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1.

Podstawowe dane Emitenta

Nazwa (firma) Emitenta:

Neptis Spółka Akcyjna

Forma prawna Emitenta:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby Emitenta:

Polska

Siedziba Emitenta:

Poznań

Adres Emitenta:

ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań

Telefon:

+48 61 624 28 54

Adres biur Emitenta:

ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań,
ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań

Telefaks:

+48 61 624 28 54

Adres poczty elektronicznej:

relacje@neptis.pl

Adres głównej strony internetowej:

www.neptis.pl

Identyfikator klasyfikacji statystycznej:

REGON 300942514

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 9721187720

2.

Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy

Nazwa (firma) Autoryzowanego Doradcy:

Finanse Format spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres do korespondencji:

ul. Brzozowa 55, 61-429 Poznań

Adres strony internetowej:

www.finanseformat.pl

Telefon:

+48 61 306 70 02

Telefaks:

+48 61 306 70 03

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat@finanseformat.pl

3.

Skład zarządu i rady nadzorczej

Zarząd
Prezes Zarządu

Adam Tychmanowicz

Członek Zarządu

Dawid Krystian Nowicki

Członek Zarządu

Jakub Wesołowski

Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Krzysztofiak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Filip Maciej Kolendo

Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Kolendo

Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Grycz

Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Szulakiewicz
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4.

Pismo Zarządu lub osoby zarządzającej emitenta

Dokument stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego 2018.
5.

Wybrane dane finansowe

5.1

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego 2018.

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego
Rok 2018
PLN
Przychody ze
sprzedaży

Rok 2017
EURO

PLN

EURO

19 345 417,43

4 498 934,29

16 564 960,66

3 971 555,46

Zysk z działalności
operacyjnej

707 157,51

164 455,23

1 001 672,89

240 157,49

Zysk przed
opodatkowaniem

660 831,00

153 681,63

975 779,15

233 949,30

Zysk netto za okres

457 054,00

106 291,63

885 702,15

212 352,77

1 622 067,86

377 225,08

1 142 993,42

274 040,00

Aktywa razem

10 162 505,36

2 363 373,34

9 941 121,68

2 383 447,62

Aktywa trwałe

3 910 777,78

909 483,20

1 188 864,06

285 037,78

Aktywa obrotowe

6 251 727,58

1 453 890,13

8 752 257,62

2 098 409,84

Zobowiązania
długoterminowe

72 660,23

16 897,73

281 662,57

67 530,41

Zobowiązania
krótkoterminowe

4 448 073,18

1 034 435,62

5 081 910,83

1 218 420,68

Kapitał własny

3 467 622,78

806 423,90

3 010 568,78

721 803,16

EBITDA

Liczba akcji

1 000 000

500 000
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5.2

Zestawienie różnic pomiędzy danymi w raporcie za 4Q 2018 roku, a sprawozdaniem
finansowym za 2018 rok.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Sprawozdanie
Finansowe za
2018 r.

Stan na dzień

Raport za IV Q
2018

A. Przychody netto ze
sprzedaży i z równane z
nimi, w tym:

19 430 843,70 19 345 417,43

I. Przychody netto ze
sprzedaży produktów

IV. Przychody netto ze
sprzedaży towarów i
materiałów
B. Koszty działalności
operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i
energii
III. Usługi obce
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty
rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych
towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze
sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody
operacyjne
IV. Inne przychody
operacyjne
E. Pozostałe koszty
operacyjne
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z
działalności operacyjnej
(C+D-E)
H. Koszty finansowe
IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto
(I±J)

10 571 730,37

10 486 764,07

8 858 516,39

8 858 056,42

18 803 011,59 18 834 757,04

Różnice

-85 426,27
po ponownej analizie sprzedanych
abonamentów, kwotę 89 715,89
przeksięgowano na przychody przyszłych
-84 966,30 okresów; doliczona została kwota 4
749,59 wynikająca z faktur wystawionych
w 2019 r. a dotyczących przychodów 2018
r.
zmiana w pozycji wynika z korekt
-459,97 wystawionych w 2019 r. do sprzedaży w
2018 r.
31 745,45

