
  

 

RAPORT jednostkowy InteliWISE S.A  

 za III KWARTAŁ 2013 

 

 

Raport z dnia 12 listopada 2013 r. 

InteliWISE Wirtualny Urzędnik | Wirtualny Doradca | Live Chat  

Zmniejszamy koszty obsługi. Zwiększamy sprzedaż.  

 

 

Ekran prezentuje rozwiązanie InteliWISE dla Ministerstwa Gospodarki. 



 

 

Wprowadzenie 

 

Jednostkowy raport okresowy InteliWISE S.A. za III kwartał 2013 roku zawiera: 

 Wybrane dane finansowe za III kwartał 2013 r.; 

 Sprawozdanie Zarządu z działalności InteliWISE S.A. za III kwartał  2013 r.; 

 Oświadczenie Zarządu. 

 Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 roku obejmujące Rachunek zysków i strat, Bilans, rachunek 

przepływów pieniężnych oraz Zestawienie zmian w kapitale własnym,  

 



 

 

 

Aktywności spółki w III kwartale skupiały się na realizacji strategii dochodzenia do rentowności, rozwoju 

rozwiązania Wirtualny Urzędnik, a także wdrożeniach produktu Zintegrowanej Obsługi Klienta – Contact Center, 

z aplikacją Live Chat.  

 

Wobec porównywalnego kwartału zeszłego roku, Spółka znacząco  zwiększyła przychody, jednocześnie 

utrzymując niską bazę kosztową, co doprowadziło do wyższej efektywności finansowej. Spółka dąży do 

samofinansowania się, jednocześnie utrzymując poziom inwestycji na poziomie umożliwiającym utrzymanie 

pozycji jednego z 10 wiodących światowych dostawców rozwiązania Virtual Agent (Wirtualny Doradca). 

 

Wdrożyliśmy rozwiązania m.in. dla Media Markt, Media Saturn, Liberty Direct, Urzędu Miasta Grudziądz oraz 

Chorzów. Przeprowadziliśmy wdrożenia dla naszych partnerów wdrażających rozwiązania typu help desk. 

Prowadziliśmy obslugę w jednym z najbardziej obciążonych systemów IT administracji publicznej – CEIDG.   

 

Kontynuowana jest realizacja 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. 

 

Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie. 

 

Warszawa, dnia 12.11.2013r. 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

  

Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz 



 

 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat za III kwartał  2013, z danymi porównawczymi za III kwartał  

2012 

 

01.07.2013 -

30.09.2013 

01.07.2012 -

30.09.2012 

01.07.2013 -

30.09.2013 

01.07.2012 -

30.09.2012 

  w zł  w zł  w euro w euro 

Przychody netto ze 

sprzedaży 230 826,04 176 928,24 54 746,11 43 008,47 

Zysk (strata) na 

sprzedaży -139 255,65 -223 276,08 -33 027,93 -54 274,90 

Zysk (strata) z 

działalności 

operacyjnej -142 557,46 -221 958,74 -33 811,03 -53 954,67 

Zysk (strata) brutto -140 676,93 -214 690,59 -33 365,02 -52 187,90 

Zysk (strata) netto -140 676,93 -214 690,59 -33 365,02 -52 187,90 

Amortyzacja 6 364,77 1 871,75 1 509,56 454,99 

 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat od początku roku 2013, z danymi porównawczymi od początku 

roku 2012 

 

01.01.2013 -

30.09.2013 

01.01.2012 -

30.09.2012 

01.01.2013 -

30.09.2013 

01.01.2012 -

30.09.2012 

  w zł  w zł  w euro w euro 

Przychody netto ze 

sprzedaży 718 954,63 343 189,80 170 517,90 83 424,04 

Zysk (strata) na sprzedaży -482 207,75 -803 602,36 -114 367,51 -195 343,08 

Zysk (strata) z 

działalności operacyjnej -133 523,90 -441 771,40 -31 668,50 -107 387,67 

Zysk (strata) brutto -125 512,49 -417 483,47 -29 768,40 -101 483,66 

Zysk (strata) netto -125 512,49 -417 483,47 -29 768,40 -101 483,66 

Amortyzacja 6 364,77 1 871,75 1 509,56 454,99 

 



 

 

Wybrane dane z bilansu za III kwartał 2013, z danymi porównawczymi za III kwartał 2012 

 30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 

  w zł  w zł  w euro w euro 

Aktywa razem 594 678,34 1 020 091,22 141 042,70 247 968,11 

Zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania 63 318,26 118 752,47 15 017,49 28 866,86 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 63 318,26 118 752,47 15 017,49 28 866,86 

