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Informacje ogólne 

List do Akcjonariuszy Stanusch Technologies Spo łka Akcyjna 

 

Szanowni Pan stwo! 

 

Oddaję do Pan stwa rąk Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku - roku, kto ry był rokiem wielu wy-
zwan  a jednoczes nie sukceso w. Tym samym pozwolę sobie na wyeksponowanie największych osią-
gnięc  Spo łki w IV kwartale 2013 roku oraz w całym 2013 roku. 

 

 IV kwartał 2013 okazał się kwartałem o najwyz szych przychodach kwartalnych w historii 
Spo łki: osiągnięto przychody w wysokos ci ponad 1 128 tys. PLN. 

 IV kwartał 2013 jest drugim kwartałem z rzędu, w kto rym Spo łka osiągnęła zysk netto: 
25 086,78  PLN; tym samym w całym II po łroczu 2013 roku osiągnięto zysk netto w wyso-
kos ci: 38 195,07 PLN. Jest to pierwsze po łrocze w historii firmy, kto re w całos ci zamknię-
to zyskiem netto. 

 Cały rok 2013 zamknął się przychodami w wysokos ci: 1 770 138,23 PLN, kto re były wyz -
sze od przychodo w w roku 2012 o 35 % (przychody w 2012 roku wyniosły: 1 311 903,14 
PLN). 

 Choc  w całym 2013 roku Spo łka poniosła stratę finansową netto w wysokos ci: 158 
194,54, to jest to najmniejsza strata w historii Spo łki, a jednoczes nie na co warto zwro cic  
uwagę, wynik EBITDA (rozumiany jako wynik netto powiększony o amortyzację) ma w 
roku 2013, ro wniez  po raz pierwszy w historii Firmy, wartos c  dodatnią: 11 143,35 PLN. 

 W 2013 Spo łka kontynuowała realizację projekto w rozpoczętych w poprzednich latach 
jednoczes nie pozyskując nowych kliento w (Matras, Excense / Urząd Marszałkowski Wo-
jewo dztwa Dolnos ląskiego, Point-Of-Care, Visual, BMT, Zetkama) i umacniając swoją po-
zycję rynkową. 

 W 2013 roku, Wirtualni Doradcy zrealizowani przez Emitenta przeprowadzili rekordową 
liczbę 3 826 065 konwersacji, odpowiadając na 9 995 909 pytan , z czego 81 % stanowiły 
tzw. pytania skierowane do bazy wiedzy specjalistycznej. 

 

W opinii Zarządu wszystkie wymienione powyz ej fakty wskazują na pozytywny trend w rozwoju 
Spo łki oraz w  realizacji celo w rozwojowych.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Maciej Stanusch 

Prezes Zarządu  



#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 

Poniz sza tabela przedstawia skład akcjonariatu Stanusch Technologies S.A. na dzien  publikacji ni-
niejszego raportu, tj. na dzien  14 luty 2014 r. 

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w ogólnej 

liczbie akcji 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Phenomind Ventures Spółka Akcyjna 
Spółka komandytowa 

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 

Komentarz zarządu Emitenta na temat czynniko w i zdarzen , kto re miały 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

IV kwartał 2013 roku, należał do najlepszych okresów w historii Spółki. Firma osiągnęła wzrost o 1 022 % 
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jednocześnie przychody w całym 2013 roku były 
większe o 35 % w stosunku do roku 2012. Ostatni kwartał 2013 roku zakończył się pozytywnym wynikiem 
finansowym w wysokości  25 086,78  PLN (w porównaniu ze stratą zanotowaną w IV kwartale 2012 roku 
w wysokości 274 548,98). Jednocześnie był to drugi z rzędu kwartał, w którym zrównoważono przychody z 
kosztami i zamknięto II półrocze zyskiem netto w wysokości: 38 195,07 PLN. Choć w całym roku 2013 
Spółka zanotowała stratę netto, to na uwagę zasługuje fakt, iż wynik EBITDA (wynik netto plus amortyza-
cja) ma wartość dodatnią: 11 143,35.  

Uzyskane wyniki w drugim kwartale są pochodną podpisania nowych umów m.in. z Excense (RB 33/2013), 
Point-Of-Care (RB 36/2013), Visual Center Group (RB 38/2013), BMT (RB 40/2013) oraz IT Services 
(1/2014) oraz realizacją umów już wcześniej zawartych. 

Komentarz Zarządu odnos nie realizacji  prognozy finansowej na rok 2013 

Emitent nie opublikował prognoz finansowych na rok 2013. 

