
  

 

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A  

 ZA OKRES 01.04.2012r. – 30.06.2012r. 

 

Raport z dnia 14 sierpnia 2012 r. 

InteliWISE Wirtualni Doradcy | Live Chat  

Dodaj Wirtualnego Doradcę do strony, zwiększaj sprzedaż i zadowolenie klientów.  

 

Ekran prezentuje stronę rozwiązania Wirtualny Urzędnik InteliWISE.  



 

 

Wprowadzenie 

 

Jednostkowy raport okresowy InteliWISE S.A. za II kwartał   2012 roku zawiera: 

 Wybrane dane finansowe za II kwartał   2012 r.; 

 Sprawozdanie Zarządu z działalności InteliWISE S.A. za II kwartał   2012 r.; 

 Oświadczenie Zarządu. 

 



 

 

 

Aktywności spółki w II kwartale skupiały się na 3 elementach: uruchomieniu nowego produktu – Wirtualny 

Urzędnik, pilotażowych wdrożeniach produktu Live Chat oraz wdrożeniu projektu iCompass.  

 

Wirtualny Urzędnik jest pierwszym na rynku kompleksowym rozwiązaniem typu Wirtualny Agent, na strony 

internetowe urzędów. Ta nowoczesna aplikacja ułatwia petentom szybkie znalezienie informacji w ramach e-

urzędów oraz załatwienie spraw urzędowych. Aplikacja jest kompatybilna z różnorodnymi systemami obiegu 

dokumentów i większością stron www w polskich urzędach. Pierwszymi miastami w których ruszy e-urzednik 

będą m.in. Gdynia, Warszawa, Środa Wielkopolska.  

 

Rozwój technologii w obszarze współpracy z klientami korporacyjnymi skierowany był w stronę 

testowania i ulepszania technologii InteliWISE LiveChat. Testy przeprowadzone zostały z sukcesem 

w spółkach Capgemini Polska Sp. z o.o. oraz Gruper Sp z o.o. Po testach dokonaliśmy niezbędnych 

modyfikacji platformy InteliWISE SaaS (Software as a Service), w skład której wchodzi InteliWISE 

Wirtualny Doradca, jak i InteliWISE LiveChat, mających na celu osiągnięcie skalowalności systemu 

pod kontem wydajnościowym. Aby zapewnić należytą niezawodność platformy InteliWISE SaaS, 

zdecydowanie bardziej niż dotychczas wykorzystaliśmy infrastrukturę Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3). 

 

Kolejnym istotnym wydarzeniem jest realizacja przez Spółkę projektu badawczo – rozwojowego pt.: 

„System inteligentnego wyszukiwania i zarządzania treścią (Intelligent content provision system)” o 

akronimie iCOMPASS (dalej Projekt). Projekt realizowany z partnerem Izraelskim stanowi 

kontynuację strategii budowania wartości Spółki w obszarze nowoczesnych rozwiązań do Internetu, 

konkurencyjnych na globalnych rynkach. InteliWISE podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań 

i Rozwoju. 

W ramach programu optymalizacji parametrów finansowych, dokonaliśmy cięć kosztów, możliwych 

do uzyskania poprzez wprowadzenie platformy „W chmurze”. Znaczące obniżenie 

średniomiesięcznych kosztów operacyjnych wobec lat poprzednich (w tym roku 2011), w parze ze 

sprzedażą rozwiązań pakietowych wprost ze strony internetowej, zarówno dla klientów w Polsce, jak i 

USA, jest podstawowym elementem planu dochodzenia do zyskowności, przy uzyskaniu korzyści 

skali – możliwości nisko-kosztowej obsługi wielu klientów, także zagranicznych.  

 

Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie. 



 

 

 

Warszawa, dnia 14.08.2012r. 

