
Katowice 25.05.2015r. 
 
 
 
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą 

FORPOSTA S.A. z siedzibą w  Katowicach  z działalności 

w roku 2014. 
 

 
W 2014 roku Rada Nadzorcza działała w 5 osobowym składzie, a zatem spełnione było 

kodeksowe i statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej 

wykonywanie swoich funkcji. 

  
W skład Rady Nadzorczej , tak jak w roku poprzednim wchodziły następujące osoby:  

1. Czesław Kuśmierski  
2. Przemysław Sabowicz 
3. Katarzyna Kurpeta 
4. Mirosława Kubisz 
5. Marcin Bąk 

 
Obowiązki przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2014 roku pełnił Pan Czesław Kuśmierski. 
 
Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i 

Regulaminu Rady, w 2014 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we  

wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności 

Spółki pod kątem celowości i racjonalności.  

W ciągu 2014r Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia, na których omawiano  w szczególności 

:  

• Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013r. 

• Bieżącą działalność Spółki; 

• Istniejące zagrożenia  

 

• Dalszy rozwój spółki  

• Zamierzenia inwestycyjne  

• Stopień zaawansowania prac przy istniejących kontraktach; 

• Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2014 rok. 

 

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie 

niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 i udzielenie 

absolutorium wszystkim jej członkom z wykonywania zadań w 2014r.  
 

 

 



Katowice dnia 25.05.2015r 
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania Zarządu za rok 2014 spółki pod 

firmą: 
„FORPOSTA" S.A. 

 
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, sprawozdania Zarządu 
FORPOSTA S.A za 2014 rok, Rada Nadzorcza FORPOSTA S.A. pozytywnie ocenia 
zgodność z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym:  
 

 przedłożonego sprawozdania finansowego składającego się z wprowadzenia do 

sprawozdania finansowego , bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014r., który po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.970.286,36 PLN rachunku zysków i strat za rok 

obrotowy 01.01.2014-31.12.2014 wykazującego stratę netto w wysokości 1.033.244,08 

PLN zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014r. 

wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.033.244,08 PLN rachunku 

przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 – 31.12.2014 wykazującego 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  2.127.491,04 PLN i informacji 

dodatkowej i objaśnień 

 przedłożonego sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 rok; 
 

 
Rada Nadzorcza nadmienia, iż sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki za okres od 1 
stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z 
działalności Forposta S.A. są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym 
sprawozdaniu finansowym Spółki. 

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności 
w 2014 roku, a ponadto rekomenduje podjęcie uchwały w/s pokrycia straty z kapitału 
zapasowego Spółki. 

 

Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o udzielenie 

panu Tomaszowi Kuśmierskiemu, Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 

31 grudnia 2014 r., absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 

 

 

 


