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Wprowadzenie 

Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2014 r. zawiera: 

• Pismo Zarządu InteliWISE S.A. do Akcjonariuszy. 

• Wybrane jednostkowe dane finansowe InteliWISE S.A. za 2014 r., tj. za okres od 01.01.2014 r. do 
31.12.2014 r., wraz z danymi porównawczymi, w złotych oraz przeliczone na euro. 

• Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o 
rachunkowości.  

• Sprawozdanie finansowe (jednostkowe) InteliWISE S.A. za 2014 r. 

• Wymagane oświadczenia Zarządu InteliWISE S.A. 

• Opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego 
(jednostkowego) sprawozdania finansowego InteliWISE S.A. za 2014 r. 

• Informacje na temat stosowania przez InteliWISE S.A. zasad ładu korporacyjnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oddajemy w Państwa ręce raport za 2014 rok. Kluczowe 3 perspektywy to:  
- Znacząca poprawa wyników działania Spółki, w tym strategiczne kontrakty z administracją 

publiczną, znaczący wzrost przychodów spółki oraz zbliżenie się do rentowności, 

- Rozszerzenie grupy klientów i skalowanie sprzedaży, 

- Realizacja strategii produktowej spółki. 

Kluczowa perspektywa finansowa prezentuje znaczący wzrost przychodów Spółki, aż o 71% wobec roku 

poprzedniego, oraz wygenerowanie wyniku netto zbliżającego Spółkę do progu rentowności. Co ważne, 

przychody rozkładają się równomiernie na kwartały, wskazując na stabilny trend wzrostowy związany z 

programem pozyskiwania klientów. W każdym z kwartałów sprzedaż przekroczyła wartość 300 tysięcy 

złotych i w każdym z kwartałów przychody były znacząco wyższe niż w poprzednich analogicznych 

kwartałach roku 2013. Wzrost liczby klientów i intensyfikacja działań sprzedażowych pozwoliła 

wygenerować 1 788 094 zł przychodów. Spółka realizowała plan optymalizacji comiesięcznych kosztów 

operacyjnych, co w całym roku 2014 spowodowało, iż strata netto zmniejszyła się prawie dwukrotnie 

wobec roku poprzedniego, przy czym w 2 z 4 kwartałów zarejestrowaliśmy zysk netto. Występowanie 

straty netto w 2014 tłumaczone jest kończeniem inwestycji w działania sprzedażowe oraz nakłady na IT. 

Znacząco poprawiono także windykację należności. 

Wykres przedstawiający wzrost przychodów w kolejnych latach.  

 



Wykres przedstawiający progresję przychodów w poszczególnych kwartałach.  

 
Realizacja wyników była możliwa dzięki podpisaniu kontraktów, które będą stanowić o stabilności 

finansowej dla działania Spółki w latach 2015 – 2017.  

Kluczowym był kontrakt z Ministerstwem Gospodarki, o wartości ponad 2,7 mln złotych, na okres 3 lat, na 

dostarczanie usługi Centrum Pomocy Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Prawie 90% wartości kwoty 

przypadnie na lata 2015 – 2017, gwarantując bezpieczeństwo finansowe oraz umożliwiając wzrost Spółki.  

Wśród innych projektów sprzedażowych, wspierano wdrożenia i sprzedaż do ok. 20 średnich i mniejszych 

klientów, w tym klientów z branży ubezpieczeń, e-commerce, usług, administracji publicznej. Szczególny 

wzrost wdrożeń zanotowano w obszarze klientów obsługujących sklepy internetowe (e-commerce), który 

kontynuował dynamiczny rozwój, a do którego nasze rozwiązania są całkowicie komplementarne. 

 

W perspektywie produktowej, w 2014 roku Spółka umocniła pozycję w rynku rozwiązań do Obsługi Klienta 

i Contact Center, rozszerzając ofertę produktową o outsourcing innowacji dla Call Center, m.in. co-

browse, wideopołączenia czy click-to-call. Także w rdzennym obszarze działalności - Wirtualny Doradca 

(Virtual Agent) oraz Live Chat, nastąpił rozwój oferty. Strategia zakładająca dostarczanie klientom 

zintegrowanych rozwiązań jest zgodna z trendami rynkowymi, gdzie pojedyncze rozwiązania, jak czat czy 

telefon, są łączone w większe, kompleksowe rozwiązania typu wielokanałowej obsługi (call center, 

multichannel customer service). Z dumą także informujemy, iż  InteliWISE znalazło się ponownie w 

prestiżowej publikacji Forrester Research (wrzesień 2014) dotyczącej rozwiązań Virtual Agent. Raport 

cytuje dwa wdrożenia InteliWISE jako wzorcowe dla wiodących światowych dostawców rozwiązania 

Virtual Agent (Wirtualny Doradca). 



W obszarze konkurencji, spółka notowała około 10 podmiotów w kraju i na świecie, z którymi 

bezpośrednio konkurowała o zlecenia, bądź z którymi była porównywana. Liczba ta nie wyczerpuje ilości 

konkurentów, wskazuje jedynie konkurencyjne rozwiązania.  

 

Ze względu na podpisane kontrakty, dynamikę wzrostu pozyskiwanych klientów oraz dynamikę 

sprzedaży, Spółka pozytywnie ocenia prospekty działalności na kolejne lata.  

 
Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. 

