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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
 
 

1. Dane jednostki 
 

a) nazwa:    NEPTIS S. A.  
 

b) siedziba   ul.  Perkuna 25 
                   61-615 Poznań 
 

c) podstawowy przedmiot działalności – podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: 
 

• działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana, 

• produkcja urządzeń elektrycznych, 

• produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, 

• handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, 

• handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 

• telekomunikacja, 

• działalność usługowa w zakresie informacji, 

• badania i analizy techniczne, 

• reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 

• produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych. 
 
  

d) Od roku 2012 Spółka działała jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowana była 
w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314454. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną, co zostało 
zarejestrowane w dniu 11 stycznia 2013 roku przez Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000447152. 

 
e) Numer REGON       300942514 

 
f)  NIP        9721187720 

 
2.  Czas trwania Spółki: nieograniczony. 

 
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. 

 
4. W skład NEPTIS S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 

sprawozdania finansowe 
 

5. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.) oraz wydanego na podstawie art. 81 
ust. 2. pkt 4 tej ustawy rozporządzenia Min. Fin. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych 

 
6. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. Zarząd Spółki uważa, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji 
działalności jednostki.  
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7. W trakcie roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2019 roku nie nastąpiło połączenie z innymi 
spółkami. 

 
8. Porównywalność danych: Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2019 oraz 

porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2018.  
 

9. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. 
 

10. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metoda pośrednią. 
 

11. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte  
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie  
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny 

 
12. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów  

i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. 

 

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 

finansowego  

 
Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz 
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości 
niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne 
amortyzuje się metodą liniową. 
 
Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco: 
 

patenty, licencje, znaki firmowe    50 % 
oprogramowanie komputerowe    50 % 
inne wartości niematerialne i prawne   50 % 
koszty zakończonych prac badawczo rozwojowych w zależności od przewidywanego okresu wykorzystania 
wytworzonych technologii – 20% - 100% 
 

Spółka dokonuje okresowej, nie później niż na koniec roku obrotowego, weryfikacji przyjętych okresów 
ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych, pod kątem trwałej utraty wartości 
i konieczności dokonania odpisów aktualizujących z tego tytułu. 
 
Odpisów dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w okresie, kiedy stwierdzono trwałą utratę 

wartości, nie później niż na koniec roku obrotowego.  

 
Koszty zakończonych prac rozwojowych 
 Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed 
podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli: 
 -produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie 
określone; 
-techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej 
podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii; 
 -koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub 
zastosowania technologii. 
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Koszty zakończonych prac rozwojowych odpisuje się przez okres ekonomicznej użyteczności rezultatów prac 
rozwojowych. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach nie można wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej 
użyteczności rezultatów zakończonych prac rozwojowych, to okres dokonywania odpisów nie może przekraczać 
5 lat. 
 

Koszty niezakończonych jeszcze prac rozwojowych na dzień bilansowy ujmowane są w rozliczeniach 
międzyokresowych długoterminowych 
 
Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. 
 
Środki trwałe, inne niż grunty, wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich 
ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, 
opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne 
ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie 
środków trwałych. 
 
W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:  
 

Rodzaj środków trwałych Metoda amortyzacji Stawka amortyzacyjna 

   

Maszyny i urządzenia metoda liniowa 10-14 % 

Komputery metoda liniowa 30 % 

Środki transportu metoda liniowa 20% i indywidualna dla 
używanych 

Pozostałe środki trwałe metoda liniowa 20% 

   

Środki trwałe o wartości poniżej 
10.000,00 PLN 

jednorazowo w momencie 
oddania do użytkowania 

100 % 

 
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca 
po miesiącu, w którym zostały ujęte w ewidencji. 
 
Grunty nie są amortyzowane. 
 
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy 
aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą 
utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne. 
 
Leasing 
 
Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania 
pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje 
przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących 
przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako 
środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat 
leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i 
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zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do 
spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla 
własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu 
umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez 
krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. 

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są 
jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 

 
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych  
 
Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według cen 
nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Spółka posiada 10% udziałów (10 % głosów) w Firmie: NIO Sp. z o.o. Wartość udziałów – 5.000 PLN 
Udziały wycenione zostały wg ceny nabycia. 
 
 
Zapasy 
 

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny 
zakupu.  

Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło.  

