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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 h p://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	organów	Emitenta	
 

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

 

Członkami Rady Nadzorczej Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na 14 sierpnia 2017 roku są: 

1. Pan Michał Grzybkowski, 

2. Pan Dawid Jakubowicz, 

3. Pan Wojciech Stramski, 

4. Pan Jan Naciążek-Wieniawski. 

	

Opis	organizacji	grupy	kapitałowej,	ze	wskazaniem	jednostek	podlegają-
cych	konsolidacji	
 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy 
grupy kapitałowej. 

 



Wio

Informacje ogólne 

* patrz informacja na temat Istotnych wydarzeń po zakończeniu okresu sprawozdawczego 

	

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 

80,92% 

 

80,92% 

  
D 87 500 87 500 

Maciej Stanusch  
A 300 000 300 000 

11,45%  11,45%  
B 74 74 

Jan Naciążek-Wieniawski A 200 000 200 000 7,63% 7,63% 

E 1 035 250 1 035 250 

B 246 931 246 931 

Struktura	akcjonariatu	Emitenta	
Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Stanusch Technologies S.A. na dzień publikacji niniejszego 
raportu, tj. na dzień 14 sierpnia 2017. * 
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Informacje ogólne 
Oferta	Spółki	
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 Pla orma Enterprise Smart Data (ESD). Pla orma ESD to - oparta o sztuczną inteligencję - 
pla orma informacyjna klasy enterprise, która rozumie pytania użytkowników wyrażone w języku 
naturalnym i - w oparciu o posiadane zasoby wiedzy - udziela odpowiedzi oraz rozwiązuje problemy. 
Pla orma 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, Pla orma 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 marke ngu i sprzedaży. Z Pla ormy 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 Pla ormą 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 Pla ormy ESD i umożliwia kontakt z 
konsultantem tylko w sytuacji, gdy Pla orma ESD nie potrafi odpowiedzieć na pytanie użytkownika. 
Jakkolwiek, podstawową zaletą Smart LiveChat jest możliwość wykorzystania dialogów pomiędzy 
konsultantami a użytkownikami do budowy bazy wiedzy Pla ormy ESD. W oparciu o Pla ormę ESD 
można tworzyć także inne usługi oprócz omówionych powyżej, wedle życzenia i zapotrzebowania 
Klienta.  

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



Dane finansowe 

Charakterystyka	istotnych	dokonań	lub	niepowodzeń	Emitenta	w	okresie,	
którego	dotyczy	raport,	wraz	z	opisem	najważniejszych	czynników	i	zda-
rzeń,	w	szczególności	o	nietypowych	charakterze,	mających	wpływ	na	osią-
gnięte	wyniki	
 

W II kwartale 2017 roku, Spółka osiągnęła 79 160,24 PLN przychodów ne o co jest wynikiem mniejszym z 
okresem porównawczym ubiegłego okresu (przychody 103 074,35 PLN).  

Grosze wyniki sprzedaży w II kwartale 2017 wynikają: 

 opóźnień  w realizacji zaplanowanych prac rozwojowych na rzecz istniejących klientów. 

  pogorszenia koniunktury na rynku inwestycji w branży IT. 

W konsekwencji niższe przychody oraz konieczność poniesienia kosztów związanych z emisją akcji serii E 
(RB 9/2017) spowodowały, że osiągnięte wyniki finansowe są gorsze od wyników osiągniętych w analo-
gicznym okresie porównawczym (pomimo kontynuowania przez Zarząd Spółki konsekwentnej polityki ni-
skich  kosztów działalności).  

