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#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 
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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 listopada 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 trzecim kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 281 827, 16 zł i były 
wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku o 27 %.  Kwartał zakończył się zyskiem netto w kwocie 13 
108, 29 zł.  Wzrost przychodów jest konsekwencją wprowadzenia na rynek nowych produktów, rozwoju 
projektów wśród istniejących klientów Emitenta oraz pozyskaniem nowych klientów.  Osiągnięte przycho-
dy są najwyższymi przychodami kwartalnymi osiągniętymi w ciągu ostatnich 5 kwartałów, zaś osiągnięty 
wynik netto jest najlepszy w ciągu ostatnich 6 kwartałów.  W pierwszych trzech kwartałach 2013 przycho-
dy są niższe niż w analogicznym okresie roku 2012 jakkolwiek różnica jest konsekwencją wysokiej bazy 
przychodów wygenerowanych w ub. roku w wyniku realizacji projektu na rzecz Sygnity SA (I i II kwartał 
2012). Na uwagę zasługuje jednak fakt znacznego obniżenia kosztów działalności w porównywalnych 
okresach (1 415 424, 07 zł w 2012 do 982 405, 41 zł w roku 2013). Jednocześnie należy zwrócić uwagę na 
wysoki wzrost amortyzacji co jest efektem zakończenia wybranych prac badawczo-rozwojowych. Wynik 
EBITDA (wynik powiększony o wartość amortyzacji) za trzeci kwartał 2013 wnosi 55 427,90 zł zaś strata za 
okres pierwszych trzech kwartałów obniża się do poziomu 56 223,18 zł. 

Komentarż Zarżądu odnos nie realiżacji  prognoży finansowej na rok 2013 

Emitent nie opublikował prognoz finansowych na rok 2013. 

Informacja na temat ilos ci żatrudnionych na dżien  14.11.2013 

Na dzień 14.11.2013 roku Emitent zatrudniał 7 pracowników, w tym 6 w ramach umowy o pracę w peł-
nym wymiarze godzin. 
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Dane finansowe 
Wybrane dane finansowe ża okres od 1 stycżnia do 30 wrżes nia 2013 r. 
wraż ż danymi poro wnywalnymi  

Wybrane dane rachunku zysków i strat (w 

zł) 

01.07.2012 

30.09.2012 

01.01.2012 

30.09.2012 

01.07.2013 

30.09.2013 

01.01.2013 

30.09.2013 

Amortyzacja 28 293,99  76 793,29  42 319,61  127 058,14  

Przychody netto ze sprzedaży 222 659,09  1 201 563,63  281 827,16  641 631,56  

Zysk (strata)  ze sprzedaży -196 297,25  -166 544,61  -21 858,08  -340 773,85  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -43 383,19  58 321,89  13 108,29  -183 281,32  

Zysk (strata) brutto -43 383,19  58 321,89  13 108,29  -183 281,32  

Zysk (strata) netto  -43 383,19  58 321,89  13 108,29  -183 281,32  

Wybrane dane bilansowe (w zł) 30.09.2012 30.09.2013 

Kapitał własny 773 151,07  315 320,77  

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 239 471,94  339 683,81  

Środki pieniężne i inne aktywa pienięż-

ne 
91 549,50  31,06  

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 383 165,86  705 080,32  



Dane finansowe 
Rachunek Zysko w i Strat  ża okres od 1 stycżnia do 30 wrżes nia 2013 r. 
wraż ż danymi poro wnywalnymi  
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Dane finansowe 
Bilans ża okres od 1 stycżnia do 30 wrżes nia 2013 r. wraż ż danymi 
poro wnywalnymi  
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Dane finansowe 
Rachunek prżepływo w pienięż nych  ża okres od 1 stycżnia do 30 wrżes nia 
2013 r. wraż ż danymi poro wnywalnymi  
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Dane finansowe 
Zestawienie żmian w kapitale (fundusżu) własnym  ża okres od 1 stycżnia 
do 30 wrżes nia 2013 r. wraż ż danymi poro wnywalnymi  

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



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

III kwartał 2013 
Najważ niejsże wydarżenia w III kwartale 2013 r. 

