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

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, 

 

W imieniu Stanusch Technologies S.A. przedstawiam wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2016 
roku wraz z omówieniem najistotniejszych wydarzeń w tym okresie. 

 

W 2016  rok wkroczyliśmy nie tylko z ofertą bardziej zaawansowanych, profesjonalnych usług. Na-
sza nowa strategia przewiduje poszerzenie kanałów dystrybucji poprzez położenie większego na-
cisku na sprzedaż poprzez sieć partnerską oraz uruchomienie sprzedaży przez Internet. Oba kana-
ły zamierzamy wykorzystać do ekspansji międzynarodowej. Najważniejszymi celami strategii Sta-
nusch Technologies są: zwiększenie skalowalności biznesu, umocnienie pozycji wiodącego do-
stawcy rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w Polsce oraz stanie się znaczącym graczem w 
skali międzynarodowej.  

 

Dzięki naszej nowej Platformie Enterprise Smart Data jesteśmy w stanie znacznie szybciej reago-
wać na potrzeby rynku oraz niemal natychmiast uruchamiać nowe usługi. Tylko w I kwartale 2016 
zaoferowaliśmy naszym klientom 3 nowe usługi oparte o Platformę ESD. Jednocześnie Spółka 
podjęła działania w zakresie komercjalizacji nowej Platformy oraz ekspansji zagranicznej. Działa-
nia te rozpoczęły się podczas światowej premiery jednego z naszych produktów podczas Między-
narodowych Targów CeBIT w Hanowerze. 

 

Segmenty rynku technologicznego, w których działa nasza firma - czyli rynek rozwiązań AI, rynek 
usług big data oraz rynek business intelligence – znajdują się w fazie niezwykle dynamicznego 
wzrostu i stoją przed nimi doskonałe perspektywy. Wszystkie zaplanowane działania przełożą się 
na skokowy wzrost przychodów i zyskowności, a także – co najważniejsze - na istotny wzrost war-
tości firmy dla Akcjonariuszy. 

 

 

Dziękujemy za okazane zaufanie. 

Z wyrazami szacunku, 

 

Maciej Stanusch 

Prezes Zarządu 

 

Ruda Śląska, dn. 16 maja 2016 r. 
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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 Dawid Jakubowicz, 

3. Pan Jacek Krzyżaniak, 

4. Pan Wojciech Stramski, 

5. Pan Jan Naciążek-Wieniawski.   

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 16 maja 2016 roku. 

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 % 



 

 #1 

Informacje ogólne 
Oferta Spo łki 

Stanusch Technologies S.A. jest innowacyjnym przedsiębiorstwem zajmującym się pracami badawczo-
rozwojowymi nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Misją Spółki 
jest tworzenie innowacyjnego oprogramowania, wykorzystującego sztuczną inteligencję, które sprawia, że 
komunikacja pomiędzy ludźmi i maszynami staje się bardziej przyjazna i efektywna. 

Głównym produktem Emitenta jest Platforma Enterprise Smart Data (ESD). Platforma ESD to - oparta o 
sztuczną inteligencję - platforma informacyjna klasy enterprise, która rozumie pytania użytkowników 
wyrażone w języku naturalnym i - w oparciu o posiadane zasoby wiedzy - udziela odpowiedzi oraz 
rozwiązuje problemy. Platforma umożliwia zarządzanie wiedzą (gromadzenie informacji oraz pobieranie 
ich z zewnętrznych źródeł) i udostępnianie jej za pomocą dowolnego medium komunikacyjnego (np. 
strona WWW, email, formularz kontaktowy, kiosk informacyjny, telefon). W przeciwieństwie do 
podobnych produktów, takich jak wyszukiwarki, Platforma ESD udziela odpowiedzi a nie zwraca linki do 
miejsc, gdzie użytkownik sam musi odszukać poszukiwaną informację. Co więcej, zaawansowane 
algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają analizy Big Data zadawanych w języku naturalnym pytań 
dostarczając bezcennych informacji wspierających działania marketingu i sprzedaży. Z Platformy ESD 
mogą korzystać zarówno pracownicy firm i instytucji jak i ich klienci zewnętrzni oraz partnerzy. 