 

 

Prezes Zarządu 
 

 
 
Marcin Strzałkowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wybrane dane z jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. z 
danymi porównawczymi za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 

 
01.01.2014 -
31.12.2014 

01.01.2013 -
31.12.2013 

01.01.2014 -
31.12.2014 

01.01.2013 -
31.12.2013 

  w zł  w zł  w euro w euro 

Przychody netto 
ze sprzedaży 1,788,094.89 1,044,946.24 419,514.09 251,964.27 

Zysk (strata) na 
sprzedaży -46,215.82 -577,025.20 -10,842.93 -139,136.09 
Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej -56,818.48 -231,314.97 -13,330.47 -55,776.18 

Zysk (strata) 
brutto -57,472.77 -223,090.11 -13,483.98 -53,792.95 

Zysk (strata) 
netto -57,472.77 -223,090.11 -13,483.98 -53,792.95 

Amortyzacja 9,587.71 8,655.83 2,249.42 2,087.15 
 



Wybrane dane z jednostkowego bilansu na dzień 31.12.2014 r. z danymi porównawczymi na dzień 
31.12.2013 
 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

  w zł  w zł  w euro w euro 
Aktywa razem 447,041.51 527,303.61 104,882.69 127,146.90 

Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 136,087.29 93,521.15 31,928.14 22,550.43 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 136,087.29 93,521.15 31,928.14 22,550.43 

Zobowiązania 
długoterminowe 0.00 0.00 0.00 0.00 

Należności 
krótkoterminowe 210,360.31 136,161.97 49,353.71 32,832.27 

Należności 
długoterminowe 0.00 0.00 0.00 0.00 

Środki pieniężne i 
inne aktywa 
pieniężne 215,231.13 386,380.30 50,496.48 93,166.55 

Kapitał własny 310,954.22 433,782.46 72,954.56 104,596.47 

Kapitał zakładowy 625,891.50 625,891.50 146,843.61 150,919.05 

Liczba akcji (w 
sztukach) 6,258,915 6,258,915 6,258,915 6,258,915 
     
Tabela nr 251/A/NBP/2013 z dnia 
2013-12-31 4.1472   
Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 
2014-12-31 4.2623   

 

 

Rachunek wyników, Bilans oraz Rachunek przepływów są załącznikami do niniejszego dokumentu.  
 
Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego 
(jednostkowego) sprawozdania finansowego InteliWISE S.A. za  2014 r. są załącznikami do niniejszego 
dokumentu.  
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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: 
1) Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; 
2) Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji; 
3) Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych; 
4) Produkcja gier i zabawek; 
5) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; 
6) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; 
7) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; 
8) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego; 
9) Telekomunikacja; 
10) Informatyka; 
11) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; 
12) Badania i analizy techniczne; 
13) Produkcja filmów i nagrań wideo; 
14) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo. 
 
1.2. Struktura organizacyjna 
 
1.2.1. Zarząd 
Na dzień 31.12.2014 r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodzili: 

1) Prezes Zarządu – Marcin Strzałkowski, 
2) Wiceprezes Zarządu – Marek Trojanowicz (z dniem 1 stycznia 2015 roku Pan Marek Trojanowicz 

złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu, z przyczyn osobistych).  
 
1.2.2. Rada Nadzorcza 
Na dzień 31.12.2014 r.  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 31.12.2014 r. wynosił 625 891,50 zł i dzielił się na 6 258 915 akcji o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  Lista akcjonariuszy Spółki na dzień 31.12.2014 r. 

Liczba akcji 
i głosów na 
WZ Spółki 

Wartość 
nominalna akcji 

Udział w akcji 
kapitale 

zakładowym 
Spółki 

Udział w 
głosach na WZ 

Spółki  
Wyszczególnienie 

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 
 
Lista akcjonariuszy Spółki na dzień przekazania raportu: 

Liczba akcji 
i głosów na 
WZ Spółki 

Wartość 
nominalna akcji 

Udział w akcji 
kapitale 

zakładowym 
Spółki 

Udział w 
głosach na WZ 

Spółki  
Wyszczególnienie 

szt. PLN % % 
Xanthippe 
Investments 
Limited 

2 638 748 263 874,8  42,16 42,16 

Marcin Strzałkowski 693 595 69 259,50 11,08 11,08 

Marek Trojanowicz 381 736 38  173,60 6,10 6,10 
Bradelor Finance Limited 
pośrednio poprzez spółki 
zależne Corenson 
Limited oraz Ionics 
Nominees Limited 

600 000 60 000 9,59 9,59 

Vasto Investment s.a.r.l. 375 540 37 554 6,0 6,0 

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

Inni akcjonariusze 1 069 296 106 929,6 17,08 17,08 

RAZEM 6 258 915 625 891,5 100 100 
 



1.2.4. Informacja o zatrudnieniu  
 
W Spółce na koniec 2014 roku liczba etatów wynosiła 15.   
 
2. Informacje o działaniach Spółki w poszczególnych kwartałach 2014 r. 
 
2.1 Informacje o działaniach InteliWISE S.A. w I kwartale 2014 r. 
 
2.1.1 Utrzymanie i rozwój projektów – uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których 
na uwagę zasługują: 
 
- wdrożenie rozszerzonego zakresu systemu Zintegrowanej Obsługi Interesanta w Pojedynczym Punkcie 
Kontaktowym prowadzonym przez Departament Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki.  
 

 
 
 
Rozwiązanie jest opisane tutaj: 
http://www.inteliwise.com/pl/wirtualne-contact-center/wirtualne-contact-center.html 
 
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 
kLIVEnta 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 eAdministracji.” 
 