914 910,07

914 910,35

722 432,49

728 316,20

6 492 112,21
3 332 100,27

6 525 975,75
3 325 479,86

629 807,74

629 174,88

88 399,54

88 756,53

6 539 354,69

6 538 248,89

627 832,11

510 660,39

-117 171,72

434 434,68

440 452,47

6 017,79

386 087,72

392 105,51

227 098,40

243 955,35

16 856,95

227 098,40

243 955,35

16 856,95

835 168,39

707 157,51

-128 010,88

83 510,86

83 510,88

0,02

19 480,32

19 480,34

0,02

788 841,90

660 831,00

-128 010,90

J. Podatek dochodowy

160 084,00

203 777,00

L. Zysk (strata) netto (K-LM)

628 757,90

457 054,00

Objaśnienia

0,28 skorygowano księgowanie
5 883,71 korekta wynika z faktur kosztowych, które
wpłynęły w 2019 r., a dotyczyły 2018 r.
33 863,54
-6 620,41
skorygowano przypisanie kosztu do okresu
-632,86
korekta wynika z dokumentów
356,99 kosztowych, które wpłynęły w 2019 r., a
dotyczyły 2018r.
zmiana w pozycji wynika z korekt
-1 105,80 wystawionych w 2019 r. do sprzedaży w
2018 r.

rozwiązano rezerwy na zapłacone
6 017,79 należności i umorzono przedawnione
zobowiązania

utworzono rezerwy na należności oraz
umorzono nieściągalne należności

różnice kursowe powstałe przy
uzgadnianiu rozrachunków

skorygowano kalkulację podatku
dochodowego - 36 890,00; w związku z
43 693,00 utworzonymi rezerwami i aktywami
skorygowano odroczony podatek
dochodowy +80 583,00
-171 703,90
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BILANS AKTYWA

Stan na dzień
A. Aktywa trwałe
(I+II+III+IV+V)
I. Wartości niematerialne i
prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Raport za IV Q
2018

Aktywa
Sprawozdanie
Finansowe za
2018 r.

3 873 103,92

3 910 777,78

37 673,86

3 434 936,99

3 434 936,99

0,00

275 916,93
86 359,00
5 000,00

275 916,65
86 359,00
5 000,00

70 891,00

108 565,14

6 245 185,57

6 251 727,58

I. Zapasy

2 434 946,55

2 435 085,53

II. Należności krótkoterminowe

2 672 176,90

2 688 819,63

960 894,60

956 762,19

B. Aktywa obrotowe
(I+II+II+IV)

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

Aktywa Razem (A+B)

Różnice

177 167,52

171 060,23

10 118 289,49

10 162 505,36

Objaśnienia

-0,28 korekta księgowania
0,00
0,00
utworzono aktywa z tyt. OPD wynikające z
ujemnych różnic przejściowych dla:
Rzeczowe Aktywa Trwałe (leasingi) oraz
rezerw na należności handlowe, na
37 674,14 świadczenia emeryt. i inne. Dokonano
także korekty prezentacyjnej na kwotę 11
705,14 miedzy krótkoterminowymi, a
długoterminowymi rozliczeniami
międzyokresowymi aktywów
6 542,01
rozliczono odchylenia na materiałach i
138,98 skorygowano księgowanie dot. towarów
wydanych do sprzedaży
16 642,73 uzgodniono rozrachunki z odbiorcami
skorygowano rozliczenia z pośrednikami
-4 132,41
płatności
Dokonano korekty prezentacyjnej na kwotę
-11 705,14 miedzy krótkoterminowymi, a
długoterminowymi rozliczeniami
-6 107,29
międzyokresowymi, oraz przeniesiono
kwotę + 5 597,83 z rozliczeń
międzyokresowych pasywów
44 215,87
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BILANS PASYWA

Stan na dzień
A. Kapitał (fundusz) własny
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny
IV. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania (I+II+III+IV)

I. Rezerwy na zobowiązania

Raport za IV Q
2018
3 639 326,68

Pasywa
Sprawozdanie
Finansowe za
2018 r.