W zależności od potrzeb naszych Klientów, oferujemy zróżnicowane produkty (które stanowią de facto 
różne interfejsy pomiędzy Platformą ESD a użytkownikiem: 

 SmartSearch - Wyszukiwarka semantyczna dostarczająca precyzyjne informacje, którą można 
zastosować na stronie internetowej, w obsłudze klienta, a także na potrzeby wewnętrzne w firmach. 
Zapewnia błyskawiczny dostęp do konkretnych informacji lub dokumentów a jednocześnie sugeruje 
przydatne tematy powiązane.  

 SmartPortal to strony internetowe realizowane w technologii Web 3.0, których przeglądanie przez 
użytkownika odbywa się poprzez polecenia i pytania wpisywane do okna dialogowego. Ułatwia 
użytkownikom znalezienia poszukiwanej informacji na coraz bardziej przeładowanych danymi 
stronach internetowych.   

 Wirtualny Doradca to Awatar umieszczany na stronie internetowej, który rozmawia z 
użytkownikami w języku naturalnym i obsługuje w ten sposób klientów firmy oraz udziela na jej 
temat informacji. Zapewnia sprawną obsługę klienta w zakresie zapytań o ofertę, proces sprzedaży, 
wsparcie posprzedażne. Użytkownik  nie musi kontaktować się z obsługą klienta ani żmudnie 
przeszukiwać zawartości strony WWW, wystarczy, że zada Wirtualnemu Doradcy.  

 Wirtualna Hostessa to Wirtualny Doradca przeniesiony do świata rzeczywistego jako interaktywny 
kiosk informacyjny z technologią rozpoznawania mowy. Wirtualna Hostessa potrafi zrozumieć 
pytania zadawane głosem. Może być wyposażona w wyróżniający się ekran pseudo-holograficzny.  

 Smart eLearning to pierwszy prawdziwie interaktywny elearning dający poczucie bezpośredniego 
kontaktu z prowadzącym. W Smart eLearning użytkownik może w każdej chwili przerwać 
prezentację treści i zadać pytanie w języku naturalnym do prowadzącego prezentację awatara, co 
przypomina tradycyjną formę nauki.  

 Smart LiveChat jest uzupełnieniem innych produktów Platformy ESD i umożliwia kontakt z 
konsultantem tylko w sytuacji, gdy Platforma ESD nie potrafi odpowiedzieć na pytanie użytkownika.  
Jakkolwiek, podstawową zaletą Smart LiveChat jest możliwość wykorzystania dialogów pomiędzy 
konsultantami a użytkownikami do budowy bazy wiedzy Platformy ESD.  

W oparciu o Platformę ESD można tworzyć także inne usługi oprócz omówionych powyżej, wedle życzenia 
i zapotrzebowania Klienta. 



 

 

Dane finansowe 

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

 

W I kwartale 2016 Spółka osiągnęła 122 724,61  złotych przychodów. Wynik ten jest gorszy niż w porów-
nywalnym okresie 2016 roku (288 tysięcy złotych).  Zmniejszenie przychodów Spółki w I kwartale 2016 
roku względem analogicznego okresu 2015 roku jest efektem implementacji  strategii Spółki i jej skupienia 
się na nowych obszarach (wykorzystanie technologii spółki w nowych zastosowaniach oraz wprowadzanie 
nowych usług w ramach udostępnionej Platformy Enterprise Smart Data). Wprowadzenie nowej strategii 
Spółki powoduje chwilowe zmniejszenie przychodów z bieżącej działalności, co jest efektem przemodelo-
wania modelu biznesowego, wymaganych zmian organizacyjnych oraz wstępnym etapem komercjalizacji 
nowych produktów i usług oferowanych przez Spółkę. O zmianie strategii Spółki informowała w Raporcie 
okresowym kwartalnym za IV kwartał 2015 roku (RB 5/2016).  

