
INFORMACJA DODATKOWA     
(Art.48 ust.1 - Ustawy o Rachunkowości) 

 
 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu 

I 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych przedstawia się następująco: 
 

Zmiana wartości w ciągu roku 
obrotowego 

Wartość początkowa Stan 
aktywów na 
początek 
roku 
obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan aktywów 
na 
31.12.2020 r. 

I Wartości 
niematerialne i prawne 

1330946,74 0 0 1330946,74 

II Środki trwałe 0 0 0 0 
Wartość gruntów 
użytkowanych 
wieczyście 

0 0 0 0 

Budynki i budowle 0 0 0 0 
Urządzenia techniczne i 
maszyny 0 0 0 0 
Środki transportu 0 0 0 0 
Inne środki trwałe 0 0 0 0 
     
 
Amortyzacja 
I Wartości 
niematerialne i prawne 

654381,98 133094,64 0 787476,62 

II Środki trwałe 0 0 0 0 
Wartość gruntów 
użytkowanych 
wieczyście 

0 0 0 0 

Budynki i budowle 0 0 0 0 
Urządzenia techniczne i 
maszyny 0 0 0 0 
Środki transportu 0 0 0 0 
Inne środki trwałe 0 0 0 0 
 

1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście w spółce wynosi: 0,00 PLN  

1.3 Środków trwałych nie amortyzowanych spółka nie posiada. 

1.4 Spółka Forposta S.A. nie uzyskała prawa własności budynków i budowli, stąd nie 

posiada zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.  

1.5 Kapitał podstawowy spółki wynosi 145454,60 PLN.  

Kapitał podstawowy spółki dzieli się na 1454546 akcji imiennych. 

Spółka od maja 2012 r jest notowana na rynku Newconnect. 

1.6 Sporządzono odrębne sprawozdania dotyczące zmian w kapitale własnym.  

1.7 Strata netto za okres od 01-01-2020r do 31-12-2020 wynosi -96683,50 PLN  



1.8  Przewiduje się, że strata spółki zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.  

1.9 Rezerwy nie występują. 

1.10 Odpisy aktualizujące należności przedstawiają się następująco:  

 
Zmiana wartości w ciągu roku 
obrotowego 

Stan aktywów na 
początek roku 
obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan aktywów na 
31.12.2020 r. 

0 0 0 0,00 
 

1.11 Na 31.12.2020 r. Spółka Forposta S.A wykazuje zobowiązania w wysokości 283871,97 

PLN. Okres spłaty tych zobowiązań to: 

Do 1 roku: 283871,97 

1.12 Rozliczenia międzyokresowe. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą: 

VAT do odliczenia w następnych okresach – 2954,30 PLN 

Ubezpieczenia –1532,50 PLN 

Razem czynne rozliczenia międzyokresowe wynoszą: 4486,80 PLN 

Rozliczenia międzyokresowe bierne wynoszą 16260,16 PLN i dotyczą przychodów do 

zrealizowania w 2021 r. 

1.13 Spółka Forposta S.A. nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. 

1.14 Zobowiązania warunkowe – wystawione weksle przez spółkę według załącznika nr 2 

do informacji dodatkowej za 2020 r. 

 

II Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat. 

2.1  Przychody ze sprzedaży netto dotyczą sprzedaży usług pocztowych i licencyjnych na 

terytorium kraju i wynoszą  808688,51 PLN  oraz na terytorium UE i wynoszą 

50760,00 PLN razem przychody wynoszą : 859448,51 PLN 

2.2 Odpisy aktualizujące środków trwałych nie występują  

2.3 Odpisy aktualizujące zapasy nie występują  

2.4 Zaniechanie działalności nie występuje i nie przewiduje się go w przyszłości.  

2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego brutto: według załącznika numer 1 do 

informacji dodatkowej  

W spółce Forposta S.A wystąpiła strata podatkowa – 88639,85 PLN  

Brak jest zatem podstawy opodatkowania  

2.6 Dane o kosztach - jednostka sporządza rachunek zysków i strat porównawczy 



stanowiący element sprawozdania finansowego.  

2.7 Koszt wytworzenie środków trwałych w budowie wynosi 0,00 PLN w tym odsetki od 

kredytu 0,00 PLN  

2.8 Poniesione nakłady na nie finansowe aktywa trwałe wynoszą: 0,00 PLN nakładów na 

ochronę środowiska nie poniesiono  

2.9 Nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne  

2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie występuje  

2.a  Nie wystąpiły operacje w walutach obcych 

 

III Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych  

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią. Nie występują 

różnice pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie, oraz zmianami tych samych pozycji 

wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych  

 

IV Informacje o sprawach osobowych 

4.1 Nie występują umowy nie uwzględnione w bilansie mające wpływ na ocenę sytuacji 

majątkowej i finansowej jednostki  

4.2 Nie występują jednostki powiązane  

4.3 Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosi: 2 

Pracownicy umysłowi: 2  

Pracownicy na stanowiskach roboczych: 0 

4.4 Informacje o wynagrodzeniach 

Wynagrodzenie członków zarządu: 0,00 PLN 

4.5 Nie udzielono pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorczych.  

4.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie sprawozdania za rok 2020 wynosi 

4000,00 PLN  

 

V  Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowym.  