100 000,00
2 910 568,78

100 000,00
2 910 568,78

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
628 757,90

0,00
457 054,00

0,00
-171 703,90

0,00

0,00

0,00

6 478 962,81

6 694 882,58

215 919,77

266 501,71

72 660,23

72 660,23

III. Zobowiązania krótkoterminowe

4 292 774,59

4 448 073,18

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1 962 578,28

1 907 647,46

10 118 289,49

10 162 505,36

Pasywa Razem (A+B)

Objaśnienia

3 467 622,78 -171 703,90

150 949,71

II. Zobowiązania długoterminowe

Różnice

utworzono rezerwy tyt OPD
wynikające z dodatnich różnic
przejściowych przede wszystkim dla
115 552,00
WNIP ( koszty zakończonych prac
rozwojowych) oraz rezerwę na
badanie SF 2018
0,00
Dokonano korekty prezentacyjnej na
kwotę +149 823,65 między
rozliczeniami międzyokresowymi a
zobowiązaniami krótkoterminowymi
155 298,59 - kwota wynika kosztów
zafakturowanych w 2019 r a
dotyczących 2018 r. oraz
uzgodniono rozrachunki z
kontrahentami
Dokonano korekt prezentacyjnych:
na kwotę -149 823,65 między
rozliczeniami międzyokresowymi a
zobowiązaniami krótkoterminowymi;
-54 930,82 kwotę + 5 597,83 przeniesiono na
pozycję krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe pasywów oraz
doliczono kwotę 89 295,00 na
przychody przyszłych okresów
44 215,87
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6.

Zdarzenia istotne wpływające na działalności jednostki, jakie nastąpiły w roku
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego.

ROK 2018
I kwartał 2018 roku
•

W styczniu 2018 roku, system Yanosik został poszerzony o ponad 27 tys. stacjonarnych
fotoradarów z niemal całej Europy, które mierzą prędkość oraz przejazd na czerwonym
świetle.
Twórcy aplikacji w 2017 roku rozszerzyli obszar działania systemu o Czechy i Słowację. 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.

•

Yanosik otrzymał nominacje w 6 kategoriach w prestiżowych rankingach za rok 2017 branży
mobile - Mobility Trends:
1) YU! Ubezpiecza -> Innowacja roku 2017
2) Yanosik PRO -> Gadżet roku 2017
3) Yanosik PRO -> Akcesorium roku 2017
4) Yanosik PRO -> Nawigacja roku 2017
5) Yanosik -> Mobilna aplikacja B2C roku 2017
6) Yanosik -> Nawigacja roku 2017
Gala Mobility Trends była podsumowaniem najbardziej prestiżowego w branży plebiscytu,
pokazującego trendy na rynku nowych technologii w Polsce. Zarząd Spółki uznaje powyższe
nominacje za istotne wyróżnienie. Dla przypomnienia, w 2016 roku Yanosik, otrzymał nagrody
dla „Yanosik dla firm” oraz za akcję „Nagradzamy bezpiecznych”.

•

W ostatnim czasie Spółka odnotowała wiele sugestii od kierowców, by wprowadzić na rynek
płatną wersję aplikacji Yanosik, która nie zawierałaby reklam. Usługa YetiWay jest ukłon w ich
stronę i 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 związku z dużym zainteresowaniem wśród naszych użytkowników usługami
carsharingowymi, Yanosik wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom nawiązał współpracę
reklamowo-marketingową z BlaBlaCar. Umowa została zawarta 12 lutego 2018 roku, jej celem
jest ułatwienie dostępu do systemu BlaBlaCar w oparciu o specjalnie przygotowane
mechanizmy reklamowe.