- Wirtualny Urzędnik – podpisanie nowej umowy – UM Jastrzębie-Zdrój  
 
InteliWISE SA podpisało umowę na wdrożenie rozwiązania Wirtualny Urzędnik z urzędem miasta 
Jastrzębie Zdrój  
 
- podpisanie nowej umowy na dostarczenie Wirtualnego Doradcy do portalu Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej (CRZL) 
 
Wirtualny Urzędnik to innowacyjne narzędzie informatyczne wykorzystujące istniejącą stronę www 
instytucji (np. e-Urzędu 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.  
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wirtualny-urzednik.pl  
 
Transmisje z mediów prezentujące rozwiązanie znajdują się tutaj: 
http://wirtualnyurzednik.pl/category/media-o-nas/ 
 
- podpisanie nowej umowy z Avanssur – spółką prowadzącą markę Axa Direct.  
 
InteliWISE SA podpisało umowę na wdrożenie kompleksowego rozwiązania typu Centrum Pomocy, 
złożonego z elementów: Wirtualny Doradca oraz Live Chat wspierającego operacje na stronie Axadirect.pl  
 
 



2.1.2 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.  

 
2.1.3 Prace badawczo - rozwojowe 

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

Celem projektu było 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. 
 
2.2 Informacje o działaniach InteliWISE S.A. w II kwartale 2014 r. 
 
2.2.1 Utrzymanie i rozwój projektów – uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z 
których na uwagę zasługują: 
 
- wdrożenie rozwiązania Wirtualny Asystent dla portalu Publicznych Służb Zatrudnienia,  

 
 
Zdjęcie przedstawia wstępny projekt rozwiązania, które będzie wspierać tysiące pytań użytkowników, 
związanych z zagadnieniami rynku pracy, bezrobicia, przywilejów i praw pracowniczych etc.  
 
 



 
- wielokanałowe Centrum Pomocy dla marki AXADirect.pl  
 
InteliWISE uruchomiła kompleksowe rozwiązanie wspierające obsługę klientów korzystających z e-usług 
na axadirect.pl. Rozwiązanie korzysta z inteligentnej Bazy Wiedzy pytań i odpowiedzi obsługiwanych 
przez Wirtualnego Doradcę, oraz kanału Live Chat ułatwiającego błyskawiczną obsługę klientów przez 
konsultantów.  
 
Centrum Pomocy korzysta też z najnowszych trendów w projektowaniu wyglądu i technologii 
interfejsowych.   

 
 
Wygląd przykładowego wyglądu ekranu Centrum Pomocy na axadirect.pl  
 
2.2.2 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 Informacje o działaniach InteliWISE S.A. w III kwartale 2014 r. 
 
2.3.1 Utrzymanie i rozwój projektów – uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z 
których na uwagę zasługują: 
 
- wdrożenie rozwiązania u kilku klientów spośród sklepów internetowych.  
 
- rozwój wielokanałowego Centrum Pomocy dla marki AXADirect.pl  
 
InteliWISE uruchomiła kompleksowe rozwiązanie wspierające obsługę klientów korzystających z e-usług 
na axadirect.pl. Rozwiązanie korzysta z inteligentnej Bazy Wiedzy pytań i odpowiedzi obsługiwanych 



przez Wirtualnego Doradcę, oraz kanału Live Chat ułatwiającego błyskawiczną obsługę klientów przez 
konsultantów.  
 
Centrum Pomocy korzysta też z najnowszych trendów w projektowaniu wyglądu i technologii 
interfejsowych.   
 
 
2.3.2 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. podstawową integrację z aplikacją Zendesk, jednego z 
liderów na globalnym rynku aplikacji helpdesk.  
 
2.4 Informacje o działaniach InteliWISE S.A. w IV kwartale 2014 r. 
 
2.4.1 Utrzymanie i rozwój projektów – uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z 
których na uwagę zasługują: 
 
- podpisanie umowy z Ministerstwem Gospodarki na wdrożenie Centrum Pomocy 
 
Spółka podpisała umowę na dostarczenie oraz świadczenie rozwiązania typu wielokanałowego Contact 
Center w chmurze, o wartości 2 776 725,00 złotych brutto, na okres 35 miesięcy tj. do dnia 04.10.2017 
roku. 
 
Umowa będzie realizowana w ramach zamówienia publicznego obejmującego całościową obsługę klienta 
systemów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu 
Kontaktowego.  
 
W ramach umowy InteliWISE S.A. zobowiązała się do uruchomienia i dostarczenia w modelu usługi i 
outsourcingu kompleksowego rozwiązania obsługi klienta, składającego się m.in. z modułów: Baza 
Wiedzy, Wirtualny Doradca, Live Chat, Infolinia (call center), czy  Help Desk. Po raz pierwszy w obsłudze 
systemu informatycznego MG zostaną wykorzystane narzędzia znane z rynku komercyjnego, jak Wideo-
rozmowa (video chat), Współdzielenie ekranu (co-browse) czy Telefonowanie z przeglądarki (click2call).   
 
Wielopoziomowe Contact Center, dostępne w serwisach CEIDG oraz PPK Ministerstwa Gospodarki, 
będzie połączeniem innowacyjnego oprogramowania “w Chmurze” oraz usługi outsourcing’u konsultantów 
wyspecjalizowanych w obsłudze systemów administracji publicznej.  
 
Zawarcie umowy stanowi efekt realizacji strategii Spółki dotyczącej oferowania rozwiązań 
informatycznych, w tym usług typu Contact Center dla sektora administracji publicznej. 
 
 
- uruchomienie kilku nowych wdrożeń u mniejszych klientów  
 
Spółka wdrożyła kilka rozwiązań typu Live Chat oraz Wirtualny Asystent dla nowych klientów z obszaru 
małych i średnich firm, m.in. sklep 5-10-15, Yves-Rocher, ideaCC.  
 



 
Zdjęcie przedstawia przykładowe wdrożenie.  
 