 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

  

Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz 



 

 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012r., z danymi 

porównawczymi za okres od 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r  

 

01.04.2012 – 

30.06.2012 

01.04.2011 – 

30.06.2011 

01.04.2012 – 

30.06.2012 

01.04.2011 – 

30.06.2011 

  w zł  w zł  w euro w euro 

Przychody netto ze 

sprzedaży 88,451.56 111,052.40 20,756.94 27,856.42 

Zysk (strata) na sprzedaży -301,135.02 -470,604.03 -70,667.41 -118,046.46 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej -303,921.40 -133,553.05 -71,321.29 -33,500.49 

Zysk (strata) brutto -295,582.21 -119,801.66 -69,364.33 -30,051.09 

Zysk (strata) netto -295,582.21 -119,801.66 -69,364.33 -30,051.09 

Amortyzacja 0.00 3,169.31 0.00 794.99 

 

Średni kurs euro: 

tabela Kurs 
Tabela nr 125/A/NBP/2011 z dnia 2011-06-30 3.9866 

Tabela nr 125/A/NBP/2012 z dnia 2012-06-29 4.2613 



 

 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za dwa pierwsze kwartały 2012, z danymi porównawczymi za 

dwa pierwsze kwartały 2011  

 

01.01.2012 – 

30.06.2012 

01.01.2011 – 

30.06.2011 

01.01.2012 – 

30.06.2012 

01.01.2011 – 

30.06.2011 

  w zł  w zł  w euro w euro 

Przychody netto ze 

sprzedaży 166,261.56 191,584.80 39,016.63 48,057.19 

Zysk (strata) na sprzedaży -580,326.28 -1,063,587.70 -136,185.27 -266,790.67 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej -219,812.66 -547,180.48 -51,583.47 -137,254.92 

Zysk (strata) brutto -202,792.88 -519,050.39 -47,589.44 -130,198.76 

Zysk (strata) netto -202,792.88 -519,050.39 -47,589.44 -130,198.76 

Amortyzacja 0.00 3,169.31 0.00 794.99 

 

Średni kurs euro: 

tabela kurs 
Tabela nr 125/A/NBP/2011 z dnia 2011-06-30 3.9866 

Tabela nr 125/A/NBP/2012 z dnia 2012-06-29 4.2613 

 



 

 

Wybrane dane z bilansu za dwa pierwsze kwartały 2012, z danymi porównawczymi za dwa pierwsze 

kwartały 2011  

 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2011 

  w zł  w zł  w euro w euro 

Aktywa razem 1,177,378.68 4,057,288.47 276,295.66 1,017,731.52 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 61,349.34 96,767.53 14,396.86 24,273.20 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 61,349.34 96,767.53 14,396.86 24,273.20 

Zobowiązania 

długoterminowe 0.00 0.00 0.00 0.00 

Należności krótkoterminowe 117,735.34 486,542.14 27,628.97 122,044.38 

Należności długoterminowe 0.00 0.00 0.00 0.00 

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 1,056,094.68 1,829,786.47 247,833.92 458,984.21 

Kapitał własny 1,116,029.34 3,960,520.94 261,898.80 993,458.32 

Kapitał zakładowy 625,891.50 625,891.50 146,878.07 156,998.82 

Liczba akcji (w sztukach) 6,258,915 6,258,915 6,258,915 6,258,915 

 

Średni kurs euro:  
Tabela nr 125/A/NBP/2011 z dnia 2011-06-30 3.9866 

Tabela nr 125/A/NBP/2012 z dnia 2012-06-29 4.2613 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu  

z działalności Spółki InteliWISE S.A. 

za okres 01.04.2012r. – 30.06.2012r. 

 

Spis treści 

 

1. Informacje ogólne o Spółce InteliWISE S.A. 

1. Informacje podstawowe 

2. Struktura organizacyjna 

 

2. Informacje o działaniach Spółki InteliWISE S.A. w drugim kwartale 2012 r. 

3. Informacje na temat głównych działań Spółki 

4. Komentarz dotyczący istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność Spółki 

5. Wybrane dane dotyczące sprzedaży Spółki 

 

3. Informacje o finansach Spółki InteliWISE S.A. 

4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki InteliWISE S.A. 