•

Yanosik rozszerzył ofertę językową. Do tej pory z systemu można było korzystać jedynie w
języku polskim i angielskim. Obecnie znany komunikator ostrzeże kierowców także po
ukraińsku. To ukłon polskiej marki w stronę zmotoryzowanych obcokrajowców
przebywających na terenie kraju, komunikujących się w tym języku. W ostatnim roku Spółka
odnotowała znaczny wzrost zainteresowania aplikacją Yanosik wśród Ukraińców, dlatego
podjęto decyzję o rozszerzeniu oferty językowej aplikacji właśnie o język ukraiński. W marcu
2018 roku, w ofercie produktów Emitenta, pojawiło się nowe urządzenie - Yanosik S-clusive by
GTR. Jest to specjalna edycja modelu Yanosik GTR, oferująca dożywotnią transmisję danych.
Celem wprowadzenia rentowności było uzyskanie szybszej rentowności oraz silniejsze
przywiązanie użytkownika do produktu.
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•

Aplicja Yanosik zajęła pierwsze miejsce w teście aplikacji ostrzegających, przeprowadzonym
przez tygodnik Motor. Yanosik jako jedyny spełnił również wszystkie kryteria funkcjonalności.

•

Spółka Neptis S.A. nawiązała współpracę z marką Huawei oraz siecią Neonet. W efekcie
współpracy w marcu 2018 roku klienci sklepów sieci Neonet, którzy zakupili poszczególne
modele telefonów Huawei, otrzymywali darmową, roczną subskrypcję aplikacji YetiWay w
prezencie.

II kwartał 2018 roku
•

Pod koniec stycznia 2017 roku został aktywowany projekt pod nazwą "YU!", tworzony przy
współpracy z firmą ubezpieczeniową STU Ergo Hestia S.A. oraz NIO Sp. z o.o.
"YU!" czyli „Yanosik Ubezpiecza” jest nowatorskim i flagowym projektem sprzedaży
ubezpieczeń polegającym na popularyzacji bezpiecznego stylu jazdy, który może zaowocować
otrzymaniem korzystnej oferty ubezpieczenia OC. Jest to oryginalna odpowiedź na wzrost
kosztów związanych z drożejącymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi.
W kwietniu 2018 roku Spółka NIO otrzymała wyróżnienie XV edycji konkursu Poznański Lider
Przedsiębiorczości w kategorii „Startup” za projekt YU!

•

Jak co roku Yanosik wziął udział w największym wydarzeniu motoryzacyjnym w Polsce Poznań Motor Show. W 2018 roku targi odwiedziło ponad 150 tysięcy osób. Stoisko Yanosika
cieszyło się dużym powodzeniem. Zostały na nim zaprezentowane zarówno aplikacja, jak i
urządzenia, w tym najnowszy Yanosik PRO i aplikacja YetiWay.

•

Neptis S.A. była partnerem strategicznym konferencji State of the Map - PL 2018. Jest to
ogólnopolska konferencja edytorów, użytkowników i sympatyków projektu OpenStreetMap,
która w roku 2018 odbyła się w Poznaniu. Okazała się być bardzo potrzebną i ważną
płaszczyzną wymiany doświadczeń i spostrzeżeń związanych z projektem kartograficznym
OpenStreetMap. Przez dwa dni 24 prelegentów przedstawiło swoje prezentacje ponad 80
słuchaczom. Konferencja dodatkowo transmitowana była online.

• W maju 2018 roku podczas European Economic Congress w Katowicach odbyła się gala

wręczenia nagród "Dziennika Gazety Prawnej" - Wizjonerzy 2018. Jednym z laureatów
konkursu
został
Prezes
Zarządu
Neptis
S.A.,
Pan
Adam
Tychmanowicz.
Celem Konkursu jest „nagrodzenie wiodących postaci polskiego biznesu (...) którzy mieli wizję,
determinację i odwagę. Wdrożyli wielkie projekty mimo niesprzyjającego otoczenia
rynkowego. Dzięki swojemu uporowi i determinacji potrafili podnieść wartość firmy”.

•

Ogłoszone zostało bicie rekordu użytkowników online. Akcja wystartowała z okazji długiego
weekendu i trwała od 30.05 do 3.06. Wszyscy użytkownicy aplikacji mobilnej, którzy korzystali
z niej podczas trwania akcji otrzymali Dyplom Rekordzisty Yanosika. Rekord został pobity i
wyniósł 163 122 użytkowników online.