 
 
2.4.2 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. podstawową integrację z aplikacją Zendesk, jednego z 
liderów na globalnym rynku aplikacji helpdesk.  
2.4.3 W prestiżowym raporcie Forrester Research, n/t światowych wdrożeń Wirtualnych Asystentów 
(Virtual Agent),  Spółka została wymieniona wśród kilku wiodących dostawiców na świecie, a 2 z jej 
wdrożeń uznane zostały jako wzorcowe połączenie technologii Wirtualnych Doradców oraz live chat.  

 
 
 



3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (sporządzone na podstawie przepisów ustawy o 

rachunkowości) 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
 

INTELIWISE S.A. 
 

ZA ROK OBROTOWY  
 

01.01.2014 – 31.12.2014 
 

 
I. Informacje o jednostce: 

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: 
1) Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; 
2) Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji; 
3) Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych; 
4) Produkcja gier i zabawek; 
5) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; 
6) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; 
7) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; 
8) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego; 
9) Telekomunikacja; 
10) Informatyka; 
11) Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; 
12) Badania i analizy techniczne; 
13) Produkcja filmów i nagrań wideo; 
14) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo. 
 
 
 
 



Struktura organizacyjna 
 
Zarząd 
Na dzień 31.12.2014 r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodzili: 
1) Prezes Zarządu – Marcin Strzałkowski, 
2) Wiceprezes Zarządu – Marek Trojanowicz (z dniem 1 stycznia 2015 roku Pan Marek Trojanowicz 

złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu, z przyczyn osobistych).  
 
Rada Nadzorcza 
Na dzień 31.12.2014 r.  w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodzili: 
7) Marek Borzestowski, 
8) Grzegorz Maciąg, 
9) Janusz Macioch 
10) Paul Bragiel 
11) Shmuel Chafets  
12) Piotr Jakubowski. 

 
Opis zmian, które nastąpiły w roku sprawozdawczym: 
• Formy prawnej: nie wystąpiły.  
• Struktury własności kapitału:  nie wystąpiły. 
• Zakresu działalności: nie wystąpiły zmiany zakresu działalności.  
• Składu zarządu lub rady nadzorczej: nie wystąpiły w 2014 roku (od dnia 1 stycznia 2015 roku w 

związku z rezygnacją Pana Marka Trojanowicza, w skład Zarządu wchodzi wyłącznie Prezes Pan 
Marcin Strzałkowski)  

• Liczby oddziałów: nie dotyczy. 
• Polegające na łączeniu, przejęciu lub podziale jednostki: nie dotyczy,  
• Opis zamiaru zmian formy prawnej, liczby oddziałów czy organizacji itp. – nie wystąpiły.  

 
Ocena uzyskanych efektów i przewidywany rozwój (sprzedaż, produkcja, personel), 
• Udział jednostki w rynku: 

- Ze względu na innowacyjność usługi, brak jest danych badawczych związanych z wielkością 
rynku ani z udziałami w tymże, zarówno na rynku polskim jak i zagranicznych.  

- Z raportu renomowanej firmy Forrester Research (listopad 2011) opisującego rozwiązania typu 
Virtual Agent (pol: wirtualny doradca) wynika, iż InteliWISE jest jedyną z polskich dostawców tej 
technologii klasyfikowaną wśród globalnych 10 wiodących dostawców.  

• Przewidywane kierunki działań w celu zapewnienia przyszłych przychodów jednostce np. posiadane 
zamówienia: 

• W ramach planów przyszłych przychodów, spółka planuje:  
- Zacieśnienie współpracy z partnerami, w szczególności z globalnymi koncernami 

technologicznymi, w zakresie sprzedaży oprogramowania;  
- Wzmocnienie działań związanych ze sprzedażą następujących grup produktów:  

1) Wirtualny Doradca (z ang. Virtual Agent); dla klientów z segmentu Enterprise; 
2) Live Chat; dla klientów z segmentu Enterprise i Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP)  
3) Wirtualny Urzędnik oraz Wirtualne Contact Center; dla klientów segmentu eAdministracji;  
4) Dalszy rozwój wirtualnej platformy sprzedażowej (Panel.inteliwise.com) i oprogramowania „w 

Chmurze”, które stanowią podstawę skalowalnej sprzedaży dla klientów w kraju i za granicą. 
• Dane o wielkości  produkcji w przekroju głównym grup produktów - ze wskazaniem zmian, jakie 

nastąpiły w stosunku do roku poprzedniego. 



• W roku 2013 100% sprzedaży było związane z produktem oraz usługami wdrożenia  rozwiązań oraz 
świadczenia usług opartych o technologię Virtual Agent oraz Live Chat (z pol. Wirtualny Doradca) 
oraz Contact Center.  

 
Informacje o liczbie, strukturze wieku i zawodowej zatrudnionych na dzień 31.12.2014 roku: 
1. 15 umów o pracę, w tym jedna osoba przebywająca na urlopie wychowawczym 
2. grupa wiekowa 22-42 lat, 
3. struktura zawodowa: programista, inżynier, menedżer, edytor bazy inżynierii wiedzy, handlowiec, 

telemarketer 
 
Opis świadczeń socjalnych (ZFSŚ, opieka medyczna itp.) 
• spółka korzysta z prawa do nieutworzenia ZFŚS 
• opieka medyczna zagwarantowana poprzez podpisaną umowę z lekarzem medycyny pracy. 
Opis pozostałych świadczeń (szkolenia)  
szkolenia odbywają się w zależności od indywidualnych potrzeb 
obowiązkowo przeprowadzane są szkolenia BHP. 
 