Zapasy towarów i materiałów na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu, gdyż nie zniekształca to stanu 
aktywów oraz wyniku finansowego jednostki, nie wyższej od ceny sprzedaży netto danego składnika.  

Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Ewentualne 
odpisy z tytułu utraty wartość składników zapasów zalicza się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.  

W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. 

 
Należności 
 
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 
 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego w wysokości należności brutto. 

 
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 
finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 
 
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich 
wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 
aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 
 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych 

krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł 

zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie: 
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1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna 

walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; 

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w 

przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 

1, a także w przypadku pozostałych operacji. 

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub w 

przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów. 

 
 
Zobowiązania 
 
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń  
o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów 
Spółki. 
 
Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania 
wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.  
 
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 
 
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w 
przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów. 
 
Środki pieniężne 
 
Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.  

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w 

walutach obcych na złote polskie zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

 
 
Kapitał własny 
 
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 
Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału. 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w Statucie Spółki  
i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej 
wyemitowanych i zarejestrowanych akcji.  

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2019r.  
 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość 

posiadanych 
akcji / udziałów 

Wartość 
nominalna 

Ilość posiadanych 
akcji 

uprzywilejowanych 

Wartość 
posiadanych akcji 

uprzywilejowanych 

Kapitał 
podstawowy 

na koniec 
okresu 

Udział w 
kapitale 

podstawowym 
na koniec 

okresu 

1. Filip Maciej Kolendo    254 847,00   0,10 199 006,00 0,10 25 484,70 25,48% 

2. Adam Tychmanowicz    255 899,00   0,10 199 006,00 0,10 25 589,90 25,59% 
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3. 
Dawid Krystian 
Nowicki 

    26 190,00   0,10 20 952,00 0,10 2 619,00 2,62% 

4. Tadeusz Sudoł     89 586,00   0,10 0,00 0,10 8 958,60 8,96% 

5. Pozostali < 5%    373 478,00   0,10 0,00 0,10 37 347,80 37,35% 
 Razem  1 000 000,00   -   100 000,00 100,00% 

 
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają 
kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część 
zalicza się do kosztów finansowych. 
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku Jednostki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również 
nadwyżkę wartości emisji nad wartością nominalną akcji po potrąceniu kosztów emisji.  
 
Rezerwy 
 
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub 
prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat 
nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres 

sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku 

wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data 

powstania nie jest jeszcze znana.  

Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych w zależności od 

okoliczności, z których strata wynika. 

 

Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych 

usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego 

oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze. 

 
Spółka tworzy następujące rezerwy: 
 

• rezerwa na badanie sprawozdania finansowego, 

• rezerwy na świadczenia pracownicze i emerytalne 
 

Z uwagi na przepisy o rękojmi oraz okres udzielanej gwarancji na oferowane przez Spółkę produkty, z uwagi na 

możliwość przeniesienia ryzyka z tego tytułu na podmiot wytwarzający na zlecenie NEPTIS S.A. asortymentu 

oferowanego na rynku, a także z uwagi na fakt, iż dotychczas ponoszone koszty takich napraw były nieistotne, 

Zarząd Spółki postanowił o odstąpienia w 2019 r. od tworzenia rezerw na ewentualne koszty napraw 

gwarancyjnych. 
 
Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe  

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których 
powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne 

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych okresów 
sprawozdawczych, a w szczególności dotyczących: 

• ubezpieczeń, 

• przedpłat, 

• domen i serwerów 

• kosztów projektu badawczo-rozwojowego w trakcie realizacji (tworzenia) 
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Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności (i) równowartość 
otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach 
sprawozdawczych (opłacone z góry przez klientów abonamenty), (ii) otrzymane dotacje na wytworzenie lub 
nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w tym zakończonych prac rozwojowych oraz środków trwałych, 
które następnie zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych 
lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.  
 
 
Podatek odroczony 
 
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na 
dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w 
sprawozdaniu finansowym. 
 
Aktywa z tytułu podatku dochodowego  
 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia 
od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu 
zasady ostrożności.  
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej 
w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 
zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.  
 
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku 
dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.  
 
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. 
 
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i 
część odroczoną. 
 
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z 
tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące 
operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. 
 