•

W czerwcu 2018 roku, popularny portal dobreprogramy.pl przeprowadził wśród swoich
użytkowników ankietę dotyczącą nowych technologii w motoryzacji.
Zapytano ich m.in. o aplikacje z jakich korzystają w samochodzie. Pierwsze miejsce w tej
kategorii zajął Yanosik, wyprzedzając m.in. Google Maps.

III kwartał 2018 roku
•

Dnia 6 lipca 2018 roku, Zarząd Neptis S.A. podpisał umowę współpracy z Volkswagen Serwis
Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Strony zadeklarowały nawiązanie
współpracy w zakresie dostarczania przez Neptis S.A. specjalistycznego oprogramowania
pozwalającego miedzy innymi na pozyskiwanie danych telemetrycznych z pojazdów.
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Pozyskane dane i późniejsze analizy BigData umożliwią lepsze skorelowanie oferty
ubezpieczeniowej Partnera ze stylem jazdy i zachowaniami użytkowników pojazdów.
Współpraca umożliwi wprowadzenie modelu UBI w kolejnych obszarach rynku ubezpieczeń
komunikacyjnych.
•

'VITAY w Yanosik' pozwala nie tylko na zbieranie dodatkowych punktów VITAY za
podziękowania w Yanosiku, ale umożliwia także niesienie pomocy potrzebującym. W ramach
kolejnego etapu akcji, dzięki zaangażowaniu Użytkowników systemu, udało się zebrać kwotę
prawie 60 tysięcy złotych. Zostanie ona przeznaczona przez Fundację Dar Serca, na wsparcie
celu charytatywnego, który zebrał największą liczbę głosów Użytkowników aplikacji.
Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla placówek pomagającym poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych.

•

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. zorganizowała wspólnie z Neptis S.A.
unikalną promocję "Bezpiecznie z YU! znaczy taniej!".
Przeznaczona była ona dla klientów Yanosik Ubezpiecza. YU! to pierwsza, powszechna oferta
bazująca na najnowocześniejszym rozwiązaniu, które uzależnia cenę ubezpieczenia od stylu
jazdy. Celem ubezpieczenia YU! jest docenienie kierowców, którzy jeżdżą bezpiecznie. Podczas
trwania promocji mogą oni otrzymać dodatkową zniżkę na ubezpieczenie w wysokości 100 zł.
Promocja rozpoczęła się 27.08.2018 i trwała do 27.09.2018.

IV kwartał 2018 roku
•

Gemius/PBI opublikował wyniki badania przeprowadzonego w sierpniu 2018 wśród polskich
internautów.
Zaprezentowano
rankingi
wydawców
internetowych,
zestawienie
najpopularniejszych domen oraz aplikacji mobilnych. Aplikacja Yanosik uplasowała się w
TOP20 aplikacji, z których skorzystało najwięcej internautów. Yanosik znalazł się wśród takich
gigantów jak Google, Facebook, Allegro czy Instagram.

•

Yanosik i Allegro połączyły siły i stworzyły innowacyjne rozwiązanie, by zrewolucjonizować
rynek sprzedaży aut używanych.
Od 24 października 2018 roku użytkownicy mogą sprzedać swoje auto na największej
platformie sprzedażowej w kraju – Allegro - za pośrednictwem aplikacji Yanosik. Wystawienie
ogłoszenia odbywa się szybko i bezpiecznie, w 100% mobilnie, bez konieczności zakładania
konta na Allegro, a jego wyświetlanie przez pierwszych 10 dni jest darmowe. Co istotne, przed
wystawieniem aukcji użytkownik może sprawdzić w aplikacji wartość rynkową swojego auta.
Ogłoszenia będą wyświetlać się innym użytkownikom Yanosika, zwiększając szansę na
sprzedaż samochodu.
Współpraca jest kontynuacją strategii Zarządu w zakresie zwiększenia popularyzacji i
atrakcyjności aplikacji Yanosik wśród kierowców.

•

W październiku 2018 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).