Wraz ze zmniejszeniem przychodów Spółki pogorszył się wynik finansowy, który w pierwszym kwartale 
2016 roku osiągnął wartość ujemną i wyniósł  (163 991,75). Wynik tej jest gorszy od analogicznego okresu 
roku ubiegłego (31 355,38). Należy jednak zwrócić uwagę, że jednym z głównych czynników wpływających 
na koszty działalności jest wysoki udział amortyzacji (76 512,25 PLN kwartalnie), co stanowi niemal 30 % 
kosztów przedsiębiorstwa, a co za tym idzie wynik EBITDA jest znacznie lepszy. 
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Dane finansowe 
Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. wraz z 
danymi poro wnywalnymi  

Wybrane dane rachunku zysków i strat (w zł) 

01.01.2015 

31.03.2015 

01.01.2016 

31.03.2016 

Amortyzacja 53 882,61  76 512,25  

Przychody netto ze sprzedaży 288 813,92  122 724,61  

Zysk (strata) ze sprzedaży (22 311,21) (135 674,65) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (28 008,65) (138 656,96) 

Zysk (strata) brutto (31 355,38) (163 991,75) 

Zysk (strata) netto (31 355,38) (163 991,75) 

Wybrane dane bilansowe (w zł) 31.03.2015 31.03.2016 

Kapitał własny 220 046,89  (127 684,21) 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 353 852,66  97 081,80  

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 623,68  14 727,71  

Zobowiązania długoterminowe 300 000,00  300 000,00  

Zobowiązania krótkoterminowe 609 947,22  950 356,01  
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Dane finansowe 
Komentarz Zarządu odnos nie realizacji  prognozy finansowej na rok 2016 

Emitent nie opublikował prognoz finansowych na rok 2016. 

 

Informacja na temat ilos ci zatrudnionych na dzien  16.05.2016 

Na dzień 16.05.2016 roku Emitent zatrudnia 8 pracowników, w tym 4 w ramach umowy o pracę w peł-

nym wymiarze godzin, 4 osoby w ramach kontraktów cywilno-prawnych. 



 

 

Dane finansowe 
Rachunek Zysko w i Strat  za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. wraz z 
danymi poro wnywalnymi  
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Dane finansowe 
Bilans za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. wraz z danymi 
poro wnywalnymi  
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Rachunek przepływo w pienięz nych  za okres od 1 stycznia do 31 marca 
2016 r. wraz z danymi poro wnywalnymi  
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  za okres od 1 stycznia 
do 31 marca 2016 r. wraz z danymi poro wnywalnymi  
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I kwartał 2016 
Najwaz niejsze wydarzenia w I kwartale 2016r. 

Po zakończeniu roku 2016 Spółka pozyskała nowe zamówienia ze strony klientów: 

 UPC Polska Sp. z o.o. (RB 4/2016) 

 oraz od ISF Solutions Sp. z o.o., partnera handlowego Spółki. (RB 3/2016) 

Drugi projekt docelowo realizowany jest dla jednej z firm z branży farmaceutycznej. 

 

W ramach działań z zakresu marketingu internetowego zorganizowano wspólnie z partnerem Spółki, firmą 
teamLeaders, kolejne webinaria poświęcone tematyce sztucznej inteligencji. 

Jednocześnie okres I kwartału 2016 był okresem wprowadzania na rynek nowych usług w ramach Platfor-
my Enterprise Smart Data: 

 CV Link. Rozwiązanie umożliwia użytkownikowi konwersję nieustrukturyzowanych dokumentów CV 
(przesłanych w dowolnym formacie) na ustrukturyzowaną bazę danych z możliwością jej semantycz-
nego przeszukiwania. Usługa dedykowana jest dla firm rekrutacyjnych oraz działów HR dużych 
przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia ona 10 krotne skrócenie czasu obróbki dokumentów aplika-
cyjnych kandydatów oraz precyzyjniejsze przeszukiwanie skonwertowanych profili. (RB 8/2016) 

