
 

 

 

 

 

RAPORT 

roczny za 2019 rok 

FORPOSTA S.A. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katowice, 29.05. 2020 r. 



Raport roczny 2019 rok   

 
www.forposta.pl  2 

SPIS TREŚCI 

 

 

I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY FORPOSTA S.A. .................................. 3 

II. WYBRANE DANE FINANSOWE .............................................................................. 4 

III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 R. ..................................................... 5 

IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU .................................................................................. 5 

V. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO ............................................................................... 5 

VI. OŚWIADCZENIA ........................................................................................................ 5 

VII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD DOBRYCH PRAKTYK ...... …6 

VIII. WYNAGRODZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY ................................. 6 

IX. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ................................... 6 

X. DANE TELEADRESOWE ........................................................................................... 6 

 

  

 

 

  



Raport roczny 2019 rok   

 
www.forposta.pl  3 

 

I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY FORPOSTA S.A. 
 

 

Katowice, 29.05. 2020 r. 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

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

Spółkę w 2019 roku. 

Przychody ze sprzedaży w 2019 r. były niższe niż w roku poprzednim i wyniosły 1.282.528,37 tyś. 
zł jednocześnie strata netto w 2019 r. uległa znacznemu obniżeniu do poziomu 16.941,54 tyś. zł., 

w stosunku do straty zanotowanej na koniec 2018r. Wynik ten spowodowany był głównie 
działaniem na rzecz zwiększenia rentowności poprzez kontynuowania strategii ograniczania kosztów 
oraz skutecznej polityce zarządzania wierzytelnościami.  
W 2019 r. Spółka koncentrowała się głównie na obsłudze bieżących klientów. Przekształcenia i 

zmiany których doświadczyła Spółka pod koniec czerwca 2019r. ściśle wiążą się też ze zmianą 
dotychczasowej strategii działalności. W naszej opinii niezbędne jest zdywersyfikowanie działalności 
Spółki, które będzie fundamentem wzmocnienia jej pozycji ekonomicznej. Prowadzimy wciąż 
działania związane z nawiązaniem współpracy z operatorami pocztowymi oraz kurierskimi głównie w 
kwestii ustanowienia partnerstwa międzyoperatorskiego i podwykonawczego. Efektem tychże, było 
nawiązanie w grudniu 2019r. współpracy z grupą GLS Polska. Pilotażowy punkt stacjonarny w 
Krakowie na Os.Dywizjonu 303, rozpoczął już w styczniu b.r. przyjmowanie i odbieranie  przesyłek. 

Niezależnie, trwają szeroko zakrojone prace związane z przygotowywaniem kolejnych lokalizacji, 
które stopniowo będą rozszerzać działalność Spółki na terenie kraju.  
 
Nadal kontynuowane będzie wykonawstwo bieżących długoterminowych zamówień publicznych, 

głównie na rzecz operatora publicznego ale mając na uwadze niesatysfakcjonujący poziom 
wolumenowy a co za tym idzie takiż wynik finansowy dotychczasowej działalności, Spółka od 
momentu zmian właścicielskich w końcówce czerwca 2019r. aktywnie przygotowuje się do 

rozszerzenia zakresu działalności celem poprawienia wyników finansowych w przyszłych okresach. 
Ponieważ w opinii nowego Zarządu, bazowanie wyłącznie na dotychczasowej, stricte pocztowej 
działalności nie daje w dłuższej perspektywie znaczących szans na poprawę niesatysfakcjonującego 
wyniku bilansowego Spółki, opracowany został długofalowy program naprawczy, którego efektem w 
naszej opinii powinna być poprawa sytuacji finansowej Spółki.  
Za nieodzowną uważamy potrzebę uruchomienia nowych, alternatywnych względem 

dotychczasowej działalności pocztowej usług oraz jednoczesne zwiększenie starań w obszarze 
świadczenia usług o wyższym poziomie rentowności, m.in., związanych z partnerskimi projektami 
liderów rynku w obszarze doręczeń paczek pocztowych. 
Osiągnięcie zakładanego efektu skutkować będzie również zwiększeniem zatrudnienia celem  
zapewnienia niezbędnej jakości i elastyczności świadczonych usług. 
 