Aktualny  stan majątkowy, sytuacja finansowa i dochodowa, 
Suma bilansowa       447 041,51 zł 
Kapitał własny          310 954,22 zł 
Kapitał zapasowy 10 272.356,23 zł 
Strata bilansowa         57,472.77 zł 
 
Zdarzenia, które istotnie wpłynęły na działalność, czynniki ryzyka i zagrożeń. 
Wśród zdarzeń można wymienić:  

- Ochłodzenie koniunktury światowej, pociągający za sobą spadek skłonności do zakupów 
produktów i usług IT dla przedsiębiorstw;   

- Zmniejszenie budżetów samorządów lokalnych, będących klientem rozwiązań typu „Wirtualny 
Urzędnik”, skutkujące wydłużeniem się cyklu zakupowego;   

- Ewolucja sprzedaży oprogramowania dla firm – z modelu licencyjnego do modelu 
abonamentowego, usług „w chmurze”.  

 
 
 
 
4. Informacje o finansach Spółki 

Sytuacja finansowa Spółki w ujęciu raportu jednostkowego w 2014 roku była stabilna. Wpłynęły na to 
następujące czynniki: 

• Dynamiczny wzrost przychodów oraz znaczące polepszenie rotacji należności;  

• Wysoki poziom rezerw gotówkowych w stosunku do ponoszonych kosztów;  

• Konsekwentne obniżanie kosztów operacyjnych,  



• Współfinansowanie projektów rozwojowych, mający długotrwały efekt, przez fundusze na prace 
badawczo-rozwojowe. 

 
 
5. Czynniki ryzyka 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Spółki i jej działalnością: 
 
5.1. Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Spółki 
Z uwagi na fakt, że Spółka działa na rynku, który nie ma długiej historii i jest w dużym stopniu obarczony 
innowacyjnością, zmiennością i nieprzewidywalnością, narażona jest na ryzyko związane z nietrafnością 
przyjętych założeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego 
zapotrzebowania na nie ze strony klientów. Powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania 
możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych. 

5.2. Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne 
Działalność Spółki może być obarczona ryzykiem niepowodzenia strategii ekspansji produktowej na 
rynkach zagranicznych - Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych oraz rynkach azjatyckich – Chin i 
Tajwanu. Tamtejsze rynki charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności oferowanych usług i 
produktów, dużą dynamiką zmian oraz nasiloną konkurencją we wszystkich obszarach będących 
przedmiotem działalności Spółki. Niepowodzenie ekspansji na rynki zagraniczne może być również 
powodowane błędnym rozpoznaniem i identyfikacją potencjalnych klientów, niepełnym dostosowaniem 
produktów i usług Spółki do wymagań tamtejszych rynków oraz niedostatecznym popytem w krajach 
docelowych. Spółka stara się minimalizować powyższe czynniki ryzyka poprzez szczegółowe badania 
rynków zagranicznych oraz rzetelną analizę szans ekspansji. 

5.3. Ryzyko realizowanych kontraktów 
Działalność Spółki polega w dużej mierze na realizacji procesów i zadań o wysokim stopniu złożoności, 
wymagających długookresowej pracy wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin, co może wiązać się 
z ryzykiem wydłużenia czasu wdrożenia, zmiany zakresu działań oraz wyższych, przekraczających 
planowane, kosztów związanych z realizacją kontraktu. Ryzyko takie może wiązać się z odstąpieniem 
klienta od kontraktu, ewentualnymi reklamacjami lub roszczeniami finansowymi. Powyższe zdarzenia 
mogą mieć negatywny wpływ na sytuację i wyniki finansowe Spółki. Spółka minimalizuje powyższe 
czynniki ryzyka poprzez zatrudnianie posiadających wysokie kompetencje specjalistów oraz 
doświadczonej kadry zarządzającej. 

5.4. Ryzyko naruszenia praw z zakresu własności intelektualnej 
Podmioty trzecie mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej, w tym prawa 
własności przemysłowej i praw autorskich, które są podobne bądź takie same jak te stosowane przez 
Spółkę w pracy lub polecane przez nią swoim kontrahentom. Osoby trzecie mogą w takiej sytuacji 
występować z roszczeniami przeciwko Spółce bądź jej kontrahentom, argumentując, iż praca Spółki bądź 
któregoś z jego klientów narusza ich prawa własności intelektualnej. Związane z tym postępowanie 
sądowe może być kosztowne i absorbujące dla osób zarządzających Spółką. W sytuacji, gdy podmioty 
trzecie wystąpią z roszczeniem, obecni klienci Spółki mogą żądać stosownego odszkodowania. W celu 
minimalizacji tego ryzyka Spółka rozpoczęła proces uzyskania patentów na wypracowane produkty oraz 
złożyła wnioski w zakresie ochrony własnych znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki 



(wniosek o patent oprogramowania będącego kluczowym elementem systemu) oraz w Polsce (wniosek o 
patent metodologii budowania rozwiązań). 

5.5. Ryzyko związane z wykorzystaniem licencji oraz oprogramowania komputerowego 
Działalność Spółki wymaga posiadania specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz 
posiadania wielu licencji. Istnieje ryzyko, że Spółka nabędzie licencję od podmiotu podającego się, a 
niebędącego właścicielem danej licencji, że ujawniona zostanie inna wada prawna posiadanej licencji lub, 
że w inny sposób zostaną naruszone prawa właściciela licencji. Roszczenia wobec Spółki dotyczące 
naruszenia praw do programów komputerowych mogą mieć negatywny wpływ na działalność Spółki i jej 
sytuację finansową. 