Zobowiązania 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 

krótkoterminowe 165 681,54 245 966,62 39 295,48 59 790,61 

Należności 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki pieniężne i inne 

aktywa pieniężne 428 996,80 770 575,94 101 747,22 187 314,88 

Kapitał własny 531 360,08 901 338,75 126 025,21 219 101,26 

Kapitał zakładowy 625 891,50 625 891,50 148 445,68 152 144,37 

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

  

Tabela nr 189/A/NBP/2012 z dnia 2012-09-28 4,1138 

Tabela nr 189/A/NBP/2013 z dnia 2013-09-30 4,2163 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu  

z działalności Spółki InteliWISE S.A. 

za III kwartał  2013 r.  

 

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 trzecim kwartale 2013 r. 

1. Informacje na temat głównych działań Spółki 

2. Komentarz dotyczący istotnych wydarzeń mających wpływ na działalność Spółki 

3. 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 30.09.2013r. 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/


 

 

1.2.2. Rada Nadzorcza 

Na dzień 30.09.2013r. 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 30.09.2013r. 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 30.09.2013r.: 

 

 

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 

 

1.2.3. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez InteliWISE S.A. w przeliczeniu na pełne etaty.  

 

Inteliwise S.A. zatrudniała na koniec III kwartału 2013 roku 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty, na podstawie 

umów cywilno-prawnych o różnym charakterze.  

 

 



 

 

2. Informacje o działaniach InteliWISE S.A. w III kwartale 2013 r. 

 

2.1. Utrzymania i rozwój projektów – uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na 

uwagę zasługują: 

 

2.1.1. Wdrożenie systemu Zintegrowanej Obsługi Interesanta w CEIDG  

 

InteliWISE S.A. uruchomiło dla Ministerstwa  Gospodarki innowacyjne, trójstopniowe Contact 

Center złożone z Wirtualnego Doradcy, Live Chat'a oraz Call Center. 

Tradycyjna infolinia nie jest już jedynym sposobem uzyskania pomocy związanej z zakładaniem, 

zawieszaniem czy zmianą profilu działalności gospodarczej. Po raz pierwszy w Polsce przedsiębiorcy 

mogą skorzystać z czata (rozwiązanie Live Chat) oraz działającej 24h bazy wiedzy obsługiwanej przez 

Wirtualnego Doradcę (automatyczny system informacji). InteliWISE, dostawca oprogramowania 

obsługi klienta i Contact Center  uruchomił innowacyjny, w pełni interaktywny  system obsługi tysięcy 

zapytań jakie mają przedsiębiorcy i użytkownicy CEiDG.  

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, w skrócie CeiDG, jest systemem 

rejestracji i ewidencji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, swego rodzaju portalem dla 

przedsiębiorców, ale także centrum pomocy dla urzędników, którzy są głównym użytkownikiem 

systemu. 

"CEiDG jest jednym z najbardziej popularnych systemów eAdministracji w Polsce. Obsługa zapytań 

użytkowników systemu CEIDG to prawdziwe wyzwanie - miesięcznie to ponad 10 tysięcy pytań. 

Dodatkowo bardzo wyśrubowane standardy klienta - oczekiwanie na pomoc w wielu przypadkach  

musi nastąpić w mniej niż 20 sekund. Zastosowanie rozwiązań stosowanych i sprawdzonych 

w usługach realizowanych komercyjnie umożliwi sprawną realizację zadań nałożonych na Ministra 

Gospodarki, których wykonanie samodzielne byłoby niemożliwe” – mówi Sebastian Christow, 

Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki. 

Zintegrowany system Pomocy w długim okresie obniży koszty wsparcia systemu, gdyż ze wspólnej 

bazy wiedzy korzystać będą wszystkie linie wsparcia - od Wirtualnego Doradcy, przez konsultantów 

Contact Center, po urzędników.  

„Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że CEiDG przetworzyła ponad 2 000 000 wniosków związanych 

z działalnością gospodarczą, zauważamy milionowe oszczędności na samym papierze i opłatach 

pocztowych. Przedsiębiorcy składający wniosek za pomocą tego systemu mogą wykonać operację 

rejestracji w jednym miejscu, bez potrzeby podróżowania pomiędzy właściwymi urzędami, to samo 

dotyczy zawieszenia, wznowienia, zaprzestania czy też zmiany wpisu. Tutaj także oszczędności można 

również liczyć w milionach PLN ”- dodaje. 

