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I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY FORPOSTA S.A. 
 

 

Katowice, 28.05. 2021 r. 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

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

2020 roku. 

W ciągu całego 2020 roku Spółka, z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi branżowych kontynuowała 

działania podwykonawcze na rzecz wiodącego Operatora. Koniec 2020 roku był jednak okresem zakończenia 
tej aktywności w segmencie usług kurierskich świadczonych na jego rzecz z uwagi na wygaśnięcie 
długoterminowych umów. 
   
Przekształcenia i zmiany których doświadczyła Spółka pod koniec czerwca 2019r. ściśle wiązały się ze zmianą 

dotychczasowej strategii działalności. Wspomniana wcześniej działalność podwykonawcza była od dłuższego 
czasu (jeszcze znacznie przed przejęciem Spółki w 2019r.) mało efektywna ekonomicznie. Ówczesny       
model biznesowy nie dawał w dłuższej perspektywie większych nadziei na poprawę bieżącej sytuacji.          
W naszej opinii niezbędne było przemodelowanie działalności Spółki, mające być fundamentem wzmocnienia 
jej pozycji ekonomicznej. 
 
Ze względu na stopniowe wygasanie umów podwykonawczych z wiodącym Operatorem oraz z powodu 

planowanej restrukturyzacji modelu biznesowego po wspomnianych przekształceniach i zmianach 
właścicielskich w Spółce, zanotowany został dość wyraźny spadek poziomu przychodów netto do poziomu 

859,448.51zł (względem 1,282,528.37 zł na koniec roku poprzedniego), jednocześnie zanotowaliśmy 
zwiększenie poziomu straty bilansowej (96,683.50 zł względem 16,941.54 zł zanotowanej na koniec 2019r.)  
Bez wątpienia był to wynik daleki od oczekiwanego ale planowany rozwój i działania Spółki w 2020r. 
zakłócone jednak zostały sytuacją absolutnie nieprzewidywalną w momencie zmian właścicielskich w Spółce 
w połowie 2019r. Wszelkie ówczesne inwestycje i przygotowania do działania w 2020r. zostały kompletnie 

storpedowane przez pandemię COVID-19 oraz wynikające z tego stanu kolejne lockdowny z którymi 
borykaliśmy się na przestrzeni całego 2020 roku. Jeszcze w marcu ub.r., bazując na analizie czasu trwania 
epidemii w centrum jej wybuchu w Chinach, zakładaliśmy iż stan zagrożenia epidemicznego potrwa do         
3 miesięcy. Finalnie sytuacja rozwinęła się w sposób który zmusił nas do szybkiego i drastycznego 
przeformatowania zakładanego modelu biznesowego. Priorytetem było natychmiastowa eliminacja kosztów i 
porzucenie wiodącej koncepcji rozwoju sieci lokali stacjonarnych. Większość istniejących umów wygasiliśmy 

w drugim i trzecim kwartale ub.r. oraz sukcesywnie wycofywaliśmy się z trwających negocjacji dot. nowych 
lokalizacji. 
 

Nieprzewidywalne wcześniej zagrożenie zmusiło nas do gruntownych zmian realizowanego planu i taką jego 
modyfikację która długofalowo będzie odporna na podobne zagrożenia.  
Paradoksalnie - pomimo oczywistych problemów i niedogodności związanych z trwającą ogólnoświatową 
pandemią, aktualna sytuacja wyjątkowo sprzyja rozwojowi usług kurierskich bazujących na urządzeniach 

samoobsługowych. Właśnie na skutek pandemii, odnotowany został niebagatelny wzrost zapotrzebowania na 
usługi samodzielnego nadawania/odbierania przesyłek (bez fizycznego pośrednictwa kuriera.          
Użyteczność takiego rozwiązania mierzona przede wszystkim stopniem wygody i dogodności dla klienta 
(odbiorcy/nadawcy), bez wątpliwości dają ogromną przewagę nad tradycyjnym modelem kurierskim              
i  pozostanie z nami już bez względu na ewentualne ograniczenia spowodowane zagrożeniem pandemicznym         
będąc kolejny kamieniem milowym w rozwoju rynku usług kurierskich. 
 

Dodatkowo, mając na uwadze ciągłe zawirowania na rynkach finansowych wymuszone bardziej lub mniej 
pośrednio przez czynniki powiązane z pandemią COVID-19 takie jak systematycznie zmniejszająca się ilość 
bankomatów, drastyczne ograniczenia płatności gotówkowych, problemy z obsługą osób nie posiadających 

kont bankowych oraz cudzoziemców pracujących w Polsce a także obsługą przesyłek pobraniowych,        
Zarząd kontynuował proces przygotowywania Spółki zarówno do świadczenia nowego modelu usług 
kurierskich jak również zdywersyfikowania bieżącej oferty Spółki poszerzając ją między innymi o działalność 

w sektorze usług finansowych powiązanych z oczekiwanym lada chwila uzyskaniem statusu Małej Instytucji    
Płatniczej. Rozwiązania te będą implementowane sukcesywnie począwszy m.in. od rozwoju sieci przekazów 
pieniężnych w systemie Cash2go.   
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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.  
 
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 2020 roku oraz dane 

porównawcze za 2019 rok. 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
PLN                     PLN EURO EURO 

2020 2019 2020 2019 

Przychody netto ze sprzedaży 859448,51 1282528,37 192089,87 298137,61 

Amortyzacja 133094,64 133094,64 29747,14 30939,29 

Zysk na sprzedaży 27502,85 -241164,29 6146,99 -56061,25 

Zysk na działalności operacyjnej -96390,16 -16598,82 -21543,55 -3858,58 

Zysk brutto -96683,50 -16941,54 -21609,11 -3938,24 

Zysk netto -96683,50 -16941,54 -21609,11 -3938,24 

Aktywa razem 1060778,68 1106349,60 229864,50 259797,96 

Kapitał własny 760646,55 857330,05 164827,63 201322,07 

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

Należności krótkoterminowe 122672,99 229661,91 26582,52 53930,24 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 390148,77 44640,55 84542,94 10482,69 

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

Zobowiązania krótkoterminowe 283871,97 232759,39 61513,39 54657,60 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

209838,22 17831,37 46899,61 4145,10 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

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

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

135670,00 0,00 30322,74 0,00 

Przepływy pieniężne netto, razem 345508,22 18831,37 77222,35 4145,10 

 

 

 

Zastosowane kursy euro: 2020 2019 

Rachunek zysków i strat oraz cash flow 4,4742 4,3018 

Bilans 4.6148 4.2585 
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 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 2020 rok 

 

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

finansowe za 2020 rok i dane porównywalne za 2019 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 

 

 

 

 

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 2020 roku, został wybrany zgodnie z 

przepisami prawa oraz że spełniał warunek wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
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Prezes Zarządu 

Marcin Maślanka 

 

 

 

 

VII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD DOBRYCH PRAKTYK 

 

Następujące zasady dobrych praktyk nie były w 2020 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 2020 roku, ale zamierza z niego korzystać w roku 

bieżącym. 

 

 

 

VIII. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

 

Łączna wartość wynagrodzenia Zarządu w 2020 r. wyniosła 0,00 zł. 

Łączna wartość wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2020 r. wyniosła 0,00 zł. 

 

 

IX. 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.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 