5.6. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 
Spółka prowadzi działalność usługową, której bardzo istotnym aktywem są zasoby ludzkie. Spółka działa 
w oparciu o wiedzę, doświadczenie i umiejętności swoich pracowników, wysokiej klasy specjalistów – 
informatyków, lingwistów, psychologów, specjalistów od sprzedaży, marketingu oraz inżynierii wiedzy. 
Utrata kluczowych pracowników mogłaby negatywnie wpłynąć na terminowość realizacji bieżących zadań 
oraz tempo kreowania i rozwoju nowych produktów i usług. Nie można wykluczyć, że konieczność 
przeprowadzenia rekrutacji i wdrożenia nowo zatrudnionych pracowników opóźniłaby realizację oraz 
podniosła koszty realizacji zakontraktowanych przez klientów usług, co mogłoby pogorszyć wyniki 
finansowe Spółki. Dodatkowo utrata pracowników powodowana m.in. emigracją zarobkową może 
przełożyć się na spadek zdolności do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Spółki. 
Zwiększenie kosztów zatrudnienia i pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników może wpłynąć na 
rentowność działalności Spółki poprzez wzrost kosztów zatrudnienia. Nie można również wykluczyć, że 
utrata kluczowych pracowników na rzecz firm konkurencyjnych spowodowałaby także zwiększenie presji 
konkurencyjnej na Spółkę (z uwagi na udostępnienie wypracowanej przez Spółkę wiedzy i know-how). 
Spółka stara się minimalizować powyższe ryzyka poprzez stosowanie w umowach z pracownikami 
dozwolonych prawem klauzul zobowiązujących do zachowania poufności. 

 

5.7. Ryzyko związane z odejściem kluczowych osób z kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem 
nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej 

Na działalność Spółki duży wpływ wywierają kompetencje i profesjonalizm kadry zarządzającej. Spółka 
nie może zapewnić, że ewentualne odejście niektórych członków kierownictwa nie będzie miało 
negatywnego wpływu na jego bieżącą działalność, sytuację finansową i wyniki. W efekcie odejścia 
niektórych członków kierownictwa, Spółka mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i 
doświadczenie z zakresu zarządzania i prowadzonej działalności operacyjnej. Ewentualne zmiany w 
składzie kadry kierowniczej mogą wywołać zakłócenia w działalności Spółki, które mogą mieć negatywny 
wpływ na jej sytuację finansową i osiągane wyniki. 

5.8. Ryzyko związane z tworzeniem nowych usług i produktów oraz pozyskiwaniem nowych kontraktów 

Spółka zamierza ciągle ulepszać oferowane usługi i produkty, jak i dodawać nowe, w tym w segmentach, 
w których dotąd nie zgromadziła znacznego doświadczenia lub które są w początkowej fazie rozwoju. 
Poszerzanie bazy klientów wymaga m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego 
zaspokajania rosnących potrzeb klientów. Wprowadzanie nowatorskich usług wiąże się ze znacznymi 
kosztami, ponoszonymi na opracowanie ich koncepcji, wypracowanie, testowanie oraz reklamę. Nie 



można wykluczyć przypadku, w którym nowatorskie, nowo wprowadzone przez Spółkę usługi i produkty 
przyniosą niższe niż oczekiwane rezultaty ekonomiczne. 

5.9. Ryzyko możliwości zmiany sposobu finansowania inwestycji w nowych obszarach produktowo-
usługowych 

Spółka zakłada finansowanie planowanych nakładów inwestycyjnych z wpływów z emisji akcji serii C i D1 
oraz z innych dostępnych dla Spółki środków (wypracowana nadwyżka finansowa, leasing). W przypadku, 
gdyby wpływy z emisji akcji serii C i D1 oraz z innych źródeł były niewystarczające do sfinansowania 
wszystkich zamierzeń inwestycyjnych, Spółka dopuszcza możliwość przesunięcia w czasie realizacji 
inwestycji w nowych obszarach produktowo-usługowych. 

5.10. Ryzyko wahań kursów walutowych 
Ze względu na fakt, iż znaczący udział przychodów ze sprzedaży Spółka planuje generować ze sprzedaży 
eksportowej (głównie USA, Azja oraz Europa Zachodnia), będzie w ten sposób narażony na ryzyko 
związane ze zmianami kursów walutowych. Przychody ze sprzedaży eksportowej generowane będą 
głównie w euro (EUR) i dolarze amerykańskim (USD). Spółka zamierza minimalizować wpływ ryzyka 
walutowego na wyniki finansowe stosując dostępne instrumenty finansowe. 

5.11. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą 

Na działalność i wyniki Spółki mają wpływ czynniki związane z ogólną sytuacją gospodarczą docelowych 
rynków (Polska, Europa, Stany Zjednoczone Ameryki, rynki azjatyckie) na których Spółka zamierza 
prowadzić działalność, kształtujące również sytuację majątkową potencjalnych klientów Spółki (wpływ 
pośredni), w tym: poziom produktu krajowego brutto, inflacja, sytuacja na rynku pracy, wysokość 
średniego wynagrodzenia, poziom wydatków inwestycyjnych. Wyżej wskazane parametry ekonomiczne 
mają wpływ m.in. na poziom środków, jakie klienci Spółki alokują na wydatki związane z usługami 
świadczonymi przez Spółkę. Ogólna sytuacja gospodarcza kraju kształtuje także warunki na rynku pracy, 
co ma bezpośrednie przełożenie na koszty ponoszone przez Spółkę. 

