
Załącznik nr 1 do uchwały nr 10 Rady Nadzorczej Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 17 

kwietnia 2014 roku. 

Ocena Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. na temat sytuacji Spółki w 2013 roku z 

uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem 

istotnym dla Spółki. 

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 Spółki z uwzględnieniem oceny systemu 

kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.  

Ocena sytuacji Spółki  

Rada Nadzorcza co roku dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich 

zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Ponadto, swoją 

opinię wyraża na podstawie bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki, przeglądu 

kluczowych spraw dotyczących jej działalności oraz informacji uzyskanych od Zarządu na 

temat jej bieżącej sytuacji. Podstawę do sformułowania niniejszej oceny stanowią również 

opinie i raporty biegłego rewidenta, dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za 2013 rok. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie Rada 

Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację w zakresie działalności operacyjnej Spółki. 

 W 2013 roku przychody ze sprzedaży Trans Polonia S.A. wyniosły one 38.808 tys. zł  

i były niższe niż w 2012 roku o 21%. Zanotowana ujemna dynamika przychodów wynikła z 

częściowego przeniesienia działalności operacyjnej z zakresu transportu i logistyki do spółek 

zależnych. Analizując wyniki zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym za rok 2013 widać dodatnią dynamikę przychodów. Grupa Kapitałowa w roku 

2013 wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 54.237 tys. zł, co jest 

wynikiem lepszym o prawie 10% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

W 2013 roku zysk na sprzedaży Trans Polonia S.A. wyniósł 3.148 tys. zł, w stosunku do 

1.166 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast zysk z działalności 

operacyjnej w 2013 roku ukształtował się na poziomie 3.421 tys. zł w stosunku do 2.273 tys. 

zł za okres porównawczy. Zysk netto w 2013 roku wyniósł 2.535 tys. zł a rentowność netto 

Spółki wyniosła 6,5%. 

Według stanu na dzień 31.12.2013r. Trans Polonia S.A. finansuje swój majątek w 46% 

kapitałem własnym. Kapitały własne na dzień 31.12.2013r. wyniosły 19.493 tys. zł, co 

oznacza poziom wyższy o 2.480 tys. zł w porównaniu ze stanem na koniec 2012 roku. 



Zauważalny jest natomiast wzrost zobowiązań krótko i długoterminowych w sumie 

bilansowej, wynikający przede wszystkim ze wzrostu zobowiązań finansowych z tytułu 

leasingu, które finansują inwestycje Spółki w nowy tabor. Zadłużenie netto, stanowiące 

różnicę zobowiązań ogółem (zobowiązania i rezerwy) oraz środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów, na koniec 2013 roku wyniosło 20.868 tys. zł i zwiększyło się w ciągu roku o 

5.585 tys. zł. 

Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w 2013 roku 3.803 tys. zł i były wyższe w 

stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kiedy wyniosły 2.660 tys. zł. Wynika to 

ze zwiększenia zysku brutto oraz spadku stanu zobowiązań w 2013 roku. Przepływy 

pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły minus 6.321 tys. zł. na co główny wpływ 

miała pozycja - płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu. 

Wyniki finansowe osiągnięte w 2013 można uznać za satysfakcjonujące. Podjęte działania 

mające na celu poprawę rentowności w stosunku do poprzedniego roku powiodły się. Widać 

to szczególnie na poziomie wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej.  Miniony rok 

stał pod znakiem realizacji założonych celów inwestycyjnych. Spółka kontynuowała 

inwestycje w nowe środki transportu. Zakupiono między innymi 18 ciągników siodłowych, 

13 naczep-cystern oraz 10 naczep-chłodni, które powinny pozwolić na zwiększanie sprzedaży 

w kolejnych okresach. Biorąc pod uwagę przedstawione podjęte działania Rada Nadzorcza 

pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2013 roku oraz perspektywy jej rozwoju. 

 

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla 
Spółki 

 

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd na bieżąco 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 i współpracuje z biegłym 

rewidentem. 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. Istotne 

operacje finansowe związane z zakupem, sprzedażą i zawieraniem umów wymagają 

akceptacji ścisłego kierownictwa Spółki. Obowiązujące w Spółce procedury są zgodne ze 

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

wyspecjalizowanych jednostek. Sprawozdania finansowe przygotowywane są  bezpośrednio 



przez Głównego Księgowego. 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 zarządzać ryzykiem. 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. Ryzyko kursowe ograniczane jest przez osiąganie przychodów i kosztów w tej 

samej walucie. Ryzyko uzależnienia od jednego kontrahenta jest niwelowane poprzez 

pozyskiwanie nowych klientów i ekspansje na nowe rynki związane z usługami 

transportowymi. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia efekty realizowanej przez Zarząd Spółki 

strategii dywersyfikacji produktowej sprzedaży, polegający na wprowadzaniu do oferty 

nowych usług, taki jak transport płynnych i stałych ładunków spożywczych,  która w efekcie 

przynosi systematyczny wzrost sprzedaży. 
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