
Szanowni Akcjonariusze,   

w imieniu Zarządu Trans Polonia S.A. przedstawiam Państwu raport roczny podsumowujący 

działalność Spółki w 2012 roku.  

Miniony rok był kolejnym rokiem, w którym zanotowaliśmy dodatnią dynamikę przychodów 

ze sprzedaży. Zwiększanie sprzedaży i umacnianie pozycji na rynku logistyki surowców chemicznych 

możliwe było dzięki systematycznemu rozwojowi oferty świadczonych usług oraz implementacji 

rozwiązań zwiększających efektywność zarządzania łańcuchem dostaw. Dotyczyło to między innymi 

rozwoju oferty w zakresie logistyki ładunków na długich dystansach. Oprócz transportu drogowego, 

będącego dotychczas podstawowym sposobem świadczenia przez nas usług przewozowych, w 

minionym roku świadczyliśmy w szerszym zakresie usługi transportu intermodalnego, co umożliwiło 

nam transport większych ilości ładunków w stosunku do lat ubiegłych. Wieloletnie doświadczenie z 

zakresu logistyki płynnych chemikaliów wykorzystaliśmy do wdrożenia nowych usług z zakresu 

transportu płynnych surowców spożywczych w cysternach i tank kontenerach oraz produktów 

spożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej w naczepach-chłodniach. Możemy 

stwierdzić, iż udało nam się stworzyć elastyczny model przedsiębiorstwa średniej wielkości. Z jednej 

strony dbamy o zapewnienie stałych kontraktów od dużych podmiotów z branży petrochemicznej, z 

drugiej strony pozyskujemy jednorazowe zlecenia od mniejszych podmiotów zajmujących się 

handlem przewożonymi przez nas produktami. W dużej mierze dzięki naszej elastyczności możemy 

generować z roku na rok coraz większe przychody. Ponadto wciąż zachowujemy optymalną proporcję 

pomiędzy inwestowaniem w specjalistyczny tabor oraz infrastrukturę a wykorzystaniem outsourcingu 

usług co pozwala nam na szybkie zwiększanie skali działalności. 

  W ostatnim czasie konsekwentnie inwestujemy w nowoczesny sprzęt do przewozów 

produktów chemicznych i spożywczych. W minionym roku rozbudowaliśmy i unowocześniliśmy swój 

tabor nabywając nowe jednostki transportowe (ciągniki siodłowe, naczepy-cysterny, naczepy-

podwozia do przewozu tank kontenerów, naczepy-chłodnie). W 2012 roku sfinalizowaliśmy program 

inwestycyjny, który umożliwił nam istotne rozbudowanie floty, co wpłynęło na zwiększenie naszego 

potencjału rynkowego. W ostatnich dwóch latach na inwestycje wydaliśmy ponad 16 mln zł. 

Cel jaki nam przyświeca to dalszy rozwój przedsiębiorstwa, które spowoduje, że Trans 

Polonia  będzie coraz istotniejszym graczem na rynku europejskim. Obserwując branżę chemiczną 

zarówno w Polsce jak i Europie Zachodniej widzimy możliwość dalszego rozwoju biznesu. Poza 

dążeniem do zwiększania sprzedaży nasza uwaga skupiona będzie na poprawieniu rentowności 

świadczonych usług, w szczególności w obszarze transportu intermodalnego. W najbliższych latach 

Grupa Kapitałowa planuje znaczne zwiększenie przychodów, a szansę na taki scenariusz upatrujemy 

zarówno w rozwoju organicznym jak również przejmowania innych podmiotów z branży. 



Cieszymy się, że  nasze działania zostały dostrzeżone. W minionym roku zostaliśmy 

uhonorowani licznymi wyróżnieniami oraz nagrodami, które z pewnością zmobilizują nas do pracy 

nad wzrostem satysfakcji naszych klientów oraz wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy.  
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