Informacja na temat ilos ci zatrudnionych na dzien  14.02.2014 

Na dzień 14.02.2014 roku Emitent zatrudnia 8 pracowników, w tym 7 w ramach umowy o pracę w pełnym 
wymiarze godzin. 
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Dane finansowe 
Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 wrzes nia 2013 r. 
wraz z danymi poro wnywalnymi  

Wybrane dane rachunku zysków i strat (w 

zł) 

01.10.2012 

31.12.2012 

01.01.2012 

31.12.2012 

01.10.2013 

31.12.2013 

01.01.2013 

31.12.2013 

Amortyzacja 26 433,28  103 226,57  42 279,75  169 337,89  

Przychody netto ze sprzedaży 110 339,51  1 311 903,14  1 128 506,67  1 770 138,23  

Zysk (strata)  ze sprzedaży (269 949,62) (436 494,23) 180 630,29  (160 143,56)  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (270 343,50) (198 426,82) 35 195,92  (135 630,77 ) 

Zysk (strata) brutto (274 548,98) (216 227,09 ) 25 086,78  (158 194,54)  

Zysk (strata) netto  (274 548,98) (216 227,09) 25 086,78  (158 194,54)  

Wybrane dane bilansowe (w zł) 31.12.2012 31.12.2013 

Kapitał własny 498 602,09  340 407,55  

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 170 825,11  763 655,92  

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 588,28  315 081,91  

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 535 099,96  1 239 440,60  



Dane finansowe 
Rachunek Zysko w i Strat  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz 
z danymi poro wnywalnymi  
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Dane finansowe 
Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z danymi 
poro wnywalnymi  
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Dane finansowe 
Rachunek przepływo w pienięz nych  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2013 r. wraz z danymi poro wnywalnymi  
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Dane finansowe 
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  za okres od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2013 r. wraz z danymi poro wnywalnymi  
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IV kwartał 2013 
Najwaz niejsze wydarzenia w IV kwartale 2013 r. 

 

W  IV kwartale 2013 roku Zarząd spółki Stanusch Technologies S.A. kontynuował działania związane z ko-
mercjalizacją semantycznej wyszukiwarki leków PharmindexPlus. W szczególności prace te skoncentrowa-
ły się wokół wersji rozwiązania przygotowanej dla pacjentów indywidualnych. W miesiącu grudniu 2013 
roku rozpoczęto testy tego rozwiązania w ramach domeny http://droogle.pl/. (RB 37/2013) 

 

Kontynuowano również działania handlowe związane ze sprzedażą technologii oferowanych przez Emiten-
ta. Efektem tych działań było: 

 Podpisanie umowy z Exence S.A. Przedmiotem umowy są prace związane z wdrożeniem autorskich 
technologii Emitenta na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wartość 
umowy przekracza 20 % kapitałów własnych Emitenta. (RB 33/2013) 

 Podpisanie trzech umów z firmą Point of Care. Przedmiotem umów jest udostępnienie, konfiguracja 
i hosting oprogramowania Wirtualny Doradca w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i 
angielskiej na rzecz zamawiającego. (RB 36/2013) 

 Podpisanie  umowy z Domem Mediowym Visual Center Group. Przedmiotem umowy jest udo-
stępnienie, konfiguracja oraz utrzymanie usługi Wirtualny Doradca na rzecz Zamawiającego. (RB 
38/2013) 

 Podpisanie istotnej umowy z firmą BMT Sp. z o.o. na dostawę technologii informatycznych oferowa-
nych przez Emitenta. Wartość przychodów uzyskanych z realizacji zamówienia wyniesie 637 000,00 
złotych. Umowa jest istotna dla Emitenta ze względu na jej wartość, która przekracza 20 % kapitałów 
własnych. (RB 40/2013) 

 



IV kwartał 2013 

Najwaz niejsze wydarzenia po zakon czeniu okresu sprawozdawczego 

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

 kontynuował działania związane z komercjalizacją semantycznej wyszukiwarki leków AsystentMD 
oraz testy wersji wyszukiwarki dla pacjentów http://droogle.pl,  

 

Jak również kontynuował działania handlowe związane ze sprzedażą Wirtualnych Doradców.  

 

Efektem tych działań było: 

 Podpisanie umowy o współpracy ze spółką IT Services Integrations Limited z Wielkiej Brytanii. 
Przedmiotem podpisanej umowy jest udostępnienie usługi Wirtualny Doradca wraz z konfiguracją. 
Umowa ma istotny charakter, ze względu na jej wartość 20 000,00 euro, przekraczającą 20 % kapita-
łu własnego Emitenta (RB 1/2014). 

 W styczniu 2014 Spółka otrzymała również podpisaną umowę z firmą Netizens Sp. z o. o. Jej przed-
miotem jest dostawa usługi Wirtualny Doradca w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angiel-
skiej (RB 2/2014). 

 

Otoczenie 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 grudnia 2013 ro-
ku, zaimplementowano na świecie 1 128  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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IV kwartał 2013 

Realizacja plano w rozwojowych 

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 2013 roku Emitent dążąc do osiągnięcia powyższych celów realizował następujące 

działania:  

 Wraz z firmą UBM Medica Sp.zo.o. kontynuował prace nad wyszukiwarką leków Asystent MD -

System Wspierania Decyzji. 

 Spółka wraz z firmą UBM Medica rozpczęła prace nad wyszukiwarkę leków pod nazwą Droogle.pl 

skierowaną dla użytkowników indywidulanych.  

 Rozwijano również anglojęzyczną wersję Wirtualnego Doradcy, dostosowując ją do wymagań pozy-

skanych klientów.  

 Podjęto decyzję o udziale w targach CeBIT 2014 w Hannoverze. Wyjazd na targi odbędzie się w ra-

mach współpracy ze Śląskim Klastrem Multimedialnym, którego Emitent jest członkiem-

założycielem.  
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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 