5.1 Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym 

roku obrotowego  

5.2 W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zarząd podjął się oceny 

zagrożenia kontynuacji działalności i płynności finansowej 



            Należy wziąć pod uwagę Istnienie istotnych niepewności spowodowanych różnymi 
zdarzeniami/uwarunkowaniami: 
  
         Jak w każdej działalności gospodarczej, należy wziąć pod uwagę czynniki istotnego   
ryzyka dla płynnego kontynuowania działalności. 
Mierzymy się aktualnie z sytuacją absolutnie nieprzewidywalną w momencie przejmowania 
Spółki połowie 2019r. Wszelkie ówczesne inwestycje i przygotowania do działania w 2020r. 
zostały kompletnie storpedowane przez pandemię COVID-19. 
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 natychmiastowe 
cięcie kosztów i porzucenie koncepcji rozwoju sieci lokali stacjonarnych. Większość 
istniejący umów wygasiliśmy w drugim i trzecim kwartale ub.r. oraz sukcesywnie 
wycofaliśmy się z trwających negocjacji dot. nowych lokalizacji. Aktualnie pracujemy nad 
wdrożeniem sieci wielofunkcyjnych urządzeń samoobsługowych (m.in z 
funkcją paczkomatu). Rozwiązanie unikalne na zmonopolizowanym przez Inpost rynku bo 
zamiast wyłączności zakłada współpracę i umożliwienie dostępu 
wszystkim operatorom/kurierom. (Warto dodać, że nie ograniczamy działania wyłącznie do 
polskiego rynku, rozmawiamy już z pośrednikami m.in.w Czechach) 
  
      Paradoksalnie - pomimo oczywistych problemów i niedogodności związanych z trwającą 
ogólnoświatową pandemią, aktualna sytuacja wyjątkowo sprzyja rozwojowi sieci e-commerce 
obsługiwanych przez samoobsługowe paczkomaty. Właśnie na skutek pandemii odnotowany 
został niebagatelny wzrost zapotrzebowania na usługi samodzielnego nadawania/odbierania 
przesyłek - bez fizycznego pośrednictwa kuriera. 
Dodatkowo, zdaniem Zarządu nie do przecenienia jest fakt, iż usługa kurierska będzie tylko 
jedną z funkcji urządzenia. Inne, w tym usługi finansowe (powiązane z oczekiwanym lada 
chwila uzyskaniem statusu Małej Instytucji Płatniczej) będą implementowane sukcesywnie. 
  
    Podstawowym źródłem sfinansowania nowej działalności będzie emisja nowej serii akcji. 
Warto zaznaczyć, iż nie planujemy otwartej subskrypcji publicznej a ofertę skierowaną do 
wąskiego grona wybranych inwestorów co w znaczący sposób upraszcza całą procedurę. 
Techniczne detale dotyczące procesu i umowa Emitenta z podmiotem obsługującym emisję 
będzie podana wkrótce do publicznej wiadomości, tuż po finalnym uzgodnieniu wszystkich 
warunków. 
 
 

5.3 W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 nie dokonano zmian metod wyceny ani 

zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego  

5.4 Dane sprawozdania finansowego za rok bieżący są porównywalne z danymi 

sprawozdania finansowego za rok poprzedni 

 

VI Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych. 

6.1 Spółka nie podlega konsolidacji  

6.2 Spółka nie posiada jednostek powiązanych  



6.3 Spółka nie posiada jednostek powiązanych  

6.4 Spółka nie podlega konsolidacji  

6.5 Spółka nie podlega konsolidacji  

 

VII - IX Nie występują 

W ciągu roku bilansowego nie nastąpiło połączenie spółki 

Nie występuje nie pewność, co do możliwości kontynuowania działalności 

Informacje które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i 

finansowej spółki 

Spółka Forposta S.A otrzymała następującą pomoc z ramach rządowej tarczy anty kryzysowej 

Umożenie składek ZUS za 03.2020 r. kwota 3640,06 PLN 

Umożenie składek ZUS za 04.2020 r. kwota 3640,06 PLN 

Umożenie składek ZUS za 05.2020 r. kwota 2549,20 PLN 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników kwota 12877,98 PLN 

Umożona pożyczka dla mikro przedsiębiorcy kwota 5000,00 PLN 

Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju kwota 72000,00 PLN 

 

 

 
Katowice dn.23.04.2021 r. sporządził zatwierdził 

 