5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych 

6. Oświadczenie Zarządu 



 

 

1. Informacje ogólne o Spółce InteliWISE S.A. 

 

1.1. Informacje podstawowe 

 

Dane Spółki: 

Pełna Nazwa:  InteliWISE Spółka Akcyjna 

Forma Prawna:  Spółka Akcyjna 

Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com 

Strona internetowa:  www.inteliwise.com 

 

Siedziba:  Warszawa 

Adres: InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, Polska 

Telefon:   22 379 7442 

Fax:    22 379 7441  

NIP   EU 525 23 23 343 

REGON   14 0000 046 

KRS   0000297672 

Ticker:   ITL 

Adres Oddziału: InteliWISE, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 

 

Przedmiot działalności Spółki InteliWISE S.A. obejmuje: 

 Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; 

 Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji; 

 Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych; 

 Produkcja gier i zabawek; 

 Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; 

 Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; 

 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; 

 Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego; 

 Telekomunikacja; 

 Informatyka; 

 Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; 

 Badania i analizy techniczne; 

 Produkcja filmów i nagrań wideo; 

 Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo. 

 

 

1.2. Struktura organizacyjna 

 

1.2.1. Zarząd 

Na dzień 30.06.2012r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodzili: 

1/ Prezes Zarządu – Marcin Strzałkowski 

2/ Wiceprezes Zarządu – Marek Trojanowicz 

mailto:info@inteliwise.com
http://www.inteliwise.com/


 

 

3/ Członek Zarządu – Piotr Majcherkiewicz 

 

Z dniem 26 lipca 2012 roku rezygnację z funkcji członka Zarządu złożył Pan Piotr Majcherkiewicz.  

1.2.2. Rada Nadzorcza 

Na dzień 30.06.2012r. w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodzili: 

1/ Marek Borzestowski, 

2/ Grzegorz Maciąg, 

3/ Janusz Macioch 

4/ Paul Bragiel 

5/ Shmuel Chafets  

6/ Piotr Jakubowski. 

 

 

1.2.3. Informacje na temat akcjonariuszy InteliWISE S.A. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30.06.2012r. wynosił 625 891,50 zł i dzielił się na 6 258 915 akcji 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzień 30.06.2012r.: 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Liczba akcji 

i głosów na 

WZ Spółki 

Wartość 

nominalna akcji 

Udział w akcji 

kapitale 

zakładowym 

Spółki 

Udział w 

głosach na WZ 

Spółki 

szt. PLN % % 

Xanthippe 

Investments 

Limited  

2 803 748 280 374,8  44,8 44,8 

Marcin Strzałkowski 853 100 85 310 13,63 13,63 

Marek Trojanowicz 612 635 61 263,5 9,79 9,79 

Corenson Investments 

Limited 
600 000 60 000 9,59 9,59 

Asseco Poland S.A. 500 000 50 000 7,99 7,99 

Inni akcjonariusze 889 432 88 943,20 14,21 14,21 

RAZEM 6 258 915 625 891,5 100 100 

 

 

 



 

 

2. Informacje o działaniach InteliWISE S.A. w II kwartale 2012 r. 

 

2.1. Uruchomienia projektów – uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę 

zasługują: 

 

2.1.1. Wdrożenie Wirtualnego Urzędnika w Gdyni  

 

Wirtualny Urzędnik to innowacyjne narzędzie informatyczne wykorzystujące istniejącą stronę www 

instytucji (np. E-urzedu miasta) oraz zasoby wiedzy i sprawach do załatwienia (np. BIP). Rozwiązanie 

pomaga w ten sposób, iż umożliwia petentowi wpisanie w okienko  pytania na swój własny sposób, 

używając języka potocznego, a nie błądzenie po kategoriach spraw spisanych w urzędniczym 

żargonie. Działa w oparciu o mechanizmy sztucznej inteligencji, dzięki czemu rozumie pytanie i 

natychmiast znajduje na nie odpowiedź, bądź kieruje w miejsce, w którym się ona znajduje.  

Przygotowana baza zawiera odpowiedzi dotyczące około 200 tematów, z różnych dziedzin życia. Ich 

lista powstała w wyniku analizy przychodzących drogą elektroniczną pytań internautów. Nad ich 

wyborem, a także nad jak najbardziej przyjazną formą odpowiedzi pracował  wieloosobowy zespół 

urzędników  -  na co dzień zajmujących się realizacją tych właśnie usług. W rezultacie zostały opisane 

sprawy z zakresu m.in. dowodów osobistych, praw jazdy, rejestracji pojazdów,  ewidencji ludności,  

działalności gospodarczej,  USC.  