W I półroczu 2017 roku koszty operacyjne wyniosły 585 298, 09 PLN względem 563 445,31 PLN w roku 
ubiegłym. Starta za I półrocze 2017 wyniosła 448 561,26 PLN względem 386 378,64 PLN w okresie porów-
nawczym. 
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Dane finansowe 
Wybrane	dane	 inansowe	za	okres	od	1	stycznia	do	30	czerwca	2017	r.	wraz	
z	danymi	porównywalnymi		
Wybrane dane rachunku zysków i strat (w 
zł) 

01.04.2017 
30.06.2017 

01.01.2017 
30.06.2017 

01.04.2016 
30.06.2016 

01.01.2016 
30.06.2016 

Amortyzacja 80 767,83 161 660,42 76 012,83  152 525,08  

Przychody netto ze sprzedaży 79 160,24 161 010,37 103 074,35  225 798,96  

Zysk (strata) ze sprzedaży (272 602,38) (424 287,72) (201 971,70) (337 646,35) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (273 549,63) (427 358,18) (187 581,44) (326 238,40) 

Zysk (strata) brutto (289 040,43) (448 561,26) (222 386,89) (386 378,64) 

Zysk (strata) netto (289 040,43) (448 561,26) (222 386,89) (386 378,64) 

Wybrane dane bilansowe (w zł) 30.06.2017 30.06.2016 

Kapitał własny (442 596,55) (71,10) 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 79 265,86 107 689,37  

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 231,38 70 153,61  

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 235 550.30 1 123 635,59  
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Rachunek	Zysków	i	Strat		za	okres	od	1	stycznia	do	30	czerwca		2017	r.	wraz	
z	danymi	porównywalnymi	(wariant		I)	
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Bilans	za	okres	od	1	stycznia	do	30	czerwca		2017	r.	wraz	z	danymi	
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Rachunek	przepływów	pieniężnych		za	okres	od	1	stycznia	do	30	czerwca		
2017r.	wraz	z	danymi	porównywalnymi		



Dane finansowe 
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Zestawienie	zmian	w	kapitale	(funduszu)	własnym		za	okres	od	1	stycznia	
do	30	czerwca		2017	r.	wraz	z	danymi	porównywalnymi		
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Informacje	o	zasadach	przyjętych	przy	sporządzaniu	raportu,	w	tym	infor-
macje	o	zmianach	w	stosowaniu	zasad	(polityki)	rachunkowości	
 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą  
o Rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015, poz.330), zwaną dalej 
Ustawą. 

 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu 
metody liniowej. 

Koszty poniesione na prace badawcze odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy okresu, natomiast 
koszty zakończonych prac rozwojowych aktywowane w wysokość bezpośrednich nakładów poniesionych 
na ich realizację, pod warunkiem że ich efekt zostanie wykorzystany ekonomicznie 
w przyszłości.  

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł 
obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. 

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie bę-
dą przynosić korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. 

Spółka przyjęła, że stosować będzie dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amorty-
zacyjne: 

Dla wartości niematerialnych i prawnych: 

 

 

 

Inwestycje o charakterze trwałym 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na 
dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach 
oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla 
której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej 

inne wartości niematerialne i prawne (wniesione aportem i stanowiące podsta- 10% 

koszty zakończonych prac rozwojowych 20% 

Dla środków trwałych:   

urządzenia techniczne i maszyny – zespoły komputerowe 30% 

środki transportu  Nie występują 

pozostałe środki trwałe Nie występują 
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Dane finansowe 
utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finanso-
wych. 
 
Inwestycje krótkoterminowe 

Ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania oraz wycenia na dzień bilansowy 
analogicznie jak inwestycje o charakterze trwałym. 
Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen 
odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty 
do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic. 
 
Zapasy 

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny 
nabycia lub bezpośrednich kosztów wytworzenia. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są  
w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży ne o danego składnika. Zapa-
sy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktu-
alizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.  
 
Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według 
wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania uj-
mowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub 
ujemne różnice kursowe, powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na 
ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na 
przychody lub koszty operacji finansowych. 

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średnie-
go kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.  
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez doko-
nanie odpisu aktualizującego. 
 
Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 
Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten 
dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży ban-
ku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej 
wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.  
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, będąc odnoszone 
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 
 
Kapitały 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze są-
dowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione, wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet 
kapitału. 
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Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje 
czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: 
abonamenty teleinformatyczne, prenumeraty, ubezpieczenia oraz opłacone z góry usługi obsługi oprogra-
mowania lub prawa do korzystania z oprogramowania. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów obej-
mują również koszty poniesione na jeszcze niezakończone prace rozwojowe. 
W przypadku wystąpienia pewnych, co do kwoty świadczeń na rzecz spółki, dotyczących okresu bieżące-
go, których rozliczenie z dostawcą nastąpi w okresie późniejszym, Spółka dokonuje rozliczeń międzyokre-
sowych biernych Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykona-
nych, lecz niezafakturowanych usług i dostaw oraz wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, 
a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.  
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań, przypadających na bieżący 
okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z 
obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można 
oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Rezerwy tworzy się na zobowiązania, w przypad-
ku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopo-
dobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy; w szczególno-
ści rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.  
 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: równowartość 
otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdaw-
czych. Dotyczy to w głównie usług hos ngu fakturowanych przez Spółkę za dłuższe okresy oraz dotacji 
otrzymanych na środki trwałe w części niepokrytej umorzeniem. 
 

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej 
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 
które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty po-
datkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. W roku obrotowym spół-
ka utworzyła to aktywo do wysokości rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodo-
wego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, 
to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  
Wysokość rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 
stawek podatku dochodowego, obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  
 
Instrumenty finansowe 

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna 
wraz z kosztami transakcji, poniesione bezpośrednio w związku z nabyciem lub zbyciem aktywów finanso-
wych).  
Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są  
w wartości godziwej, zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez 
Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia. 
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Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień 
bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne 
zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia. 
Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych 
zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz akty-
wów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości go-
dziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów fi-
nansowych okresu sprawozdawczego. 
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia 
(z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozo-
stałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przycho-
dów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego. 
Wbudowany instrument pochodny wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy we-
dług wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy,  
a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych. 
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godzi-
wej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych. 
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów 
pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny  
w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestano-
wiących efektywnego zabezpieczenia. 
 
Wynik finansowy 

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik 
na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. 
Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. 
 

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od 
odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie 
towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży 
produktów zalicza się przede wszystkim sprzedaż usług informatycznych 
i programistycznych. 

 

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współ-
mierne do przychodów ze sprzedaży. 

 

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniej-
szona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub mate-
riałów odbiorcy. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się prze-
de wszystkim sprzedaż programów komputerowych. 

 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów 
w cenie zakupu, współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.  
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Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to 
poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwa-
łych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od 
zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania obciążają wynik ope-
racji finansowych. 

 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi 
a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi, wynikającymi ze zdarzeń losowych.  
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Komentarz	Zarządu	odnośnie	realizacji		prognozy	 inansowej	na	rok	2017	
Emitent nie opublikował prognoz finansowych na rok 2017. 

 

Informacja	na	temat	ilości	zatrudnionych	na	dzień	14.08.2017	
Na dzień 14.08.2017 roku Emitent zatrudnia 12 pracowników, w tym 4 w ramach umowy o pracę w peł-

nym wymiarze godzin, 8 osób w ramach kontraktów cywilno-prawnych.  

	

Opis	stanu	realizacji	działań	i	inwestycji	Emitenta	oraz	harmonogramu	ich	
realizacji	
Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 

do Regulaminu ASO. 

	

Oświadczenie	Zarządu	
Zarząd Spółki Stanusch Technologies SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy raport za II kwartał 

2017 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi 

w Polsce i odzwierciedlają w sposób rzetelny, prawdziwy sytuację majątkową i finansową Spółki Stanusch 

Technologies SA, a także jej wynik finansowy. 

Maciej Stanusch 

Prezes Zarządu  

Ruda Śląska, dnia 14 sierpnia 2017 
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Informacje	Zarządu	na	temat	aktywności,	jaką	w	okresie	objętym	raportem	
podejmował	w	obszarze	rozwoju	prowadzonej	działalności,	w	tym	działania	
nastawione	na	wprowadzenia	rozwiązań	innowacyjnych	

Po zakończeniu I kwartału 2017 roku, Spółka kontynuowała prace rozwojowe nad Pla ormą Enterprise 
Smart Data, działania handlowe wobec nowych klientów jak i poszukiwanie nowych partnerów, zarówno z 
rynku krajowego jak i zagranicznego.  