 Contacts Analysis. Rozwiązanie umożliwia analizę treści nagranych rozmów Call Center, poprzez ich 
konwersję z mowy na tekst a następnie poddanie go analizie semantycznej. Opcjonalnie system 
umożliwia analizę treści komunikatów przesyłanych od klientów poprzez inne kanały komunikacji jak 
emaile czy formularze kontaktowe. Rozwiązanie dostarcza użytkownikom cennych, ilościowych in-
formacji na temat tematyki prowadzonych rozmów, ich automatyczną kategoryzację oraz analizy w 
układzie Big Data bez względu na formę wypowiedzi klientów. Produkt adresowany jest dla firm i 
instytucji korzystających z kanału komunikacji w formie Contact Center. (RB 11/2016) 

 W dniach 14 – 18 marca 2016 roku podczas targów technologii cyfrowych CeBIT w Hanowerze, od-
była się światowa premiera nowych wersji produktów oferowanych przez Spółkę – Wirtualnej Ho-
stessy oraz Interaktywnego Kiosku Multimedialnego opartych o Platformę Enterprise Smart Data 
wraz z systemem rozpoznawania mowy. Interfejsy umożliwiają komunikację w języku angielskim i 
stosowane bazy wiedzy. 

W styczniu 2016 Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obro-
cie instrumentami finansowymi o transakcjach zakupu w roku 2015, 2095 akcji Emitenta (na łączną war-
tość  16 856.74 PLN) przez członka Rady Nadzorczej.  

Oprócz ww. wydarzeń w I kwartale 2016 roku oraz z początkiem kwartału II 2016 nastąpiły zmiany w Ra-
dzie Nadzorczej Emitenta. W wyniku tych zmian do Rady Nadzorczej Spółki weszli Panowie Dawid Jakubo-
wicz oraz Wojciech Stramski (RB 10/2016, 14/2016, 15/2016, 18/2016).  Powołanie nowych członków Ra-
dy Nadzorczej odbyło się zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza Phenomind Ventures Spółka Akcyjna 
Spółka Komandytowa na podstawie Artykułu 13 § 2 Statutu Spółki Stanusch Technologies S.A. 

Najwaz niejsze wydarzenia po zakon czeniu okresu sprawozdawczego 

Do najważniejszych wydarzeń po zakończeniu okresu było podjęcie przez Zarząd Uchwały o podwyższeniu 
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 87 500 akcji serii D (RB 20/2016). Oferta akcji została skiero-
wana do jednego inwestora i w całości przez niego objęta (RB 24/2016).  

Środki pozyskane w wyniku emisji akcji zostaną przeznaczone na implementację nowej strategii Spółki, o 
której poinformowano w  Raporcie okresowym kwartalnym za IV kwartał 2015 roku (RB 5/2016).  
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I kwartał 2016 
Otoczenie rynkowe 

 

Stanusch Technologies S.A. działa na pograniczu trzech segmentów rynku: 

 

 rynek rozwiązań wykorzystujących techniki sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI), zwłasz-
cza z zakresu przetwarzania języka naturalnego (NLP - natural language processing) oraz analizy tek-
stu, 

 rynek usług big data (przetwarzanie zbiorów informacji o dużej objętości, dużej zmienności lub du-
żej różnorodności w celu wspomagania podejmowania decyzji, odkrywania nowych zjawisk oraz op-
tymalizacji procesów), 

 rynek business intelligence (przekształcanie danych o firmie w wiedzę służącą optymalizacji decyzji 
biznesowych). 

 

W opinii firm doradczych takich jak Wikibon, Gartner, Markets and Markets czy Transparency Market Re-
search te segmenty rynku w ujęciu globalnym w horyzoncie kilku nadchodzących lat będą rosły średnio-
rocznie o kilkanaście do kilkudziesięciu procent, osiągając wartość od kilkunastu do kilkudziesięciu miliar-
dów dolarów. Emitent nie dysponuje odrębnymi opracowaniami dla rynku polskiego, ale Zarząd Spółki 
jest zdania, że w kraju będziemy świadkami podobnych stóp wzrostu. 

