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Szanowni Akcjonariusze,
Członkowie Rady Nadzorczej,
Partnerzy Handlowi i Kooperanci,
Pracownicy,

mam zaszczyt przedstawić Państwu sprawozdanie finansowe Spółki Neptis S.A. za rok 2018, obrazujące
jej sytuację finansową oraz najważniejsze wydarzenia i dokonania z tego okresu.
W 2018 roku po raz kolejny zwiększyła się skala działalności w obszarze świadczonych usług, co
przełożyło się na wzrost osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Odpowiadając na potrzeby rynku
Neptis S.A. przyjmuje czynniki ze świata zewnętrznego jako bodziec do tworzenia nowoczesnych
rozwiązań, które dają między innymi możliwość rozwijania się poprzez tworzenie innowacyjnych
przedsięwzięć.
W roku 2018 Spółka kontynuowała działalność w dotychczasowych obszarach, a mianowicie rozwijała
usługi świadczone pod makrami Yanosik oraz Flotis. Yanosik stanowiący sztandarowy produkt spółki to
silnie rozpoznawalny na rynku polskim choć już nie tyko cyfrowy komunikator dla kierowców dostępny
w formie aplikacji mobilnej lub tez dedykowanych terminali. Segment produktów B2B stanowi przede
wszystkim usługa monitoringu pojazdów Flotis skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki
uzyskaniu stabilnej pozycji w powyższych obszarach oraz bazując na zdobytej wiedzy i doświadczeniu
Spółka rozwija kolejne usług i produkty opisane poniżej.
Równocześnie Spółka realizuje projekty ubezpieczeniowe z partnerami STU Ergo Hestia, NIO Sp. z o.o.,
CUK sp. z o.o. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., W realizowanych projektach w
oparciu o zdobyte doświadczenie, kompetencje oraz know-how w obszarze analiz BigData, dostarcza
nowoczesne rozwiązania wspierające ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, zgodne z filozofią „pay how you
drive”, czy też „pay as you drive”. Spółka dostrzega potencjał rozwojowy w obszarze telematyki, w
związku z czym planuje intensyfikację działań w zakresie rozszerzenia dotychczasowej współpracy z
podmiotami z branży ubezpieczeniowej. Nie wyklucza się także pozyskiwania nowych partnerów do
podobnych projektów związanych z tworzeniem dedykowanych rozwiązań korzystających z kalkulacji
ubezpieczenia w oparciu o styl jazdy kierowcy.
Istotnym zdarzeniem w 2018 roku było rozpoczęcie współpracy Spółki z największą platformą
sprzedażową w kraju – Allegro. Yanosik i Allegro połączyły siły i stworzyły innowacyjne rozwiązanie, by
zrewolucjonizować rynek sprzedaży aut używanych. Użytkownicy mogą sprzedać swoje auto na
największej platformie sprzedażowej w kraju – Allegro - za pośrednictwem aplikacji Yanosik.
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Wystawienie ogłoszenia odbywa się szybko i bezpiecznie, w 100% mobilnie, bez konieczności zakładania
konta na Allegro.
Dużym przełomem w 2018 roku, było rozszerzenie działalności aplikacji Yanosik o kolejne kraje. Od tego
momentu Użytkownicy aplikacji otrzymują ostrzeżenia o fotoradarach stacjonarnych nie tylko w Polsce
i na Litwie. Teraz do grona krajów, w których Yanosik ostrzega o fotoradarach dołączyły prawie
wszystkie państwa Europy: Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Szwajcaria,
Austria, Norwegia, Szwecja, Łotwa, Estonia, Słowenia, Grecja, Finlandia, Węgry, Hiszpania, Rumunia,
Bułgaria, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Portugalia, Białoruś oraz Ukraina.
Nie zabrakło także nowości w ofercie Neptis S.A. W 2018 r. Spółka wprowadziła na polski rynek
odnowioną ofertę Flotis skierowaną do przedsiębiorców, którzy chcą monitorować firmowe auta. Nowa
oferta to przede wszystkim: nowoczesne urządzenie przeznaczone do montażu ukrytego, najtańszy
abonament na rynku - w cenie nieograniczony dostęp do pakietów roamingowych, podgląd tras i
wydatków pod ręką w aplikacji mobilnej oraz ograniczenie formalności do minimum (usługa monitoringu
bez umowy).
