
Załącznik nr 1 do uchwały nr 11 Rady Nadzorczej Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 13 

kwietnia 2011 roku. 

Ocena Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. na temat s ytuacji Spółki w 2010 

roku z uwzgl ędnieniem oceny systemu kontroli wewn ętrznej i systemu 

zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 

Rada Nadzorcza Trans Polonia S.A. działając zgodnie z § 5 pkt a Regulaminu Rady 

Nadzorczej oraz zgodnie z ust. 1 pkt. 1 części III dokumentu „Dobre Praktyki Spółek 

Notowanych na GPW” dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny 

systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.  

Ocena sytuacji Spółki   

Rok 2010 był dla Spółki niezwykle udany pod względem osiągniętych wyników i 

realizacji planów jakie zostały zdefiniowane. Osiągnięte przychody ze sprzedaŜy były 

znacząco wyŜsze od przychodów zeszłorocznych. W 2010 roku Trans Polonia S.A. 

wypracowała przychody ze sprzedaŜy w wysokości 22.660 tys. zł co stanowi wzrost o 75,7 % 

w stosunku do roku ubiegłego. EBITDA wyniósł 2.198 tys. zł w stosunku do zeszłorocznego 

wyniku w wysokości 1.567 tys. zł. Zysk netto osiągnięty na koniec roku obrotowego wyniósł 

1.146 tys. Najistotniejszym zrealizowanym wydarzeniem stał się debiut na rynku głównym 

Giełdy Papierów Wartościowych 25 listopada 2010 roku. Debiut poprzedziła zakończona 

powodzeniem publiczna emisja akcji skierowana do inwestorów indywidualnych oraz 

instytucjonalnych, z której spółka pozyskała 4,18 mln zł. Inwestorzy złoŜyli zapisy na 

wszystkie oferowane akcje (522 636 akcji serii D) a redukcja w transzy indywidualnej 

wyniosła 24,2%. W wyniku pozyskanych środków znacząco wzrosły kapitały własne ( wzrost 

z poziomu 2.343 tys. w 2009r. zł do poziomu 6.918 tys. zł w 2010r.) Pozyskany kapitał 

umoŜliwi przeprowadzenie inwestycji, które rozpoczęto na początku 2011. Dotychczas w 

trakcie odbioru jest 17 specjalistycznych cystern LAG Trailers, a takŜe podpisano umowę na 

zakup 10 ciągników siodłowych marki VOLVO. Inwestycja w nowy specjalistyczny sprzęt jest 

częścią przyjętej strategii na lata 2011-2013. WdroŜenie programu ma na celu: optymalizację 

obsługi klientów i zwiększenie elastyczności przewozowej, poprawę wizerunku firmy, 

poprawę jakości, obsługę zleceń transportowych w niezagospodarowanych obszarach, 

zwiększenie portfela klientów i umocnienie pozycji na rynku, a takŜe zwiększenie 

przychodów i poprawę rentowności. Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki i podjęte 

działania Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2010 roku oraz perspektywy 

jej rozwoju, a takŜe moŜliwość realizacji opublikowanych przez Zarząd prognoz finansowych 

na  2011 rok w wysokośici 33 mln przychodów i 1,6 mln zysku netto. 



 

 

Ocena systemu kontroli wewn ętrznej i systemu zarz ądzania ryzykiem istotnym 
dla Spółki 

 

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia równieŜ system kontroli wewnętrznej i system 

zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.  

Spółka posiada stosunkowo prostą strukturę organizacyjną, opartą na jasnym 

podziale zadań, obowiązków oraz zakresie kompetencyjnym poszczególnych pracowników, 

co umoŜliwia Zarządowi bezpośrednią kontrolę nad obiegiem dokumentów w Spółce. 

Obowiązujące w Spółce procedury są zgodne ze standardami ISO 9001:2008 i SQAS, które 

podlegają corocznym zewnętrznym audytom wyspecjalizowanych jednostek.  

Sprawozdanie finansowe przygotowywane jest bezpośrednio przez Głównego 

Księgowego oraz poddawane jest badaniu biegłego rewidenta. W procesie sporządzania 

sprawozdań finansowych Spółki podstawowym elementów kontroli jest weryfikacja 

sprawozdania finansowego przez niezaleŜnego rewidenta, wybieranego przez Radę 

Nadzorczą.  Do zadań audytora naleŜy w szczególności: przegląd półrocznego 

sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego sprawozdania finansowego. 

Stosowane w Spółce narzędzia analityczne pozwalają na bieŜąco szczegółowo 

monitorować dane finansowe i zarządzać ryzykiem. Dane finansowe będące podstawą 

raportów bieŜących i okresowych pochodzą z miesięcznej sprawozdawczości finansowej, 

które po zamknięciu ksiąg kaŜdego miesiąca kalendarzowego analizowane są przez Zarząd 

pod kątem wyników finansowych poszczególnych obszarów działalności i  realizacji załoŜeń 

biznesowych.  

Przyjęty przez Spółkę model biznesowy niweluje większość opisanych w 

sprawozdaniu Zarządu ryzyk. Ryzyko kursowe ograniczane jest przez osiąganie przychodów 

i kosztów w tej samej walucie. Istotnym aspektem jest równieŜ stosowanie podwykonawstwa, 

które pozwala optymalizować pozostałe ryzyka. 