Fundusze specjalne 
 
Spółka odstąpiła od tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
 
Instrumenty finansowe 
 
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w 
wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. 
Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w wartości godziwej 
uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.  
Przy ustalaniu wartości godziwej aktywów oraz zobowiązań finansowych na dzień nabycia, uwzględnia się 
poniesione przez Jednostkę koszty transakcji. 
 

Instrumenty 
finansowe 

Opis Wycena 

Przeznaczone do 
obrotu 

Nabyte w celu odsprzedaży w okresie do 3 miesięcy, w celu osiągnięcia 
korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen 

Wartość godziwa* 
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oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania 
nabytego instrumentu. 

Różnica z przeszacowania 
wartości godziwej 
odnoszona jest na wynik 
finansowy 

Pożyczki udzielone  
i należności własne 

Niezależnie od terminu wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe 
powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu 
środków pieniężnych oraz obligacje i inne dłużne instrumenty 
finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie 
kontraktu środki pieniężne. 

Skorygowana cena 
nabycia 

Pożyczki udzielone i należności własne, które Jednostka przeznacza do 
sprzedaży w krótkim terminie, tj. 3 miesięcy, zalicza się do aktywów 
finansowych przeznaczonych do obrotu. 

Wartość godziwa* 
Różnica z przeszacowania 
wartości godziwej 
odnoszona jest na wynik 
finansowy 

Utrzymywane do 
terminu wymagalności 

Niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych 
aktywa finansowe, dla których zawarte umowy/ kontrakty ustalają 
termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo 
do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, pod 
warunkiem że Jednostka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, 
gdy staną się one wymagalne i nastąpi ich wykup oraz nabyte dłużne 
instrumenty finansowe z opcją sprzedaży (put) lub opcją kupna (call), 
które odpowiednio dają stronom kontraktu prawo wykupu instrumentu 
przed upływem terminu wymagalności, pod warunkiem że Jednostka - 
pomimo posiadania opcji sprzedaży - zamierza i może utrzymać 
instrument do terminu wymagalności.  

Skorygowana cena 
nabycia 

Dostępne do sprzedaży 
Pozostałe aktywa finansowe, niespełniające warunków zaliczenia do 
wcześniejszych kategorii. 

Wartość godziwa* 
Różnica z przeszacowania 
wartości godziwej 
odnoszona jest na kapitał 
z aktualizacji wyceny 

* składniki aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie 
regulowanym albo dla których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób, wyceny 
dokonuje się według: 

▪ aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny 
nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, 

▪ aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - w cenie nabycia ustalonej w 
sposób określony  przy wprowadzaniu instrumentów finansowych do ksiąg. 

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy wyżej opisanych aktywów finansowych odnoszone są 
odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 
 
Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne 
zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.  
Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy zobowiązań odnoszone są odpowiednio do przychodów i 
kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.  
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z 
wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice 
ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego. 
Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości 
godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w 
księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych. 
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej 
wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych. 
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów 
pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części 
stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej 
efektywnego zabezpieczenia. 
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Przychody, koszty, wynik finansowy 
 
Przychody i zyski 
 
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia 
wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 
sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 
 
Koszty i straty 
 
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 
wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego 
niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.  
 
Wynik finansowy 
 
Na wynik finansowy netto składają się: 

• wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych  
(pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  

• wynik operacji finansowych,  

• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest 
jednostka i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. 

 
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o 
należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest odbiór przez odbiorcę usługi lub jej wykonanie 
na jego rzecz usługi. W przypadku NEPTIS S.A. do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede 
wszystkim:  
- abonamenty, 
- usługi marketingowe i reklamowe, 
- usługi informatyczne, 
- pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych, 
- udostępnianie danych. 
 
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o 
należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów lub materiałów odbiorcy. 
W przypadku NEPTIS S.A. do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim:  
- urządzenia (Yanosik GT, GTR, GTR s-clusive, PRO,Connect, Flotis OBD, COMPACT), 
- uchwyty do urządzeń, kamery cofania kable  i inne akcesoria, 

- materiały do produkcji. 
 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu 
współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to poniesione koszty lub osiągnięte, niewątpliwe przychody 
niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Jednostki.  
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to 
poniesione koszty operacji finansowych. 
 
 
 

………………………………… 
Data 

……………………………………………. 
podpis osoby, 
której powierzono prowadzenie 
ksiąg rachunkowych 

 ………………………………………………. 
  Podpisy Członków Zarządu 

 


