożdawcżego 

Do najważniejszych wydarzeń, do których doszło po zakończeniu okresu sprawozdawczego należy zali-
czyć: 

 

 Zawarcie umowy partnerskiej ze Śląskim Klastrem Multimedialnym (RB 02/2013). Celem współpracy 
jest m.in. pozyskiwanie funduszy na rozwój innowacyjnych produktów i usług, wspólna promocja (w 
tym promocja podczas Targów CeBIT 2013), tworzenie oraz implementacja innowacyjnych produk-
tów i usług. Dzięki współpracy z Klastrem, Emitent może również dotrzeć do jeszcze szerszego grona 
potencjalnych klientów oraz zawrzeć kolejne umowy partnerskie. 

 Zawarcie aneksu do umowy z jednym z wiodących operatorów telefonicznych w Polsce (RB 
04/2013). Przedmiotem umowy jest utrzymanie i rozwój technologii Wirtualnego Doradcy. Umowa 
ma dla Emitenta charakter istotny, ze względu na wartość przekraczającą 20 % kapitału własnych.  

 

 

Otocżenie rynkowe 

Rynek Wirtualnych Doradców ciągle znajduje się w fazie wczesnego rozwoju. Wg uaktualnionych danych 
portalu chatbots.org, analizującego wdrożenia produktów opartych o tę technologię, do końca grudnia 
2012 roku, zaimplementowano na świecie 1 062 tego typu aplikacji. Niestety brak jest danych na temat 
wartości rynku Wirtualnych Doradców. Chatbots.org zweryfikował dane na temat liczby implementacji w 
ostatnich latach:  

 2008 – 157 wdrożeń 

 2009 – 140 wdrożeń 

 2010 – 156 wdrożeń 

 2011 – 137 wdrożeń 

 2012 – 82 wdrożenia 

 

Choć liczba wdrożeń w 2012 roku wyraźnie jest mniejsza niż w poprzednich latach, należy zwrócić uwa-
gę na fakt, że dane te są ciągle uaktualniane i z pewnością ostateczna liczba wdrożeń w 2012 roku bę-
dzie większa. 

 

Jednocześnie dane przedstawione przez chatbots.org wskazują, że Emitent umocnił swoją pozycję  lide-
ra na tym rynku, wdrażając od 2007  roku 61 rozwiązań typu Wirtualny Doradca, wobec 46 implementa-
cji Artificial Solutions i 53 implementacji The Self Service Company. 
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Realiżacja plano w rożwojowych 

Zgodnie z przyjętą strategią Emitent zakłada m.in.: 

 umocnienie pozycji lidera na polskim rynku Wirtualnych Doradców i wyszukiwarek poprzez intensy-

fikację działań marketingowo-handlowych i zwiększenie świadomości potencjalnych klientów, 

 stworzenie serii produktów, opartych o technologię Wirtualnych Doradców (ich prekonfigurację), 

które będą generowały przychody z handlu i reklamy oraz będą oferowane w modelu success-fee 

(np. CPC), 

 wejście na rynki zagraniczne poprzez klientów krajowych działających w skali międzynarodowej.  

 

W czwartym kwartale 2012 roku Emitent dążąc do osiągnięcia powyższych celów realizował następujące 

działania:  

 Kontynuacja  prac nad przygotowaniem komercjalizacji semantycznej wyszukiwarki leków. 

 Kontynuacja  prac nad tzw. Wirtualnym Trenerem, systemem wspierającym tradycyjne rozwiązania 

e-learningowe. Emitent dopracował prototyp rozwiązania, który w kolejnych okresach zostanie pod-

dany testom rynkowym. 

 Rozpoczęcie prac nad grupą rozwiązań informatycznych wykorzystujących technologie Stanusch 

Technologies SA (wirtualny doradca, wirtualny trener) dla podmiotów działających na rynku ochrony 

zdrowia w Polsce (projekt realizowany wspólnie z  IFS Solutions).   
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