
Ocena Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. na temat sytuacji Grupy Kapitałowej Trans 

Polonia i  w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu 

zarządzania ryzykiem istotnym dla Grupy Kapitałowej Trans Polonia. 

 

Kierując się punktem III.1.1 zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych Uchwałą nr 

19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 

2012 roku oraz działając zgodnie z § 5 pkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza 

Trans Polonia S.A. dokonała zwięzłej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trans Polonia z 

uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.  

Ocena sytuacji Spółki  

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z 

działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 2014 oraz opinią raportem niezależnego 

biegłego rewidenta oraz na podstawie bieżącego nadzoru nad jej działalnością i informacji 

uzyskanych od Zarządu na temat jej bieżącej sytuacji, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu 

stanowisko i ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej. 

W 2014 roku przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły 

65.286 tys. zł  i były wyższe niż w 2013 roku o 20%. Zanotowana dodatnia dynamika 

przychodów wynikła głównie ze większej sprzedaży zrealizowanej taborem własnym. Udział 

przychodów z tytułu usług transportowych zrealizowany taborem własnym w stosunku do 

przychodów ze sprzedaży ogółem wzrósł w 2014 roku do 25%, w stosunku do 15% w roku 

2013. W 2014 roku Trans Polonia S.A. zrealizowała inwestycje w nowe zestawy 

transportowe, głównie ciągniki siodłowe i naczepy-cysterny, o łącznej wartości ponad 12 mln 

zł. Specjalistyczne zestawy transportowe dedykowane zostały między innymi do realizacji 

zleceń z zakresu transportu drogowego płynnych produktów chemicznych i spożywczych i 

pozwoliły na dalszy rozwój współpracy z dotychczasowymi klientami Grupy, jak również 

pomogły zintensyfikować działania handlowe. 

W 2014 roku zysk na sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniósł 3.944 tys. zł, w 

stosunku do 4.326 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast zysk z 

działalności operacyjnej w 2014 roku ukształtował się na poziomie 4.359 tys. zł w stosunku 

do 4.821 tys. zł za okres porównawczy. Zysk netto w 2014 roku wyniósł 2.616 tys. zł a 

rentowność netto wyniosła 4,0%. Na słabsze wyniki ze sprzedaży w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego wpływ miały głównie zwiększone koszty amortyzacji 

nowego taboru, jak również koszty i opóźnienia związane z wdrożeniem go do ruchu, 

związane z trudnościami z szybkim pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry 



kierowców. Poprawie uległ natomiast wzrost EBITDA z poziomu 7.522 tys. zł w roku 2013 

do poziomu 8.490 tys. zł w roku 2014. 

Według stanu na dzień 31.12.2014r. Trans Polonia finansuje swój majątek w 40% kapitałem 

własnym, który na koniec roku wyniósł 23.374 tys. zł. Zauważalny jest wzrost zobowiązań 

krótko i długoterminowych w sumie bilansowej, wynikający przede wszystkim ze wzrostu 

zobowiązań finansowych z tytułu leasingu, za pomocą którego finansowane są inwestycje w 

nowy tabor. Zadłużenie netto, stanowiące różnicę zobowiązań ogółem (zobowiązania i 

rezerwy) oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, na koniec 2014 roku wyniosło 

32.854 tys. zł i zwiększyło się w ciągu roku o 5.828 tys. zł. Stosunek zadłużenia netto do 

kapitału własnego na dzień 31.12.2014r. wynosi 141%. 

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w 2014 roku 8.507 tys. zł i były wyższe w 

stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kiedy wyniosły 3.046 tys. zł. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły 130 tys. zł, na co dodatni 

wpływ miała spłata pożyczki udzielonej przez Trans Polonia S.A. oraz ujemny wpływ miał 

zakup nieruchomości biurowych oraz gruntów. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej wyniosły minus 9.312 tys. zł. na co główny wpływ miały spłaty zobowiązań z 

tytułu umów leasingu. 

Pomimo niższych poziomów rentowności wyniki finansowe osiągnięte w 2014 można uznać 

za satysfakcjonujące. Grupa Kapitałowa Trans Polonia utrzymuje wysoką dynamikę rozwoju, 

systematycznie unowocześnia swój tabor transportowy. Biorąc pod uwagę przedstawione 

wyniki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 

2014 roku oraz perspektywy jej rozwoju. 

 

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 
Grupy Kapitałowej Trans Polonia 

 

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd systematycznie monitoruje sytuację finansową oraz 

identyfikuje obszary ryzyka dla działalności Spółki, a Rada Nadzorcza wykonująca zadania 

komitetu audytu, nadzoruje proces sprawozdawczości finansowej, ocenia skuteczność 

systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. W Trans Polonii istnieje system 

kontroli wewnętrznej, który obejmuje zarówno proces sporządzania sprawozdań finansowych, 

jak i inne obszary działalności. W Spółce istnieje procedura dotycząca obiegu dokumentów, 

wskazująca osoby odpowiedzialne za kontrole merytoryczną dokumentów finansowych 

przychodowych i kosztowych. W minionym roku szczególny nacisk został położony na 



procesy windykacyjne, weryfikację nowych klientów przed przystąpieniem do realizacji usług 

oraz monitoring spływu należności. Przyjęte procedury mają na celu poprawę cyklu rotacji 

należności oraz zminimalizowanie współpracy z niesolidnymi kontrahentami. 

Obowiązujące w Spółce procedury operacyjne w zakresie transportu są zgodne ze 

standardami ISO 9001:2008 i SQAS, które podlegają corocznym zewnętrznym audytom 

wyspecjalizowanych jednostek.  

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki podstawowym elementów kontroli 

jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, 

wybieranego przez Radę Nadzorczą. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: 

przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego sprawozdania 

finansowego, zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego. Stosowane w Spółce 

narzędzia analityczne pozwalają szczegółowo monitorować dane finansowe i podejmować 

szybkie decyzję w przypadku niepożądanych zdarzeń. Dane finansowe będące podstawą 

raportów bieżących i okresowych pochodzą z miesięcznej sprawozdawczości finansowej, 

które po zamknięciu ksiąg każdego miesiąca kalendarzowego analizowane są przez Zarząd 

pod kątem wyników finansowych poszczególnych obszarów działalności i  realizacji założeń 

biznesowych.  

 

Przyjęty przez Spółkę model biznesowy niweluje większość opisanych w Sprawozdaniu 

Zarządu typowych czynników ryzyka związanych z otoczeniem makroekonomicznym i 

sytuacją rynkową. Ryzyko związane z utratą zezwoleń na świadczenie działalności 

przewozowej dywersyfikowane jest poprzez przeniesienie działalności operacyjnej do spółek 

zależnych. W 2014 cała działalność transportowa była realizowana przez podmioty zależne 

od trans Polonia S.A. Ryzyko kursowe ograniczane jest przez osiąganie przychodów i 

kosztów w tej samej walucie.  
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