W kontekście krajowym na uwagę zasługuje fakt, że uruchomionych zostało kolejnych kilka programów 
pomocowych w ramach nowego horyzontu finansowego Unii Europejskiej. Programy ogłoszone na lata 
2014-2020 dobrze komponują się z działalnością naszej Spółki i w naszej opinii przełożą się na wzrost war-
tości rynków, na których działamy, a, w konsekwencji, na dodatkowe przychody.  



 

 

I kwartał 2016 
Realizacja plano w rozwojowych 

Z początkiem 2016 roku Spółka rozpoczęła wdrażanie nowej strategii rozwojowej. Jej celem jest osiągnię-

cie większej skalowalności biznesu, umocnienie naszej pozycji w kraju i za granicą i, w efekcie, skokowy 

wzrost przychodów oraz zyskowności bez znaczącego wzrostu zatrudnienia. Strategia bazuje na dwóch 

podstawowych elementach: 

• bardziej zaawansowanych usługach opartych o platformę Enterprise Smart Data, 

• znaczącym poszerzeniu kanałów dystrybucji poprzez: 

 implementację strategii sprzedażowej omnichannel commerce, 

 ekspansję międzynarodową. 

Docelowo Emitent chce umocnić pozycję wiodącego dostawcy rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w 

Polsce oraz zostać znaczącym graczem w skali międzynarodowej. Wszystkie zaplanowane działania, prze-

łożą się na istotny wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy. 

Zostanie powiększona liczba kanałów, za pośrednictwem których Spółka będzie docierać do potencjalnych 

klientów. Partnerami będą m.in. integratorzy ERP i CRM, agencje marketingowe i interaktywne oraz do-

stawcy rozwiązań contact center. Ważnym kanałem sprzedaży ma stać się Internet. W 2016 roku udostęp-

niona zostanie specjalna aplikacja do samodzielnego zdalnego konfigurowania produktów przez klientów 

(Kreator Wdrożeń), przez co uruchamianie usług będzie mogło odbywać się bez udziału personelu wdro-

żeniowego. Dla osiągnięcia odpowiedniej dynamiki dystrybucji w sieci zaplanowana jest seria działań mar-

ketingowych w tym m.in. dobrany zestaw domen, ich efektywne pozycjonowanie, webinaria oraz inne na-

rzędzia promocji. 

Rozbudowany zespół sprzedaży bezpośredniej będzie składał się z przedstawicieli handlowych odpowie-

dzialnych za obsługę korporacji i instytucji, jak też małych i średnich przedsiębiorstw, na który to sektor 

zostanie położony większy nacisk niż dotychczas. Popyt na rozwiązania wśród takich podmiotów oceniamy 

jako znaczący, zwłaszcza w nowej perspektywie finansowania innowacji ze środków UE. Dotąd nie został 

on przez Spółkę w pełni zagospodarowany. Rozwój kanałów sprzedaży będzie wspomagany intensywnym 

marketingiem i działaniami public relations mającymi zwiększyć świadomość istnienia produktów Emiten-

ta. Realizacja tych przedsięwzięć została zaplanowana na II połowę 2016 roku. Równolegle rozpoczęta zo-

stała ekspansja międzynarodowa: została przygotowana anglojęzyczna wersja panelu Administracyjnego. 

Rozpoczęło się tłumaczenie dokumentacji technicznej oraz  materiałów marketingowych. W odróżnieniu 

od poprzedniej wersji rozwiązań Spółki, opracowywanie kolejnych wersji językowych platformy Enterprise 

Smart Data jest relatywnie proste. Stanowi to przewagę konkurencyjną, bowiem przenoszenie rozwiązań 

anglojęzycznych na język polski jest dużo trudniejsze – to jedna z barier wejścia dla zagranicznych firm 

technologicznych na rynek polski. Drugim istotnym kanałem rozwoju sprzedaży międzynarodowej będzie 

kanał Internetowy. Dzięki umożliwieniu składania zamówień w sieci oraz samodzielnej konfiguracji pro-

duktów przez klientów (Kreator Wdrożenia) zniknie bariera geograficzna i sprzedaż będzie mogła być rea-

lizowana na rzecz klientów z dowolnego miejsca w świecie.  

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