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I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY FORPOSTA S.A. 
 

Katowice, 24.04. 2019 r. 

Szanowni Akcjonariusze, 

Przedstawiamy Państwu raport roczny spółki Forposta S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez 

Spółkę w 2018 roku. 

Przychody ze sprzedaży w 2018 r. były na podobnym poziomie co w roku poprzednim i wyniosły 2 
miliony 215 tyś. zł.. Strata netto w 2018 r. uległa nieznacznemu obniżeniu do poziomu 192 tyś. zł., 
w stosunku do straty zanotowanej na koniec 2017r. Strata w dużej mierze wynikała z amortyzacji. 
Podobnie jak w roku poprzednim na przestrzeni ubiegłego roku Zarząd podejmował oraz nadal 
podejmuje szereg działań, licząc że wdrażane rozwiązania poprawią parametry bilansowe Spółki. 

Niestety dotychczasowe wysiłki nie przyniosły jak na razie oczekiwanych rezultatów. W związku z 
tym faktem, w kolejnych okresach rozliczeniowych Spółka zamierza bazować nie tylko na sprzedaży 
bezpośredniej, ale w dużej mierze skupiać się dodatkowo na oferowaniu branżowych usług 
niszowych. Nadal kontynuowane będzie aktywne ofertowane i wykonawstwo długoterminowych 
zamówień publicznych, głównie na rzecz operatora publicznego. Spółka posiada ogromne, branżowe 
doświadczenie i swoje usługi oferuje na terenie całego kraju. Spółka podobnie jak w roku ubiegłym 
zamierza dynamizować działania w obszarze wykonywania zleceń podwykonawczych w 

doręczeniach paczek pocztowych, gdzie z powodzeniem może wykorzystać swój ogromny potencjał 
oraz skupić się głównie na zleceniach zapewniających odpowiedni poziom marż. Oczekuje się, że 
takie założenia wpłyną na ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki w nadchodzących okresach 
rozliczeniowych. W przypadku osiągnięcia zakładanego efektu w ramach podjętych kroków, Spółka 
zamierza zwiększać zatrudnienie oraz stawiać na politykę rozwoju w opozycji do planu 
oszczędności. 
 

Podobnie jak to miało miejsce we wcześniejszych okresach rozliczeniowych, na co już Zarząd 

wcześniej wielokrotnie wskazywał, pomimo atrakcyjnych cen oraz zindywidualizowanej oferty, 
znaczący klienci nie byli gotowi by zaufać rozwiązaniom kolejnego alternatywnego operatora w 
branży pocztowej. W konsekwencji ten istotny segment nie przekazywał do obsługi przesyłek na 
oczekiwanym przez Spółkę poziomie wolumenowym. Duży wpływ na taki stan rzeczy ma również 
obecna pozycja rynkowa operatora publicznego, który skonsolidował większość usług pocztowych i 

praktycznie ponownie zdominował rynek w dziedzinie doręczeń pocztowych. Jedynym rozwiązaniem 
dla rozwoju Spółki w takich okolicznościach i na takim etapie kształtowania rynku pocztowego w 
Polsce, stało się właśnie regularne uczestniczenie w zamówieniach publicznych, podwykonawstwie 
na rzecz operatora wiodącego. Dodatkowo nieodzowną staje się potrzeba uruchomienia 
generowania usług niszowych oraz zwiększenie starań w obszarze świadczenia usług o wyższym 
poziomie rentowności, m.in., związanych z partnerskimi projektami liderów rynku w obszarze 
doręczeń paczek pocztowych. Część z tych rozwiązań na przestrzeni ostatnich dwóch lat została 

zaprezentowana, lecz w związku z niezadawalającym efektem, w kolejnym roku nastąpi 
zintensyfikowanie dodatkowych działań, między innymi w dziedzinie branżowych rozwiązań 
niszowych. 

 
Należy jednak zaznaczyć, iż pomimo przygotowania przemyślanego planu, świadomego 
zaangażowania środków i zasobów, wzmożonego wysiłku na rzecz ograniczenia kosztów, 
uruchomienia szerokiej gamy dostępnych narzędzi i rozwiązań, jakimi Spółka jest w stanie 

dysponować na rzecz zwiększenia rentowności, a także wdrażania szeregu dodatkowych działań 
mających na celu uzyskanie zadawalających wyników finansowych w kolejnych okresach 
rozliczeniowych, istnieje ryzyko braku osiągnięcia zakładanych rezultatów. Taka sytuacja może 
wówczas wpłynąć na dynamikę rozwoju lub nawet stanowić zagrożenie dla funkcjonowania Spółki w 
zamierzony sposób. Aby zapobiec takim scenariuszom Zarząd stara się aktywnie minimalizować 
czynniki ryzyka i reagować na bieżąco, tak by wskazane elementy zagrożeń wykluczać. 
 

