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Informacje ogólne 

List do Akcjonariuszy Stanusch Technologies Spo łka Akcyjna 

 

Drodzy Akcjonariusze! 

 

Drugi kwartał każdego roku, tradycyjnie, należy już do kwartałów, w których wartość rynku 
Wirtualnych Doradców jest najmniejsza w danym roku kalendarzowym. Spółka odnotowuje 
taką sytuację od lat, za wyjątkiem roku 2012 (kiedy Emitent  zrealizował projekt na rzecz 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Podobny scenariusz wydarzył się w roku 2015. Jest on 
również konsekwencją braku realizacji nowych projektów dotowanych ze środków unijnych 
(na które składała się w ubiegłych latach niemal połowa przychodów Emitenta).  

 

Sytuacja ta doprowadziła do konieczności pozyskania przez Zarząd środków finansowych 
niezbędnych do pokrycia kosztów bieżącej działalności oraz rozwoju Spółki. Działania te za-
owocowały podjęciem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 29 
czerwca 2015 roku (RB 25 /2015) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji prywatnej z 
wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu 
Spółki.  

 

Realizacja uchwały rozpoczęła się w III kwartale 2015 roku i doprowadziła do pozyskania 
środków od dotychczasowego, głównego akcjonariusza Spółki (RB 29/2015). Dzięki pozy-
skanym środkom finansowym poprawiona została płynność Spółki oraz podjęto kroki mają-
ce na celu doprowadzenie do restrukturyzacji zadłużenia Spółki. Jednocześnie rozpoczęto 
szereg działań, które mają doprowadzić do wzrostu sprzedaży.  

 

W opinii Zarządu sytuacja, która miała miejsce w pierwszym półroczu 2015 roku, ma cha-
rakter przejściowy i ulegnie stopniowej poprawie w drugiej połowie 2015 roku.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Maciej Stanusch 

Prezes Zarządu  
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Informacje ogólne 
Podstawowe informacje 

Nazwa (firma): Stanusch Technologies Spółka Akcyjna 

Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA 

Kraj: POLSKA 

Siedziba Ruda Śląska 

Adres 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 Jacek Krzyżaniak, 

4. Pan Jan Naciążek-Wieniawski, 

5. Pan Paweł Tarnowski.   

Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta 

Emitent nie posiada jednostek zależnych. 

Struktura akcjonariatu Emitenta 

Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Stanusch Technologies S.A. na dzień publikacji niniejszego 
raportu, tj. na dzień 14 sierpnia 2015 . 

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 % 

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

B 70 70 0,00 % 0,00 % 

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

Jacek Krzyżaniak B 91 481 91 481 6,11 % 6,11 % 

Marcin Poznański B 75 600 75 600 5,05 % 5,05 % 

Pozostali akcjonariusze B 79 854 79 924 5,34 % 5,34 % 



Dane finansowe 

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

W drugim kwartale 2015 roku Spółka osiągnęła 95 325,05 PLN przychodów względem 425 844,92 PLN 
przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014. Jednocześnie Spółka utrzymała minimalny 
poziom kosztów w wysokości 300 502,79 PLN (469 913,70 PLN względem analogicznego okresu 2014 ro-
ku).  

Poziom kosztów w chwili obecnej po pierwszym półroczu 2015 roku wynosi średniomiesięcznie 101 937, 
98 PLN (w tym amortyzacja 18 116, 68 PLN). Wynik netto w drugim kwartale 2015 roku wyniósł (strata 
netto) 210 014,40 (w tym amortyzacja 54 814,40 PLN). W całym pierwszym półroczu 2015 roku, strata 
netto wyniosła 241 369,78 PLN. W analogicznym okresie 2014 roku Spółka osiągnęła stratę netto: w dru-
gim kwartale 2014 roku na poziomie 54 357,69 zaś w całym pierwszym półroczu 2014 roku 32 035,62 
PLN. 

Wynik finansowy drugiego kwartału jest konsekwencją sezonowego spadku sprzedaży w II kwartale oraz 
brakiem realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych o czym Emitent informował w raportach 
bieżących i okresowych (RB 21/2015).  Słaby wynik finansowy spowodował zwiększenie zobowiązań Spół-
ki oraz obniżenie wartości kapitałów własnych.  

W opinii Zarządu sytuacja ta charakter przejściowy. Zarząd Spółki podjął działania mające na celu zapew-
nienie dalszego finansowania (patrz Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2015r.) oraz zmienia się sytu-
acja rynkowa w postaci uruchomienia nowych programów dotacji unijnych (patrz Otoczenie rynkowe). 
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Dane finansowe 
Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wraz 
z danymi poro wnywalnymi  
Wybrane dane rachunku zysków i strat (w 

zł) 

01.04.2015 

30.06.2015 

01.01.2015 

30.06.2015 

01.04.2014 

30.06.2014 

01.01.2014 

30.06.2014 

Amortyzacja 54 814.40  108 697.01  45 527.93  87 328.83  

Przychody netto ze sprzedaży 95 325.05  384 138.97  425 844.92  886 415.92  

Zysk (strata) ze sprzedaży (205 177.74) (227 488.95) (44 068.78) (7 315.44) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (206 542.94) (234 551.59) (49 376.05) (18 318.29) 

Zysk (strata) brutto (210 014.40) (241 369.78) (54 357.69) (32 035.62) 

Zysk (strata) netto (210 014.40 ) (241 369.78) (54 357.69) (32 035.62) 

Wybrane dane bilansowe (w zł) 30.06.2015 30.06.2014 

Kapitał własny 10 032.49  308 371,93  

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 103 273.54  503 182,03  

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 149.97  4 506,20  

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 879 247.61  861 638,15  



Dane finansowe 
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Dane finansowe 
Komentarz Zarządu odnos nie realizacji  prognozy finansowej na rok 2015 

Emitent nie opublikował prognoz finansowych na rok 2015. 