Stworzony dla polskiej eAdministracji przez InteliWISE innowacyjny Contact Center wykorzystywał 

będzie trzy elementy w pełni interaktywnego  systemu obsługi klienta. Na prostsze pytania 24 h na 

dobę będzie odpowiadał Wirtualny Doradca. Dopiero trudniejsze, bardziej skomplikowane pytania 

będą obsługiwane przez wyspecjalizowanych konsultantów za pomocą infolinii lub, co jest nowością 



 

 

przy użyciu Live Chat'a. Zagadnienia indywidualne będą rozwiązywane przez pracowników 

Ministerstwa Gospodarki. 

„U klientów komercyjnych, tradycyjne łączenie z infolinią jest wypierane przez bardziej przyjazne 

systemy obsługi klienta, w tym czat, i ten trend przenosi się na eAdministrację, szukającą efektywności, 

niższych kosztów i satysfakcji interesantów” - mówi Marcin Strzałkowski Prezes InteliWISE. 

Dostarczając Ministerstwu kompleksową usługę, obejmującą oprogramowanie, bazę wiedzy ale też 

kompetentnych konsultantów w modelu outsourcingu, wspieramy ministerstwo w procesie budowania 

nowej jakości w obszarze cyfrowych usług e-administracji.” 

 

 

2.1.2. Wirtualny Urzędnik – rozwój bazy w urzędach miast (kolejne wdrożenia w Chorzowie i Grudziądzu.   

 

Wirtualny Urzędnik to innowacyjne narzędzie informatyczne wykorzystujące istniejącą stronę www 

instytucji (np. e-urzedu miasta) oraz zasoby wiedzy i sprawy 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.  

Przykład rozwiązania dla wsparcia klientów w informacji o Ustawie śmieciowej 

 

 
 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wirtualny-urzednik.pl  

Transmisje z mediów prezentujące rozwiązanie znajdują się tutaj: http://wirtualnyurzednik.pl/category/media-o-

nas/ 

http://wirtualnyurzednik.pl/category/media-o-nas/
http://wirtualnyurzednik.pl/category/media-o-nas/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.2 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.  

 

2.3 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 III 

kwartale 2013 r. 

Sytuacja finansowa Spółki w III kwartale 2013 r. była stabilna, a przyczyniły się do tego:  

 Znaczący wzrost przychodów spółki, wynikający z rozszerzenia portfela produktowego 

zarówno o produkt Live Chat jak i Wirtualny Urzędnik; 

 Dalsza optymalizacja kosztów zmniejszających stratę spółki przy jednoczesnej optymalizacjz 

portfela produktów;  

 Udana realizacja projektów rozwojowych na które Spółka otrzymała dofinansowanie ze 

środków NCBiR;  

 Wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego poprzez zgromadzone środki i aktywa 

pieniężne;  

 Znaczące obniżenie straty na sprzedaży wobec adekwatnego okresu w roku ubiegłym  –         

w wyniku obniżenia kosztów i wzrostu przychodów;   

 Osiągnięty wynik finansowy jest rezultatem znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży, 

otrzymanego dofinansowania oraz znaczącej obniżki kosztów operacyjnych. Spółka uważa, iż 

rosnące zainteresowanie jej produktami zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym, 



 

 

uzasadnia inwestycje mające na celu utrzymanie  mocnej pozycji lidera w ramach rozwiązań 

"virtual agent" w przyszłości. Spółka dąży do samofinansowania się. 

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

Strategicznym celem Spółki jest osiągnięcie uznanej pozycji dostawcy oprogramowania wspierającego obsługę 

klienta oraz transakcje on-line, w tym opartego na algorytmach sztucznej inteligencji - semantycznego 

wyszukiwania, skierowanego do przedsiębiorstw. Kluczowymi rynkami są Stany Zjednoczone Ameryki, Polska, 

oraz rynek Wielkiej Brytanii. 

 

Do głównych celów strategii Spółki zaliczyć należy: 

 

1. Wzmacnianie pozycji dostawcy nr 1 w obszarze Wirtualny Urzędnik dla administracji publicznej w 

Polsce; 

2. Zdobycie nowych klientów typu „Enterprise” oraz Średniej wielkości, na rynku w Polsce oraz małych i 

średnich klientów na rynkach zagranicznych, w tym USA ; 

3. Wsparcie dla zakończonych sukcesem biznesowym wdrożeń u klientów; 

4. 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; 

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

6. 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: 

1. 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. 

 

3. Klienci z obszaru administracji publicznej – urzędy miast, gmin czy powiatów, ministerstwa, 

organizacje pożytku publicznego.  



 

 

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 III kwartał  2013 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju, 

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

 

Warszawa, 12.11.2013 r. 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

  

Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz 

 