5.12. Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji 

Spółka, jako podmiot prowadzący działalność na dynamicznie rozwijającym się i innowacyjnym rynku 
nowych technologii związanych z rozwojem serwisów w ramach Web 2.0, Web 3.0 oraz zastosowaniami 
sztucznej inteligencji i sieci semantycznych, jest narażona na konkurencję ze strony podmiotów 
zagranicznych. Nasilenie konkurencji ze strony powyższych mogłoby się wiązać z ograniczeniem 
dynamiki i potencjału rozwoju Spółki, co wpłynęłoby niekorzystnie na jego dalszy rozwój, sytuację i wyniki 
finansowe. 

5.13. Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego 

Polski system prawny jest przedmiotem licznych zmian, które mogą mieć wpływ na Spółkę. Wprowadzane 
zmiany prawne mogą potencjalnie rodzić ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem 
praktyki w orzecznictwie sądów powszechnych bądź administracyjnych, niekorzystnymi interpretacjami 
przyjmowanymi przez organy administracji publicznej. Spółka podlega regulacjom prawa polskiego m.in. 
w zakresie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i regulacji dotyczących ubezpieczeń 
społecznych. Nie można wykluczyć ryzyka, że deklaracje / zeznania podatkowe składane przez Spółkę 
zostaną uznane przez organy podatkowe za niezgodne z przepisami, zaś ustalony nowy wymiar podatku 
okaże się znacznie wyższy od zapłaconego. Podobnie, nie można wykluczyć ryzyka, że deklaracje 
dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne zostaną zakwestionowane przez odpowiednie organy 
administracyjne i ustalony nowy wymiar opłat z tego tytułu będzie znacznie wyższy od zapłaconego. 



Konieczność uregulowania ewentualnych tak powstałych zaległości podatkowych lub zobowiązań wobec 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z odsetkami mogłaby negatywnie wpłynąć na sytuację finansową 
(rentowność) Spółki. Organy kontroli skarbowej i Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają prawo kontroli 
dokumentacji finansowo-księgowej i związanej z systemem ubezpieczeń społecznych także wstecznie za 
poprzednie lata. Istnieje ryzyko, iż Spółka podejmowała wcześniej decyzje oparte o takie rozumienie 
przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych, które zostaną zakwestionowane w trakcie 
kontroli. Wydanie niekorzystnych decyzji dla Spółki może skutkować koniecznością zapłaty kar, zaległych 
zobowiązań wraz z należnymi odsetkami itp. Ewentualne przyszłe niekorzystne zmiany dotyczące stawek 
podatkowych lub inne zmiany legislacyjne mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów 
Spółki lub zwiększenie kosztów jej działalności. 

 
5.14. Ryzyko związane ze spowolnieniem tempa rozwoju rynku internetowego 

Rynek internetowy w Polsce i na całym świecie jest w fazie dynamicznego rozwoju. Wzrost liczby 
internautów oraz zwiększający się dostęp do Internetu (penetracja Internetu) wpływają na poszerzanie 
bazy potencjalnych klientów oraz częstotliwości korzystania z usług Spółki. Prognozy dotyczące penetracji 
Internetu w Polsce i na świecie są obiecujące, co powinno przełożyć się na osiągane przez Spółkę 
przychody. Nie można jednakże wykluczyć zahamowanie tempa rozwoju rynku, w szczególności 
wydatków na reklamę i rozrywkę internetową, co może mieć niekorzystny wpływ na dalszy rozwój Spółki, 
jej działalność, sytuację finansową oraz osiągane wyniki. 

 

5.15. Ryzyko związane z ograniczeniem wydatków przedsiębiorstw na rozwiązania IT 

Z uwagi na fakt, iż Spółka kieruje swoje innowacyjne rozwiązania do klientów 
korporacyjnych/biznesowych oraz w węższym zakresie instytucji administracji państwowej i 
samorządowej, ograniczenie przez powyższe instytucje wydatków na wszelkiego rodzaju rozwiązania IT, 
w tym przede wszystkim ułatwiające komunikację i obsługę informacyjną i sprzedażową klienta, może 
wiązać się ze spadkiem popytu na produkty i usługi oferowane przez Spółkę. Powyższe może mieć 
negatywny wpływ na sytuację i wyniki finansowe Spółki. 

6. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Spółki 

Spółka będzie koncentrować się na:  
− wzmocnieniu pozycji wiodącego światowego dostawcy systemów automatycznego wsparcia 

klientów oraz live chat; 
− zwiększeniu ilości wdrożeń rozwiązań do e-administracji, w tym „Wirtualny Urzędnik” 
− zwiększeniu ilości instalacji rozwiązania live chat z chmury (cloud – based); 
− rozwinięciu współpracy z partnerami , w szczególności większymi koncernami informatycznymi; 

− w obszarze finansów, spółka skoncentruje się na dalszej optymalizacji wyniku finansowego, w tym 
obniżce kosztów. 

 
 
7. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych 
 



Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku 
obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości Spółki, wprowadzoną do 
stosowania postanowieniami Uchwały Zarządu Spółki wprowadzającymi: 

• 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 prowadzone są przez firmę Biuro Usług Viking Sp. z o.o. 

8. Informacje na temat stosowania przez InteliWISE S.A. zasad  ładu korporacyjnego, o których 
mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” 
 
1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem 

tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii technologii oraz najnowszych narzędzi 
komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji 
internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 

 
Spółka przestrzega tej zasady, przy czym w 2014 r. Spółka nie umożliwiała transmitowania obrad 
walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, nie rejestrowała przebieg obrad i nie 
upubliczniała go na stronie internetowej. 

 
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw 

spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 
 

Spółka przestrzega tej zasady. 
 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 
 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 
 
Spółka przestrzega tej zasady. 
 