 

Informacja na temat ilos ci zatrudnionych na dzien  14.08.2015 

Na dzień 14.08.2015 roku Emitent zatrudnia 7 pracowników, w tym 6 w ramach umowy o pracę w peł-

nym wymiarze godzin. 



Dane finansowe 
Rachunek Zysko w i Strat  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wraz 
z danymi poro wnywalnymi  
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Dane finansowe 
Bilans za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wraz z danymi 
poro wnywalnymi  
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Dane finansowe 
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Rachunek przepływo w pienięz nych  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 
2015 r. wraz z danymi poro wnywalnymi  



Dane finansowe 
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  za okres od 1 stycznia 
do 30 czerwca 2015 r. wraz z danymi poro wnywalnymi  
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II kwartał 2015 
Najwaz niejsze wydarzenia w II kwartale 2015r. 

 

W związku z brakiem poprawy na rynku Wirtualnych Doradców w drugim kwartale 2015 roku, Zarząd 
Spółki został zmuszony do podjęcia działań mających na celu zapewnienie środków finansowych niezbęd-
nych do pokrycia kosztów bieżącej działalności oraz rozwoju Emitenta. Działania te zaowocowały podję-
ciem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 29 czerwca 2015 roku (RB 25 /2015) 
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela 
serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjona-
riuszy oraz zmiany statutu Spółki.  

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków obrotowych na: 

 Kontynuację realizacji tzw. strategii SmartWEB – dedykowanej wersji oprogramowania Wirtualnego 
Doradcy sprzedawanego pod nazwą „SmartWEB – rozmawiające strony WWW” oferowanego w 
atrakcyjnym modelu usługowym (SaaS - Software as a Service),   o której Emitent informował w ra-
portach bieżących (RB  36/2014), Raporcie Rocznym za 2014 rok (RB 13/2015) oraz Raporcie okreso-
wym za I kwartał 2015 roku (RB 21/2015). 

 Zintensyfikowanie działań na rynkach zagranicznych, których potencjał jest znacznie większy od ryn-
ku krajowego. 

W związku z rozwojem działalności Spółki Zarząd Spółki  nie wyklucza możliwości  ustalania nowych celów 
emisji. 

Podczas ww. WZA podjęto również uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi 
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możli-
wością wyłączenia przez Zarząd dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej. 
Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem 
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłą-
czenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru, podykto-
wana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp 
do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów inwestycyjnych Spółki.  

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Za-
rządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególno-
ści pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami. 

Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i mo-
ment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania reali-
zowanych inwestycji w ramach podstawowego profilu działalności Spółki.   

WZA dokonało również zmiany w Statucie Spółki dotyczące kadencji członków Rady Nadzorczej i ujednoli-
cając czasookres kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie w związku z tym, iż kaden-
cja członków Rady Nadzorczej powołanych w 2010 roku, dobiegała końca w roku 2015, WZA odwołało 
wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołano skład nowej Rady przedstawiony w punkcie „Skład oso-
bowy organów Emitenta”. 

 

W drugim kwartale 2015 Spółka zakończyła realizację kilku projektów na rzecz swoich klientów m.in.: 
CRMExperts, Megatravel, Gimazjum nr 1 w Tychach oraz portali internetowych „Gram o życie” oraz 
„Prawa Strona”. 
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II kwartał 2015 

Najwaz niejsze wydarzenia po zakon czeniu okresu sprawozdawczego 

Realizacja uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego rozpoczęła się w III kwartale 2015 roku 
i doprowadziła do pozyskania środków od dotychczasowego, głównego akcjonariusza Spółki—Phenomind 
Ventures S.A. Sp. k. (RB 29/2015). Dzięki pozyskanym środkom finansowym poprawiona została płynność 
Spółki oraz podjęto kroki mające na celu doprowadzenie do restrukturyzacji zadłużenia Spółki. 

Pozyskane środki przyczyniły się do poprawienia płynności finansowej Spółki oraz umożliwiły rozpoczęcie 
procesu restrukturyzacji zadłużenia Spółki. 

Jednocześnie Spółka kontynuowała działania handlowe finalizując negocjacje istotnych umów z klientami 
z branży mediów i farmacji.  Szczegółowe informacje na temat zawartych kontraktów zostaną opubliko-
wane po otrzymaniu podpisanych umów z klientami.  

 

Otoczenie rynkowe 

Do najważniejszych zmian jakie zaszły w II kwartale 2015 jest uruchomienie kilku programów pomoco-
wych wspieranych ze środków unijnych. Programy  ogłoszone  na lata 2014-2020 idealnie komponują się z 
działalnością Emitenta i w opinii Zarządu przełoży się to na wzrost wartości rynku a w konsekwencji 
wiekszę przychody Spółki. 

 

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 drugim kwartale 2015 roku, Emitent kontynuował prace na rozwojem wszystkich grup produktów, tj.: 

 Wirtualnego Doradcy, zwłaszcza w jego wersji anglojęzycznej, 

 Wirtualnej Hostessy, 

 oraz SmartWEB. 



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 