Należy jednak zaznaczyć, iż zawsze istnieje ryzyko braku osiągnięcia zakładanych rezultatów,  

którego na wcześniejszym etapie planowania, nie sposób przewidzieć a które może w mniej czy 
bardziej znaczącym stopniu ograniczyć bądź spowolnić możliwości rozwoju.  
Z taką sytuacją związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego a wpływająca na znaczne 
spowolnienie zakładanej dynamiki rozwoju mierzymy się aktualnie. Zarząd dokłada wszelkich 
starań aby aktywnie minimalizować czynniki ryzyka i reagować na bieżąco, tak by wskazane 
elementy zagrożeń wykluczać. 
 

Od momentu zmian własnościowych w Spółce w połowie 2019 r., nowy Zarząd konsekwentnie 
wdraża rozwiązania na rzecz ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki. Prócz świadczenia usług 
komplementarnych (partnerstwo branżowe w zakresie dotychczas świadczonych usług) 
dywersyfikujemy bieżącą ofertę Spółki poszerzając ją o działalność w branży nowych technologii 
oraz planowanej wkrótce branży usług finansowych. Prócz powiązanej działalności kuriersko-
pocztowej (wydzielona Strefa Paczki w wybranych lokalizacjach), dominującą działalnością będzie 

udostępnianie multimedialnych stanowisk komputerowych (tzw.mining stations), które w czasie 

swojej pracy, na rzecz użytkownika urządzenia, generować będą cyfrowe tokeny (krytowalutę).       
Zarząd wyraża nadzieję, że podjęte działania powinny wkrótce przełożyć się na wzrost przychodów i 
osiągniecie satysfakcjonującego wyniku finansowego w kolejnych okresach rozliczeniowych. 
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Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę 
internetową www.forposta.eu , na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o Forposta S.A. 
 

Z poważaniem, 

Marcin Maślanka 

Prezes Zarządu Forposta S.A. 

 

 

 

 

 

 

II. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 
Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Forposta S.A. za rok 2019 roku oraz 

dane porównawcze za 2018 rok. 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
PLN EURO 

2019 2018 2019 

Przychody netto ze sprzedaży 1282528,37 2215086,19 298137,61 

Amortyzacja 133094,64 133094,64 30939,29 

Zysk na sprzedaży -241164,29 -171453,55 -56061,25 

Zysk na działalności operacyjnej -16598,82 -176521,67 -3858,58 

Zysk brutto -16941,54 -192244,59 -3938,24 

Zysk netto -16941,54 -192255,59 -3938,24 

Aktywa razem 1106349,6 1466235,79 259797,96 

Kapitał własny 857330,05 874271,59 201322,07 

Należności długoterminowe 0 0 0 

Należności krótkoterminowe 229661,91 588668,18 53930,24 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44640,55 26809,18 10482,69 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 232759,39 591964,2 54657,6 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17831,37 -79032,05 4145,1 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 

Przepływy pieniężne netto, razem 17831,37 -79032,05 4145,1 

 

 

 

Zastosowane kursy euro: 2019 2018 

Rachunek zysków i strat oraz cash flow 4,3018 4,2669 

Bilans 4.2585 4.3000 
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 R. 
 

Załącznik nr 1 

 

 

 

IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
 

Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

V. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO 
 

 

Załącznik nr 3 
 

 

 

 

 

VI. OŚWIADCZENIA 
 

 

Oświadczenie Zarządu Forposta S.A. 

w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2019 rok 

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

sprawozdanie finansowe za 2019 rok i dane porównywalne za 2018 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 

Marcin Maślanka 
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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 2019 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 

Marcin Maślanka 

 

 

 

 

VII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD DOBRYCH PRAKTYK 

 

Następujące zasady dobrych praktyk nie były w 2019 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 2019 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 2019 r. wyniosło 0,00 zł. 

 

 

IX. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

 

Łączna wartość wynagrodzenia Zarządu w 2019 r. wyniosła 13.500,00 zł. 

Łączna wartość wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2019 r. wyniosła 0,00 zł. 

 

 

X. DANE TELEADRESOWE 

 

Forposta S.A. 

ul. Misjonarzy Oblatów 11 

40-129 Katowice 

tel. (32) 209 59 90-91 



Raport roczny 2019 rok   

 
www.forposta.pl  7 

fax (32) 209 59 09 

adres strony internetowej www.forposta.eu  

adres poczty elektronicznej: forposta@forposta.eu  

REGON: 277512722 

NIP: 954-23-78-403 

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach 

VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000391895 

Kapitał zakładowy: 145.454,60 PLN 