W dniu 22 kwietnia 2017 roku Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta z 
kwoty 158.450,50 zł do kwoty 261.975,50 zł, w drodze emisji 1.035.250 akcji zwykłych na okaziciela nowej 
serii E (RB 9/2017). Uchwała ta została podjęta w granicach uprawnienia Zarządu przewidzianego w Art. 4 
a Statutu Emitenta oraz na podstawie art. 444 KSH. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego 
w ramach kapitału docelowego zostało przyznane Zarządowi Emitenta uchwałą Walnego Zgromadzenia z 
dnia 29 czerwca 2015 roku. (EBI 25/2015). W ramach powyższego upoważnienia statutowego podjęta zo-
stała również poprzednia uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji 
serii D, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 28 grudnia 2016 roku. (EBI 20/2016 oraz EBI 
38/2016). Powyższe uchwały Zarządu Emitenta wyczerpują upoważnienie Zarządu Emitenta do dokonywa-
nia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

Zarząd zdecydował o skierowaniu oferty objęcia akcji serii E wyłącznie do akcjonariusza większościowego.  

W dniu 5 czerwca 2017 (EBI 16/2017) Emitent powziął  informację od pełnomocnika procesowego Spółki o 
rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 2 
czerwca 2017 roku, podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, dokonanych na pod-
stawie Uchwał Zarządu Spółki nr 2/04/2017 oraz 4/04/2017 z dnia 22.04.2017 r., o których podjęciu Za-
rząd informował w raporcie bieżącym EBI nr 9/2017. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 
158.450,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy) 
do kwoty 261.975,50 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć zło-
tych i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji 1.035.250 (słownie: jeden milion trzydzieści pięć tysięcy dwie-
ście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela nowej serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda, oznaczonych numerami od E 000 000 001 do E 1 035 250.  

W dniu 08 czerwca 2017 roku (ESPI 6/2017), Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone na podstawie 
art. 69 ust. 1 pkt 1 lit b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu-
blicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") od Phenomind Ventures Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 
("Akcjonariusz"). 
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, Akcjonariusz poinformował, 
iż zmiana nastąpiła w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy – Krajo-
wy Rejestr Sądowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, dokonanych na pod-
stawie Uchwał Zarządu Spółki nr 2/04/2017 oraz 4/04/2017 z dnia 22.04.2017 r., o których podjęciu Spół-
ka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 9/2017. Informacja o rejestracji ww. podwyższenia kapitału 
zakładowego została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 
16/2017. 
W związku z powyższym, Akcjonariusz posiada 1 872 750 akcji Spółki i osiągnął udział 71,49 proc. kapitału 
zakładowego Spółki oraz posiadał 1 872 750 głosów reprezentujących 71,49 proc. głosów na walnym zgro-
madzeniu Spółki.  

 