W związku z sugestiami odbiorców aplikacji Yanosik, Spółka zdecydowała się wprowadzić na rynek
płatną wersję, która nie zawiera reklam. Usługa YetiWay daje możliwość korzystania z systemu Yanosik
w zamian za niewielką opłatę. YetiWay rozszerza działanie wybranej nawigacji o ostrzeżenia o sytuacji
na drodze. Jej działanie opiera się na systemie zgłoszeń Yanosika. Co istotne - aplikacja YetiWay
pozbawiona jest reklam i uruchamia się w formie pływającej ikony. Aplikacja dostępna jest dla platformy
Android. Trwają jednak prace nad dostosowaniem jej do systemu iOS.
W 2018 roku Neptis S.A. została nagrodzona prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality
International 2018. Godłem QI wyróżniony został zgłoszony produkt – Aplikacja na smartfony – Yanosik.
Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem NEPTIS S.A. w
doskonalenie procedur zarządzania jakością. Tytuł Najwyższa Jakość Quality International jest
potwierdzeniem najwyższej jakości, a Godło QI stanowi wymierną pomoc w budowaniu pozytywnego
wizerunku Firmy.
Zakładamy, że w 2019 roku Spółka będzie rozwijać się nadal w szybkim tempie zarówno w kraju, jak i
za granicą. Przemawia za tym przewaga rynkowa nad konkurencją, sukcesywny wzrost wyników
finansowych, stałe poszerzanie oferty o nowy asortyment oraz popularność aplikacji Yanosik, która z
roku na rok zwiększa grono Użytkowników. Obecnie liczba pobrań przekroczyła 10 milionów.
Firma Neptis S.A. to nie tylko Spółka nastawiona na osiąganie ambitnych celów, to także przyjazne
miejsce pracy, w którym Pracownicy mogą korzystać z różnorodnych szkoleń zarówno wewnętrznych,
jak i zewnętrznych oraz dodatkowych benefitów, jak np. prywatna opieka medyczna, czy karnety
sportowe. Neptis S.A. to również miejsce gdzie promowana jest sportowa rywalizacja oraz aktywny i
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zdrowy tryb życia. Uwzględniając potrzeby swoich pracowników oraz w trosce o efektywność
przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki wspiera pracowników w zachowaniu równowagi między życiem
zawodowym i prywatnym, ponieważ stanowi to klucz do właściwej realizacji celów strategicznych
organizacji. Powyższe działania są nie tylko ukierunkowane na podniesienie wiedzy merytorycznej, ale
również na zwiększenie identyfikacji kadry z realizowanymi projektami oraz zespołem.
Zarząd Neptis S.A., oprócz podstawowej działalności operacyjnej, wspiera także działalność
charytatywną we współpracy z PKN Orlen S.A. Akcja 'VITAY w Yanosik' pozwala nie tylko na zbieranie
dodatkowych punktów VITAY za podziękowania w Yanosiku, ale umożliwia także niesienie pomocy
potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu użytkowników aplikacji Yanosik, zebrana kwota została
przeznaczona przez Fundację Dar Serca, na wsparcie celu charytatywnego, który zebrał największą
liczbę głosów Użytkowników aplikacji, był to między innymi zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla placówek
pomagającym poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Ponadto, Zarząd Neptis S.A. podejmuje działania stanowiące o odpowiedzialności społecznej Spółki,
poprzez zaangażowanie w trzeciej edycji kampanii "Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo", w którą
aktywnie zaangażowała się marka Yanosik, Komenda Główna Policji, Polska Izba Stacji Kontroli
Pojazdów oraz Instytut Transportu Samochodowego. Spółka systematycznie współpracuje z policją,
mając na celu poprawę bezpieczeństwa w kraju.
Powyższe działania mają charakter operacyjny, jednakże zarząd kładzie nacisk na strategiczne kierunki
rozwojowe. Dlatego też Spółka realizuje projekty i niektóre z nich wspierane są dofinansowaniem ze
środków Unii Europejskiej. Dotychczas zrealizowano projekt Profil Kierowcy, którego wartość opiewa na
kilka milionów złotych. Aktualnie realizowany jest projekt Terminal Yanosik, którego kwota szacowania
jest na kwotę około pół miliona.
Dziś składamy na Wasze ręce, Drodzy Akcjonariusze, Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu
i Pracownicy serdeczne podziękowania za wsparcie naszych działań, wiarę i zaufanie w doświadczenie
oraz wiedzę, jakim obdarzyli Państwo Zarząd i Spółkę w minionym roku.

Z poważaniem,
Adam Tychmanowicz
Prezes Zarządu Neptis S.A.