W 2018 r., Zarząd konsekwentnie wdrażał i nadal kontynuuje prace nad wcześniej 
zaimplementowanymi rozwiązaniami na rzecz ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki. 
Dodatkowo zamierza wprowadzać usługi niszowe, licząc że wszystko to przyczyni się ostatecznie do 
stabilnej poprawy wyników w kolejnych okresach. W przypadku osiągnięcia zakładanego rozwoju, w 

ramach podjętych kroków, Spółka zamierza zwiększać zatrudnienie oraz stawiać na politykę 
rozwoju. Zarząd wyraża również nadzieję, że podjęte kolejne aktywności powinny przełożyć się na 

zwiększenie przepływu wolumenów, a co za tym idzie na dalszy wzrost przychodów i osiągniecie 
długo oczekiwanych zysków w kolejnych okresach rozliczeniowych. 
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Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę 
internetową www.forposta.pl , na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o Forposta S.A. 
 

Z poważaniem, 

Tomasz Kuśmierski 

Prezes Zarządu Forposta S.A. 

 

 

 

 

 

 

II. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 
Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Forposta S.A. za rok 2018 roku oraz 

dane porównawcze za 2017 rok. 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
PLN EURO 

2018 2017 2018 2017 

Przychody netto ze sprzedaży 2215086,19 2218144,71 519132,44 522568,08 

Amortyzacja 133094,64 133094,64 31192,35 31355,49 

Zysk na sprzedaży -171453,55 -152906,40 -40182,23 -36022,90 

Zysk na działalności operacyjnej -176521,67 -194429,15 -41370,00 -45805,16 

Zysk brutto -192244,59 -195032,89 -45054,86 -45947,39 

Zysk netto -192244,59 -195032,89 -45054,86 -45947,39 

Aktywa razem 1466235,79 1710601,54 340985,07 410127,68 

Kapitał własny 874271,59 1066516,18 203318,97 255704,09 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 588668,18 617760,22 136899,58 148111,97 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26809,18 105841,23 6234,69 25376,11 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 591964,20 644085,36 137666,09 154423,59 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -79032,05 39422,45 -18522,12 9287,45 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto, razem -79032,05 39422,45 -18522,12 9287,45 

 

 

 

Zastosowane kursy euro: 2018 2017 

Rachunek zysków i strat oraz cash flow 4,2669 4,2447 

Bilans 4.3000 4.1709 
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 R. 
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IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

V. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO 
 

 

Załącznik nr 2 
 

 

 

 

 

 

VI. OŚWIADCZENIA 
 

 

Oświadczenie Zarządu Forposta S.A. 

w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2018 rok 

 
Zarząd Forposta S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, 

sprawozdanie finansowe za 2018 rok i dane porównywalne za 2017 rok wraz z opinią i 

raportem z badania sprawozdania finansowego, sporządzone zostały zgodnie z 

przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny 

i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że 

sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w 

tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

 
 

Prezes Zarządu 

Tomasz Kuśmierski 

 

 

Oświadczenie Zarządu Forposta S.A. 

w sprawie biegłego uprawnionego do badania rocznych sprawozdań 

finansowych 

 
Zarząd Forposta S.A. oświadcza, że biegły uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego za okres 2018 roku, został 

wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że spełniał warunek wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 
Prezes Zarządu 

Tomasz Kuśmierski 
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VII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD DOBRYCH PRAKTYK 

 

Następujące zasady dobrych praktyk nie były w 2018 r. w pełni stosowane: 

 

Zasada nr 1 – w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, 

rejestracji przebiegu obrad oraz upublicznienia przebiegu obrad. 

Organizując walne zgromadzenia, Forposta S.A. umożliwiła akcjonariuszom korzystanie z 

tego prawa, jednak żaden z akcjonariuszy nie wyraził tym zainteresowania. W związku z 

tym Spółka zrezygnowała z transmitowania i rejestrowania obrad WZA. Forposta S.A. 

wyraża wolę transmitowania i rejestrowania obrady WZA, jeżeli akcjonariusze będą 

zainteresowani tą formą uczestnictwa w WZA. 

 

Zasada nr 5 – w części dotyczącej z korzystania z sekcji „relacji inwestorskich” na 

www.gpwinfostrefa.pl. 

Spółka nie korzystała z tego serwisu w 2018 roku, ale zamierza z niego korzystać w roku 

bieżącym. 

 

 

 

VIII. WYNAGRODZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY 

 

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Invest Concept 

Sp. z o.o. w 2018 r. wyniosło 0,00 zł. 

 

 

IX. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

 

Łączna wartość wynagrodzenia Zarządu w 2018 r. wyniosła 25200,00 zł. 

Łączna wartość wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2018 r. wyniosła 0,00 zł. 

 

 

X. DANE TELEADRESOWE 

 

Forposta S.A. 

ul. Misjonarzy Oblatów 11 

40-129 Katowice 

tel. (32) 209 59 90-91 

fax (32) 209 59 09 

adres strony internetowej www.forposta.pl  

adres poczty elektronicznej: forposta@forposta.pl  

REGON: 277512722 

NIP: 954-23-78-403 

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach 

VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000391895 

Kapitał zakładowy: 145.454,60 PLN 


