
 

Szanowni Państwo,  

 

W imieniu Zarządu Trans Polonia S.A. oraz wszystkich jej Pracowników, mam przyjemność przekazać 

Państwu Raport Roczny, w którym przedstawiamy korzystne wyniki finansowe 2018 roku  

oraz najważniejsze wydarzenia ubiegłych 12 miesięcy.  

Miniony rok w Grupie Trans Polonia owocował szeregiem pozytywnych wydarzeń, skutkujących 

wypracowaniem kolejnych dobrych wyników, a jednocześnie będących solidną bazą do dalszych 

sukcesów TPG w przyszłości. Sukcesywna realizacja programu inwestycji flotowych, rozszerzenie 

biznesu w sektorze paliwowym, a jednocześnie start świadczenia usług w branży cementowej, 

refinansowanie pożyczki mezzanine i pierwsza wypłata dywidendy to wybrane najważniejsze 

wydarzenia ostatniego okresu. 2018 rok to także czas osiągnięcia najwyższych w historii przychodów 

oraz stabilnych i dobrych wyników finansowych.  

Koniunktura gospodarcza w Polsce i na rynkach międzynarodowych sprzyjała branży logistycznej  

i Grupie Trans Polonia. Wysoki popyt detaliczny i poziomy zamówień, rosnące dochody oraz niskie 

koszty finansowania to czynniki tradycyjnie sprzyjające rynkowi przewozowemu. Jednakże korzystny 

obraz rynku nie wystarczyłby do uzyskania prezentowanych rezultatów TPG. Kluczowe znaczenie 

stanowi pozycja konkurencyjna oraz jakość świadczonych usług, naszą intencją pozostaje dalsza 

poprawa ww. czynników ważnych dla Klientów Trans Polonii.  

Poszczególnie linie biznesowe Grupy odnotowały stabilne wzrosty. Na rynkach paliwowych tradycyjnie 

obserwowaliśmy zwyżkującą konsumpcję paliw i stabilizację pozytywnych efektów działań 

ograniczających skalę biznesu firm obecnych w szarej strefie. Na uwagę w 2018 roku w segmencie 

paliwowym zasługuje także nawiązanie relacji handlowej z drugim największym podmiotem na rynku 

paliw w Polsce. Działalność w branży chemicznej i spożywczej owocowała dalszymi organicznymi 

wzrostami. Niższą sprzedaż usług przewozów LPG rekompensowaliśmy wejściem do nowego i 

perspektywicznego sektora usług przewozów sypkich cementów. Logistyka mas bitumicznych 

odnotowała najwyższy wzrost, którego przyczyną była niezmiennie bardzo dobra koniunktura w 

zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Tutaj przed dwoma laty rozpoczynając wykonanie programu 

inwestycyjnego trafnie przewidzieliśmy obecną sytuację rynkową, silnie inwestując we wzrost liczby 

jednostek przewożących masy bitumiczne.  

2018 rok to okres intensywnej realizacji programu inwestycyjnego. Po blisko 2 latach od ogłoszenia 

założeń pragnę wskazać, iż zbliżamy się do ukończenia zakładanych inwestycji, a jednocześnie w trybie 

ciągłym analizujemy kolejne możliwości inwestycyjne i akwizycyjne. Nowe ciągniki siodłowe i jednostki 

wymagają wysoko kwalifikowanej kadry kierowców. W tym obszarze z sukcesami kontynuowaliśmy 

projekt Szkoła Kierowców, która w ciągu 1,5 roku działalności wykształciła kilkudziesięciu nowych 

Pracowników. W obszarze transportu płynnych produktów jesteśmy największym podmiotem w 

regionie co pozwala nam elastycznie reagować na popyt zgłaszany przez największych i najbardziej 

wymagających Klientów, w tym z Europy Zachodniej.  

W ostatnich kwartałach miały także miejsce dwa wydarzenia z obszaru finansowego, świadczące  

o dobrej kondycji przedsiębiorstwa. W połowie 2018 roku zrefinansowaliśmy pożyczkę mezzanine, 

istotnie obniżając koszty finansowe kolejnych okresach. Ponadto spółka decyzją Akcjonariuszy 

wypłaciła pierwszą w historii działalności dywidendę, nie wykluczając podziału zysków  

z Akcjonariuszami w kolejnych latach. W 2019 roku intencją Zarządu Grupy Trans Polonia jest 



kontynuacja drogi rozwoju zarówno w ujęciu jakościowym (dalszy wzrost specjalizacji i jakości usług), 

jak i ilościowym (start pracy kolejnych jednostek) na rynku polskim i rynkach zagranicznych.  

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy w minionym 2018 roku przyczynili się do rozwoju Grupy Trans 

Polonia. Dziękuję Akcjonariuszom za pokładane zaufanie, członkom Rady Nadzorczej i Zarządu za 

wiedzę i wsparcie w realizacji projektów strategicznych i operacyjnych, Pracownikom za 

zaangażowanie, Klientom i Partnerom za owocną współpracę. Pragnę podkreślić, iż naszą intencją jest 

dalszy wzrost pozycji rynkowej i wartości Grupy Trans Polonia. Dołożymy wszelkich starań, aby 

oczekiwania i pokładane nadzieje Interesariuszy znalazły swoje odbicie w kolejnych dobrych wynikach 

finansowych, czego sobie i Państwu życzę.    

 

Z poważaniem,  

Dariusz Cegielski 

Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. 