Wdrożenie Wirtualnego Urzędnika w Gdyni  

 



 

 

 

 

 

2.1.2. Wdrożenie Wirtualnego Urzędnika w Środzie Wielkopolskiej  

 

Widok zakładki – zaproszenia z prawej strony  

 
 

Widok okienka dialogu  

 

 
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wirtualny-urzednik.pl  

 

 

 



 

 

2.1.3. Uruchomienie projektu w USA na www.refund.me  

 

 
 

 

 

 

2.2. Rozbudowa technologii Live Chat  

 

Rozwój technologii w obszarze współpracy z klientami korporacyjnymi skierowany był w stronę 

testowania i ulepszania technologii InteliWISE Live Chat. Testy przeprowadzone zostały z sukcesem 

w spółkach Capgemini Polska Sp. z o.o., oraz Gruper Sp z o.o. Po testach dokonaliśmy niezbędnych 

modyfikacji platformy InteliWISE SaaS (Software as a Service), w skład której wchodzi InteliWISE 

Wirtualny Doradca, jak i InteliWISE LiveChat, mających na celu osiągnięcie skalowalności systemu 

pod kontem wydajnościowym. Aby zapewnić należytą niezawodność platformy InteliWISE SaaS, 

zdecydowanie bardziej niż dotychczas wykorzystaliśmy infrastrukturę Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3). 

 
Wygląd strony produktowej Live chat, prezentującej moduł produktu  

http://www.refund.me/


 

 

2.3 Rozbudowa technologii „w chmurze” czyli Cloud – based  

 

Kontynuowana jest rozbudowa platformy samoobsługowej i modelu sprzedaży rozwiązań „w chmurze” (z ang. 

Cloud – based solutions). Przygotowano m.in. integracje podstawową z aplikacją Zendesk, jednego z liderów na 

globalnym rynku aplikacji helpdesk.  

 

2.4 Prace badawczo - rozwojowe 

InteliWISE S.A. kontynuowała realizację projektu badawczo – rozwojowego pod nazwą iCompass.  

Celem projektu jest opracowanie aplikacji działającej w oparciu o nowoczesne rozwiązania 

technologiczne związane z wyszukiwaniem semantycznym, inteligentnym zarządzaniem treścią 

internetową, interakcją człowiek – komputer i personalizacją usług. Aplikacja będzie miała 

nowoczesną formę elektronicznego magazynu, prezentowanego na czytnikach książek 

elektronicznych. 

Innowacyjność rozwiązania iCOMPASS polega na połączeniu w jednej aplikacji funkcjonalności 

wyszukiwania semantycznego, atrakcyjnej formy prezentowania czytelnikowi wyszukiwanych treści 

ściśle odpowiadających jego potrzebom oraz interakcji użytkownika z systemem. 

Poza atrakcyjną formą prezentowania treści, iCOMPASS ułatwi także szybkie i trafne wyszukiwanie 

kompleksowych informacji ściśle dopasowanych do potrzeb użytkownika. Aplikacja wyjdzie poza 

możliwości standardowego wyszukiwania na podstawie słów kluczowych i będzie korzystała z 

semantycznej analizy języka. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania do tych najbardziej istotnych, 

możliwa będzie dodatkowa komunikacja z użytkownikiem i wprowadzenie przez niego bardziej 

szczegółowych zapytań. 

Aplikacja może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach związanych zarówno z pracą jak i 

rozrywką. 

Aplikacja będzie adresowana do klienta końcowego i oferowana w modelu oprogramowanie jako 

usługa (software as a service / SaaS) w ramach opłaty abonamentowej. Ponadto, możliwe będzie 

uzyskanie dodatkowego dochodu z reklam prezentowanych użytkownikowi aplikacji, którzy 

zdecydują się na jej darmową, podstawową wersję. 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi  1 233 334 złote. Spółka po spełnieniu warunków 

wynikających z umowy, otrzyma dofinansowanie w kwocie 740 000 złotych. Termin zakończenia 

projektu przewidziano na 31 grudnia 2013 roku. Projekt będzie realizowany we współpracy z 

partnerem z Izraela, firmą KPA, ekspertem w ramach technologii inteligentnych.  