Wiodący dostawca rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w Polsce  

II kwartał 2017 
W dniu 08 czerwca 2017 roku (ESPI 7/2017), Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone na  podstawie 
art. 69 ust. 1 pkt 1 lit b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu-
blicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") od Macieja Stanusch ("Akcjonariusz"). W wykonaniu obowiązku 
określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż zmiana nastąpiła w wy-
niku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod-
wyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, dokonanych na podstawie Uchwał Zarządu 
Spółki nr 2/04/2017 oraz 4/04/2017 z dnia 22.04.2017 r., o których podjęciu Spółka informowała w rapor-
cie bieżącym EBI nr 9/2017. Informacja o rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego została prze-
kazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 16/2017. W związku z powyż-
szym, Akcjonariusz posiadał 300 070 akcji Spółki i osiągnął udział 11,45 proc. kapitału zakładowego Spółki 
oraz posiadał 300 070 głosów reprezentujących 11,45 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 09 czerwca 2017 roku (ESPI 10/2017), Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone na  podsta-
wie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") od Pana Jana Naciążka-Wieniawskiego ("Akcjonariusz"). W 
wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż 
zmiana nastąpiła w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy – Krajowy 
Rejestr Sądowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, dokonanych na podsta-
wie Uchwał Zarządu Spółki nr 2/04/2017 oraz 4/04/2017 z dnia 22.04.2017 r., o których podjęciu Spółka 
informowała w raporcie bieżącym EBI nr 9/2017. Informacja o rejestracji ww. podwyższenia kapitału za-
kładowego została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 
16/2017. W związku z powyższym, Akcjonariusz posiadał 200 000 imiennych akcji Serii A Spółki i osiągnął 
udział 7,63 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 200 000 głosów reprezentujących 7,63 proc. 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 09 czerwca 2017 roku (ESPI 11/2017), Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone na  podsta-
wie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") od Pana Marcina Poznańskiego ("Akcjonariusz").  W wykona-
niu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż zmiana 
nastąpiła w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr 
Sądowy podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, dokonanych na podstawie 
Uchwał Zarządu Spółki nr 2/04/2017 oraz 4/04/2017 z dnia 22.04.2017 r., o których podjęciu Spółka infor-
mowała w raporcie bieżącym EBI nr 9/2017. Informacja o rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakłado-
wego została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 16/2017. W 
związku z powyższym, Akcjonariusz posiadał 128 824 akcji na okaziciela Serii B Spółki i osiągnął udział 4,92 
proc. kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 128 824 głosów reprezentujących 4,92 proc. głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 14 czerwca 2017 Zarząd Spółki (ESPI 12/2017) poinformował o otrzymaniu, w trybie art. 69 ust. 1 
pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5, pkt 6 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie pu-
blicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spół-
kach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), zawiadomienie od Phe-
nomind Ventures spółka akcyjna spółka komandytowa, o przekroczeniu progu 90 % ogólnej liczby głosów 
w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy. Spółka nie była stroną przedmiotowego porozu-
mienia, jak również nie brała udziału w negocjowaniu jego treści. Stronami porozumienia byli akcjonariu-
sze: Phenomind Ventures spółka akcyjna spółka komandytowa, Pan Maciej Stanusch oraz Pan Jan 
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Naciążek-Wieniawski. Przedmiotem porozumienia było dokonanie czynności faktycznych i prawnych, pro-
wadzących do przymusowego wykupu wszystkich akcji Spółki przez Phenomind Ventures spółka akcyjna 
spółka komandytowa  od pozostałych akcjonariuszy Spółki, innych niż Strony Porozumienia, a następnie 
do podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji. Strony Porozu-
mienia postanowiły, że Phenomind Ventures spółka akcyjna spółka komandytowa   nabędzie akcje Spółki 
w drodze przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy. 

W dniu 16 czerwca 2017 (ESPI 13/2017), Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone na  podstawie art. 
69 ust. 1 pkt 1 lit b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") od Pana Marcina Poznańskiego ("Akcjonariusz"). W wykonaniu obo-
wiązku określonego w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż zmiana nastąpiła 
w wyniku transakcji kupna 1 335 akcji Emitenta w dniu 16 czerwca 2017 roku podczas sesji zwykłej rynku 
NewConnect, w wyniku czego Akcjonariusz przekroczył próg 5 % głosów na Walnym Zgromadzenie Spółki.  
W związku z powyższym, Akcjonariusz posiadał 131 009 akcji na okaziciela Serii B Spółki i osiągnął udział 
5,00 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 131 009 głosów reprezentujących 5,00 proc. głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 30 czerwca 2016 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (EBI 18/2017), które 
podjęło uchwały: 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, 