•

Firma 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, a także
realizowaniem skutecznej polityki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach
działalności, a zwłaszcza w zakresie produktów - przedmiotu konkursowego zgłoszenia.
Najwyższa Jakość QI 2018, to największy Program projakościowy w Polsce, który realizowany
jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania
Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

10

Raport roczny Neptis Spółka Akcyjna – 2018 rok

Tytuł Najwyższa Jakość Quality International jest potwierdzeniem najwyższej jakości, a Godło
QI stanowi wymierną pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku Firmy.
•

Dnia 21 listopada odbyła się inauguracja 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.
Od 24 listopada policjanci w całym kraju prowadzili działania prewencyjno-edukacyjne w
zakresie regulacji świateł w samochodach. Podczas akcji policjanci zwracali szczególną uwagę
na ustawienie reflektorów w autach oraz rozdawali materiały edukacyjne w tym zakresie. Z
kolei aplikacja Yanosik informowała swoich użytkowników o możliwości przeprowadzenia
bezpłatnych badań w pobliskich punktach stacji kontroli pojazdów. Kierowcy korzystający z
aplikacji byli także kierowani przez nawigację do konkretnych placówek biorących udział w
kampanii. Bezpłatne badania odbyły się w ponad 200 punktach na terenie całej Polski.

•

Neptis S.A. po raz kolejny brała udział w targach Warsaw Motor Show. Jest to jedno z
największych wydarzeń świata motoryzacji w tej części Europy. Jak co roku na Warsaw Motor
Show miały miejsce liczne premiery, a zwiedzający mogli spotkać licznych gości ze świata
motoryzacji. Podczas targów Spółka zaprezentowała urządzenia marki Yanosik, aplikację
YetiWay, a także najnowszą ofertę monitoringu pojazdów Flotis.

•

W grudniu 2018, dzięki zaangażowaniu kierowców, w ramach akcji "VITAY w Yanosik",
zebrano w ostatnim etapie ponad 74 tys. zł. Fundacja ORLEN Dar Serca za zebrane środki
zakupiła sprzęt medyczny, który trafił m.in. na Oddział Neonatologiczny ostrowskiego szpitala.

I kwartał 2019 roku
•

W styczniu 2019 roku produkty i kampanie Neptis S.A. zostały nominowane w dwóch
największych plebiscytach branży mobilnej w Polsce. W Mobility Trends 2018 nominacje
otrzymały: Yanosik GTR (Gadżet roku), Yanosik (Mobilna aplikacja B2C), Yanosik PRO
(Nawigacja roku), YetiWay (Akcesorium roku) oraz YU! - Yanosik Ubezpiecza (Innowacja
roku).
Z kolei w Mobile Trends Awards 2018 nominację otrzymały trzy kampanie związane z aplikacją
Yanosik. W kategorii "Marketing": "Kawa za zwycięzców" (przeprowadzona we współpracy z
ORLEN) oraz "Sprzedaj auto w Yanosik" (stworzona we współpracy z Allegro). W kategorii
"Społeczne/CSR" nominację otrzymała kampania "Zwalniaj przy szkołach" (przeprowadzona
we współpracy z ORLEN).

•

YetiWay - najmłodsza aplikacja w ofercie Neptis S.A. przekroczyła już próg 20 000 pobrań.
YetiWay stanowi dodatek do wybranej nawigacji w formie pływającej ikony. Aplikacja
informuje o aktualnej sytuacji na drodze.

•

Marki Yanosik i Allegro wprowadziły absolutną nowość na polskim rynku motoryzacji.
W lutym 2018 ruszyła promocja pod nazwą: “Allegro 29, nie przepłacaj, wystaw raz i
sprzedaj”. Ogłoszenia klientów, wystawione w aplikacji Yanosik przed 31 marca 2019, będą
ważne nawet do końca września, czyli co najmniej pół roku. Dodatkowo będą one wyświetlane
w aż 3 serwisach: Allegro.pl, Ceneo.pl i Autocentrum.pl. Parametry wspólnej oferty Yanosika i
Allegro są unikalne, a projekt z punktu widzenia Allegro ma charakter nowatorski.

•

W marcu 2019 roku Emitent rozpoczął prace nad realizacją kolejnego projektu dla Volkswagen
Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., na podstawie zawartej w lipcu 2018 roku umowy, na mocy
której Neptis S.A. dostarcza specjalistyczne oprogramowanie pozwalające między innymi na
pozyskiwanie danych telemetrycznych z pojazdów.