 

3. Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w II 

kwartale 2012 r. 

Sytuacja finansowa Spółki w II kwartale 2012 r. była stabilna, a przyczyniły się do tego:  



 

 

 Wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego poprzez zgromadzone środki i aktywa 

pieniężne;  

 Znaczące obniżenie kosztów działania spółki, w tym kosztów osobowych oraz ogólnych, w 

następstwie likwidacji spółki zależnej i oraz dalszej obniżki kosztów operacyjnych;   

 Ponad dwukrotne obniżenie straty na sprzedaży wobec adekwatnego okresu w roku ubiegłym– 

w wyniku obniżki kosztów;   

 Podpisanie umowy z NCBiR o realizację projektu iCompass oraz otrzymanie zaliczki na 

dofinansowanie realizacji projektu;  

 Ujemny wynik finansowy jest rezultatem istotnych inwestycji realizowanych w obszarze 

rozwoju technologii oraz konwertowania strumienia przychodów z modelu typu „jednorazowa 

opłata” do modelu subskrybcyjnego. Uważamy, że rosnące zainteresowanie naszymi 

produktami zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym, uzasadnia inwestycje mające na 

celu zajęcie mocnej pozycji lidera w przyszłości.  

 

4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki InteliWISE S.A. 

Strategicznym celem Spółki jest osiągnięcie uznanej pozycji dostawcy oprogramowania, opartego na algorytmach 

sztucznej inteligencji, w tym semantycznego wyszukiwania, skierowanego do przedsiębiorstw. Rynkiem 

strategicznym są  Stany Zjednoczone Ameryki, rynkami operacyjnie istotnymi są rynek polski (wybrane obszary, 

jak e-administracja) bądź rynek Wielkiej Brytanii. 

 

Do głównych celów strategii Spółki zaliczyć należy: 

 

1. Zdobycie nowych klientów typu „Enterprise” oraz Średniej wielkości, zarówno na rynku w USA, jak i w 

Polsce; 

2. Wsparcie dla zakończonych sukcesem biznesowym wdrożeń u klientów; 

3. Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów 

Zjednoczonych) wraz z partnerami, w tym między innymi Intel Capital, w celu wykorzystania potencjału 

na rynkach międzynarodowych; 

4. Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojuszniczych, głównie w Stanach Zjednoczonych; 

5. Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP). 

 

Przychody ze sprzedaży rozwiązań Spółki będą generowane z różnych źródeł w zależności od odbiorcy, do 

którego będzie skierowany produkt: 

3. Klienci w segmencie dużych korporacji – rozwiązania klasy „Enterprise”: 



 

 

 a) Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w wersji Application 

Service  Provider (ASP), Software–as–a–Service (SaaS); 

 b) Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja); 

 c) Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia 

 oprogramowania. 

 

2. Klienci w segmencie mikroprzedsiębiorstw i małych firm: 

 a)  Przychody z tytułu opłaty za korzystanie z oprogramowania - w  wersji SaaS; 

 b) Przychody z tytułu usług dodanych, jak wybór wizualizacji, spersonalizowane dialogi etc. 

 

 

5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w 

roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości jednostek 

grupy kapitałowej InteliWISE S.A., wprowadzoną do stosowania uchwałami zarządów tych 

jednostek.  

Wprowadzają one: 

 zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 

 zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 

 zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, 

 wykaz ksiąg rachunkowych, 

 dokumentację systemu przetwarzania danych, 

 system ochrony danych i ich zbiorów. 

Księgi rachunkowe Spółki InteliWISE S.A. prowadzone są przez firmę: 

Biuro Usług VIKING SP. Z O.O. 

NIP: 584 270 59 79 

80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44 

6. Oświadczenie Zarządu 

 

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane 

porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę InteliWISE S.A. oraz że 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za II kwartał   2012 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju, 

osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

 



 

 

Warszawa, 14.08.2012 r. 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

  

Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz 

 