 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 
roku, 

 sposobu pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, 

 udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 roku 
do 31.12.2016 roku, 

 zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, 

 udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 roku do 
31.12.2016 r.,  

 uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 

Najważniejsze	wydarzenia	po	zakończeniu	okresu	sprawozdawczego	

W związku z zawarciem w dniu 14 czerwca 2017 roku Porozumienia pomiędzy Phenomind Ventures Spół-
ka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie („Żądający Sprzedaży”), Maciejem Stanusch, oraz 
Janem Naciążek-Wieniawskim, w dniu 7 lipca 2017, Żądający Sprzedaży zażądał od Akcjonariuszy Mniej-
szościowych sprzedaży wszystkich Akcji posiadanych przez tychże Akcjonariuszy Mniejszościowych w Spół-
ce. W wyniku przekazania zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji Spółki, Za-
rząd Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem „PLSTNTH00016”, począwszy 
od dnia 7 lipca 2017 r. (Uchwała Nr 729/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 
dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. na rynku 
NewConnect) (ESPI 20/2017)  

W dniu 13 lipca 2017 (EBI 20/2017), Spółka otrzymała żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Spółki, dokonane na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od akcjonariuszy Spół-
ki posiadających łącznie 2.619.755 akcji Spółki, co stanowiło 100% jej kapitału zakładowego. Poza żąda-
niem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, akcjonariusze zażądali umieszczenia w je-
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go porządku obrad sprawy uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji 247.005 akcji Spółki na oka-
ziciela serii B, będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych w Krajowym Depo-
zycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLSTNTH00016, o wartości nominalnej 0,10 zł każda 
(dalej: „Akcje”) poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu oraz wycofania Akcji z obrotu w Alterna-
tywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. 

W dniu 17 lipca 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (EBI 
21/2017), które podjęło uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji 247.005 akcji Spółki na okazi-
ciela serii B, będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W wykonaniu Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17.07.2017 r. w 
sprawie zniesienia dematerializacji akcji (ISIN PLSTNTH00016) oraz wycofania ich z obrotu w Alternatyw-
nym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 17.07.2017 r. 
poprzez raport bieżący w systemie EBI nr 21/2017, w dniu 19.07.2017 r. Spółka złożyła do Komisji Nadzo-
ru Finansowego (ESPI 22/2017) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy 
dokumentu (zniesienie dematerializacji) w trybie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach pu-
blicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.). Przedmiotowy wniosek dotyczył 
247.005 akcji Spółki na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, będących przedmiotem ob-
rotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów War-
tościowych w Warszawie S.A. i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem 
ISIN PLSTNTH00016. 

Otoczenie	rynkowe	
W okresie ostatnich kilkunastu miesięcy  zauważyć znacznie wzmożone zainteresowanie technologiami, w 
których specjalizuje się Spółka zwłaszcza na rynku amerykańskim. Z raportu AGC Partners „Bots on the 
Rise—Moving from Development to Commercial Reality” z listopada 2016 roku wynika rosnące zaintere-
sowanie tematyką sztucznej inteligencji zarówno po stronie światowych gigantów IT jak Google, IBM, Fa-
cebook, funduszy typu Venture Capital jak i mediów. 

Trend ten pojawia się również w Polsce. Jako przykład mogą świadczyć coraz liczniejsze komunikaty me-
diów dotyczące technologii opartych o sztuczną inteligencję. 

Realizacja	planów	rozwojowych	

W 2017 roku Spółka kontynuuje  wdrażanie nowej strategii rozwojowej. Jej celem jest osiągnięcie więk-
szej skalowalności biznesu, umocnienie naszej pozycji w kraju i za granicą i, w efekcie, skokowy wzrost 
przychodów oraz zyskowności bez znaczącego wzrostu zatrudnienia.  

W II kwartale 2017 roku, Spółka kontynuowała realizację powyższej strategii.  Jednocześnie Spółka zaan-
gażowała się działania mające na celu nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi dla których do-
świadczenie i kompetencje zespołu Emitenta stanowią atrakcyjną ofertę.  Szczegółowe informacje na te-
mat zawartych kontraktów z potencjalnymi partnerami zostaną opublikowane po otrzymaniu podpisa-
nych umów. 
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