3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej 
przychodów, 
 



Spółka przestrzega tej zasady. Opis działalności Spółki ze wskazaniem rodzaju działalności, z której 
Spółka uzyskuje najwięcej przychodów zamieszczany był w raportach bieżących i okresowych 
publikowanych również na stronie internetowej Spółki. 

 
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 
 
Spółka przestrzega tej zasady. Opis rynku, na którym działa Spółka, wraz z określeniem pozycji Spółki 
na tym rynku zamieszczany był w raportach bieżących i okresowych publikowanych również na stronie 
internetowej Spółki. 
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o 
powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie 
mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, 

 
Spółka przestrzega tej zasady, przy czym do daty niniejszego raportu rocznego Zarząd Spółki nie 
otrzymał jakiegokolwiek oświadczenia członka rady nadzorczej zawierającego informacje o 
powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie 
mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a co za tym idzie nie zamieszczał 
na stronie internetowej takich informacji.  

 
3.6. dokumenty korporacyjne spółki, 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 
3.7. zarys planów strategicznych spółki, 

 
Spółka przestrzega tej zasady. Plany strategiczne były bezpośrednio zamieszczane na stronie 
internetowej Spółki. 

 
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do 
tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy), 

 
Spółka przestrzega tej zasady, Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych. 

 
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących 
się w wolnym obrocie, 
 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz 
kontakty z mediami, 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 



3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, 
 

Spółka przestrzega tej zasady. 
 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych 
zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, 

 
Spółka przestrzega tej zasady, na chwilę obecną nie są planowane spotkania z inwestorami i 
analitykami oraz konferencje prasowe, przy czym Spółka nie wyklucza odbywania w przyszłości takich 
spotkań i konferencji, w takim przypadku stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Spółki.  

 
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń 
skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 
oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 
walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 

 
Spółka przestrzega tej zasady od 1 kwietnia 2010 r.  

 
3.17. informacje na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku 
obrad wraz z uzasadnieniem, 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 
3.18. informacje o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych 
oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

 
Spółka przestrzega tej zasady.  
3.20. informacje na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 



Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 
zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 
4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub 
angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 
obowiązującymi emitenta. 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 
5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna 
wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl. 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 
6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, 
celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka 
powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 

 
7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 
wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia 
o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. 

 
Spółka przestrzega tej zasady. 
 
8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 
 
Spółka przestrzega tej zasady. 
 
9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 
 
9.1. informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady 
nadzorczej, 

 
Spółka przestrzega tej zasady. Stosowna informacja znajduje się w stanowiącym element raportu 
rocznego sprawozdaniu finansowym Spółki. 

 



9.2. informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z 
tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 

 
Powyższa zasada nie dotyczy Spółki, gdyż nie korzysta ona obecnie z usług Autoryzowanego 
Doradcy.  

 
10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia 
w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 
walnego zgromadzenia. 
 
Spółka przestrzega tej zasady. 
 
11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 
organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 
 
Spółka planuje przestrzeganie tej zasady i w bieżącym roku 2014 planuje zorganizować co najmniej 
jedno publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami oraz mediami.  
 
12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować 
cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do 
ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 
 
Spółka nie emitowała akcji z prawem poboru, więc powyższa zasada nie miała dotychczas 
zastosowania. 
 
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 
których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 
 
Spółka przestrzega tej zasady. 
 
13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w spółce, informacji o 
zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie art. 399 par. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany 
w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 
również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 par. 3 Kodeksu spółek handlowych. 
 
Spółka przestrzega tej zasady. 
 
14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 
aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy 
niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 
szczegółowego uzasadnienia. 
 



Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy, więc powyższa zasada nie miała zastosowania. 
 
15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać 
tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy. 
 
Spółka nie wypłacała dotychczas dywidendy, więc powyższa zasada nie miała zastosowania. 
 
16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport 
miesięczny powinien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które 
w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 
wyników finansowych emitenta, 
• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu 
bieżącego w okresie objętym raportem, 
• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 
miejsce w okresie objętym raportem, 
• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 
szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 
publikacji raportu analitycznego. 

 
Ze względu na specyfikę działalności Spółki, systematyczne publikowanie raportów bieżących, 
publikowanie raportów okresowych oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie 
internetowej Spółki, Zarząd podjął decyzję o niepublikowaniu raportów miesięcznych. Z uwagi na 
wskazane okoliczności skutkujące uzyskiwaniem przez inwestorów informacji, które mają być 
zamieszczane w raportach miesięcznych, w ww. inny sposób, nieprzestrzeganie tej zasady w 
ocenie Spółki nie będzie powodowało istotnych negatywnych skutków.  
 
16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku 
nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe 
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien 
niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku 
NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 
 
Spółka przestrzega tej zasady. 
 
18. W przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego, o której mowa w dokumencie „Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, nie jest przez emitenta stosowana w sposób trwały 
lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek przekazania, w formie raportu bieżącego, 
informacji o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były 
okoliczności i przyczyny nie zastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć 
ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć 
ryzyko nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości. 
 
Spółka przestrzega tej zasady.  



9. Oświadczenia Zarządu 
 
Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i 
dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi InteliWISE S.A., oraz że 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik 
finansowy InteliWISE S.A., oraz że sprawozdanie z działalności InteliWISE S.A. zawiera prawdziwy obraz 
sytuacji InteliWISE S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 

Prezes Zarządu 
 

 
 
 
 

Marcin Strzałkowski 
 

Warszawa, 10 czerwca 2015 r. 

Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa 
oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do 
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 
Prezes Zarządu 
 

 
 
 
 
Marcin Strzałkowski 
 
Warszawa, 10 czerwca 2015 r. 

 