 

W  III kwartale 2013 roku Zarząd spółki Stanusch Technologies S.A. kontynuował działania związane z ko-
mercjalizacją semantycznej wyszukiwarki leków PharmindexPlus. Jednocześnie podjęto decyzję o zmianie 
nazwy handlowej wyszukiwarki oraz domeny internetowej wersji przeznaczonej dla użytkowników profe-
sjonalnych (lekarzy, farmaceutów) - w tej wersji system będzie oferowany pod nazwą Asystent MD - Sys-
tem Wspierania Decyzji Terapeutycznej i będzie dostępny w domenie http://asystentmd.pl/. W miesiącu 
wrześniu 2013 roku, Spółka wraz z firmą UBM Medica sp. z o.o. podjęła decyzję oraz rozpoczęła prace nad 
przygotowaniem wersji semantycznej wyszukiwarki leków PharmindexPlus na rynek konsumenta indywi-
dualnego. 

Kontynuowano również działania handlowe związane ze sprzedażą Wirtualnych Doradców. Efektem tych 
działań było: 

 zawarcie w dniu 22.07.2013 umowy z Matras SA. Przedmiotem umowy jest uruchomienie i utrzyma-
nie Wirtualnego Doradcy wraz z wyszukiwarką semantyczną na rzecz księgarni internetowej prowa-
dzonej przez Matras SA (RB 25/2013): 

Oprócz ww.: 

 otrzymano zlecenia z ISF Solutions sp. z o. (RB 28/2013). Przedmiotem zlecenia jest konfiguracja 
oraz uruchomienie Wirtualnego Doradcy dla jednej z firm farmaceutycznych. Zlecenie jest efektem 
nawiązanej przez Emitenta współpracy z ISF Solutions (RB 42/2012). 

 otrzymano zlecenie z itBCG Sp z o.o. (Partner). Przedmiotem zlecenia jest konfiguracja oraz urucho-
mienie Wirtualnego Doradcy na rzecz jednego z klientów Partnera. (RB 29/2013) 

 podpisano umowę z  Zetkama S.A. Przedmiotem umowy są prace badawcze nad usługą Wirtualnego 
Doradcy oraz udostępnienie i hosting usługi. (RB 30/2013) 



III kwartał 2013 

Najważ niejsże wydarżenia po żakon cżeniu okresu sprawożdawcżego 

Po zakończeniu III kwartału 2013 roku Zarząd spółki Stanusch Technologies S.A.: 

 kontynuował działania związane z komercjalizacją semantycznej wyszukiwarki leków AsystentMD,  

 kontynuował prace na wersją wyszukiwarki skierowana do pacjentów indywidualnych  

 oraz kontynuował działania handlowe związane ze sprzedażą Wirtualnych Doradców.  

 

Efektem tych działań było zawarcie znaczącej umowy (wartość umowy przekracza 20 % kapitałów wła-
snych Emitenta) z Exence S.A. Przedmiotem umowy są prace związane z wdrożeniem autorskich technolo-
gii Emitenta na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  

 

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 listopada 2013 
roku, zaimplementowano na świecie 1 107  tego typu aplikacji.  

Emitent obserwuje znacznie większą świadomość istnienie tego typu produktów wśród potencjalnych 
klientów. Jednocześnie Spółka odnotowała znaczny wzrost liczby zapytań ofertowych w 2013 roku w po-
równaniu z latami poprzednimi. Zdaniem władz Emitenta w przyszłych okresach istnieje możliwość przeło-
żenia się tego trendu na wzrost wartości rynku oraz pozyskania większej ilości nowych klientów. 
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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 trzecim kwartale 2013 roku Emitent dążąc do osiągnięcia powyższych celów realizował następujące 

działania:  

 W miesiącu wrześniu 2013 roku, Spółka wraz z firmą UBM Medica sp. z o.o. rozpoczęła prace nad 

przygotowaniem specjalnej wersji semantycznej wyszukiwarki leków AsystentMD (wcześniej Phar-

mindex+) do potrzeb rynku konsumentów indywidualnych (pacjentów). Wersja ta zastanie ukończo-

na w IV kwartale 2013 roku  

 Doskonalono wytworzone przez Emitenta technologie, w tym zwłaszcza moduły związane z techno-

logiami typu „live chat” oraz modułem integracji z systemami rozpoznawania mowy. 

 Przygotowano, dla jednego z kluczowych klientów, pilotażową wersję systemu Wirtualny Doradca w 

angielskiej wersji językowej. W chwili obecnej trwają prace testowe nad tą wersją aplikacji. 
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Stanusch Technologies S.A. 

ul. Karola Goduli 36 

41-712 Ruda Śląska 

Tel./Fax +48 (32) 248 01 43 

Kom. +48 (608) 550 890 

Email: ms@stanusch.com 

www.stanusch.com 


