
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 
31.12.2019 r. 

I Wartości 
niematerialne i prawne 

1334136,74 0 3190 1330946,74 

II Środki trwałe 4030,00 0 4030 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 4030,00 0 4030 0 
     
 
Amortyzacja 
I Wartości 
niematerialne i prawne 

524477,34 133094,64 3190 654381,98 

II Środki trwałe 4030,00 0 4030 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 4030,00 0 4030 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 Zysk netto za okres od 01-01-2019r do 31-12-2019 wynosi -16941,54 PLN (strata) 



Przewiduje się, że strata spółki zostania pokryta z kapitału zapasowego spółki.  

1.8 Rezerwy nie występują. 

1.9 Odpisy aktualizujące należności przedstawiają się następująco:  

 
Zmiana wartości w ciągu roku 
obrotowego 

Stan aktywów na 
początek roku 
obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan aktywów na 
31.12.2019 r. 

74954,90 0 74954,90 0,00 
 

1.10 Na 31.12.2019 r. Spółka Forposta S.A wykazuje zobowiązania w wysokości 232759,39

  PLN. Okres spłaty tych zobowiązań to: 

Do 1 roku: 232759,39 

1.11 Rozliczenia międzyokresowe. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą: 

VAT do odliczenia w następnych okresach – 41173,05 PLN 

Ubezpieczenia –2526,80 PLN 

Koszty dotyczące przyszłych okresów – 111782,53 PLN 

Razem czynne rozliczenia międzyokresowe wynoszą: 155482,38  PLN 

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

zrealizowania w 2020 r. 

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

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

do informacji dodatkowej za 2019 r. 

 

II Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat. 

2.1  Przychody ze sprzedaży netto dotyczą sprzedaży usług pocztowych na terytorium 

kraju i wynoszą  1282528,37 PLN  oraz na terytorium UE i wynoszą 0,00 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 – 244317,05 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: 13500,00 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 2019 wynosi 

4500,00 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 



Zakładając iż stan zagrożenia epidemicznego potrwa do 3 miesięcy ( wniosek na 

podstawie analizy czasu trwania epidemii w pierwszym centrum tj. Chiny ) zarząd uważa 

że nie będzie to miało wpływu na zagrożenia kontynuowania działalności spółki w 2020 

r. Przedłużenie okresu zagrożenia epidemiologicznego do 6 miesięcy także nie powinno 

istotnie zmienić sytuacji w zakresie kontynuacji działalności i płynności finansowej. 

Spółka ciągle wykonuje usługi związane z roznoszeniem paczek pocztowych i zarząd 

uważa że ta forma działalności nie jest zagrożona spadkiem obrotów. Spółka 

współpracuje z wieloma podwykonawcami więc nawet ujawnienie jednostki chorobowej 

u jednego z nich nie wpłynie na zdolności wykonywania usług w spółce.  

Co do punktów usługowych prowadzonych przez spółkę zarząd widzi zagrożenie płynące 

z epidemii które może wpłynąć na spadek obrotów maksymalnie 40-50%. 

Jeżeli taki spadek nastąpi zostanie opisany w sprawozdaniu za 2020 r.  

5.3 W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 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 

Brak innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej i finansowej spółki 

 

 
Katowice dn.06.02.2020 r. sporządził zatwierdził 

 