•

Jak co roku marka Yanosik była obecna na największych targach motoryzacyjnych w tej części
Europy - Poznań Motor Show. Stoisko cieszyło się dużą popularnością wśród zwiedzających.
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Tegoroczne Targi zbiegły się z obchodami 10-lecia marki. Z tej okazji twórcy aplikacji mogli
spotkać się z użytkownikami bezpośrednio oraz poznać ich potrzeby i oczekiwania.
Podczas Targów Poznań Motor Show odbył się także Kongres MOVE - Mobility & Vehicles,
które jest uznawane za wyjątkowe wydarzenie branży elektromobilności. Marka Yanosik była
jego partnerem. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali liderzy branży, międzynarodowi
eksperci i praktycy rynku oraz przedstawiciele administracji. Nie zabrakło również naszego
prelegenta, który przybliżył temat: "Ładowanie przyszłości – jakie zmiany czekają nas w
obszarze infrastruktury".
Marka Yanosik była również partnerem zorganizowanych podczas targów Poznań Motor Show
VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, najbardziej prestiżowego konkursu dla
profesjonalistów i młodych mechaników.
LICZBA POBRAŃ APLIKACJI YANOSIK (narastająco)

7.

Ważniejsze osiągnięcia emitenta w dziedzinie badań i rozwoju

Działalność Emitenta koncentruje się w obszarze nowoczesnych technologii i w strukturze Emitenta nie
ma wydzielonej jednostki ds. badań i rozwoju. Cały zespół Emitenta nieprzerwanie pracuje nad
wprowadzeniem nowych rozwiązań w segmencie, którym działa. Produkty i usługi emitenta
charakteryzują się unikalnością i innowacyjnością na rynku. Emitent zyskuje przewagę nad
konkurencją oferując takie połączenie produktów i usługi, których inne obecne na rynku podmioty nie
dostarczają. Każdy wdrożony pomysł poddany analizie ma charakter rozwojowy. Emitent nie udziela
informacji w sprawach prowadzonych projektów przed decyzją o ich wdrożeniu i zabezpieczeniu dóbr
intelektualnych.
8.

Informacje o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej emitenta

Z racji prowadzenia działalności w obszarze nowych technologii, Emitent nieustannie podejmuje i
prowadzi działania nakierunkowane na wprowadzenie rozwiązań, zarówno produktowych, jak i
technologicznych. Ze względu jednak na relatywnie niewielki procent projektów ostatecznie
wdrażanych w stosunku do projektów, nad którymi podjęto prace, jak również ze względu na
konieczność zabezpieczania swojej pozycji konkurencyjnej, Emitent nie informuje o prowadzonych
pracach przed podjęciem decyzji o wdrożeniu.
9.

Informacje o nabyciu akcji własnych

Emitent nie dokonywał skupu akcji własnych.
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10. Informacja o posiadanych oddziałach emitenta
Emitent nie posiada oddziałów.
11. Ryzyko
Opis ryzyk znajduje się w sprawozdaniu z działalności Zarządu za 2018 rok.
12. Oświadczenie Zarządu – sprawozdanie finansowe
Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta
lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że
sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu Neptis S.A.

Członek Zarządu Neptis S.A.

Członek Zarządu Neptis S.A.

Adam Tychmanowicz

Dawid Krystian Nowicki

Jakub Wesołowski

13. Oświadczenie Zarządu – firma audytorska wybrana do badania sprawozdania
finansowego.
Działając w imieniu emitenta oświadczamy, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
rocznego sprawozdania finansowego został dokonany, zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi
wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że członkowie zespołu wykonującego badanie
spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i
zasadami etyki zawodowej.
Prezes Zarządu Neptis S.A.

Członek Zarządu Neptis S.A.

Członek Zarządu Neptis S.A.

Adam Tychmanowicz

Dawid Krystian Nowicki

Jakub Wesołowski

14. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Dokument stanowi załącznik do niniejszego raportu rocznego za 2018 rok.

15. Dobre praktyki Spółek notowanych na NewConnect
Dokument stanowi załącznik sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok.
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