
 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

W imieniu Zarządu i całego Zespołu Trans Polonia S.A. z przyjemnością przekazujemy Państwu Raport 

Roczny, prezentujący najwyższe w naszej 15-letniej historii rezultaty finansowe oraz kluczowe wydarzenia i 

czynniki mające wpływ na sytuację Spółki w 2019 roku. 

Nawiązanie kolejnych relacji handlowych, w tym rozpoczęcie świadczenia usług transportu paliw dla 

drugiego największego koncernu paliwowego na polskim rynku, istotne inwestycje realizowane w obszarze 

flotowym (kolejne jednostki transportowe) i personalnym (m.in. efektywna kontynuacja projektu Szkoły 

Kierowców) i wypłata dywidendy na rzecz Akcjonariuszy to najważniejsze wydarzenia ostatnich 12 miesięcy. 

Bieżąca optymalizacja prowadzonej działalności i efektywność kosztowa połączona z rozszerzaniem współpracy 

z wybranymi klientami i rozpoczynaniem jej z nowymi (zwłaszcza na rynkach zagranicznych), pozwoliły nam 

osiągnąć w zarówno bardzo dobre odczyty sprzedażowe, jak i wyniki, prezentujące potencjał finansowy Grupy. 

Przychody ze sprzedaży Grupy w 2019 roku w porównaniu do okresu porównawczego były wyższe o 9 

proc. i wyniosły 262 mln zł. Segment paliwowy wypracował 157 mln zł przychodów (+8,3 proc. r/r), a segment 

przewozów płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych: 98 mln zł (wzrost o 15,4 proc. r/r). 

Wśród grup asortymentowych w 2019 roku najwyższy wzrost wypracowały przewozy mas bitumicznych (+30,1 

proc. r/r) ), płynnych produktów chemicznych (+9,7 proc. r/r), płynnych produktów spożywczych (+11,1 proc. 

r/r) oraz paliw (12,8 proc. r/r). W ujęciu wynikowym w 2019 roku Trans Polonia wypracowała 45,9 mln zł zysku 

EBITDA. Czynnikami pozytywnie rzutującymi na ww. wynik była wyższa wartość sprzedaży, brak znaczących 

zdarzeń jednorazowych oraz implementacja standardu MSSF 16. Cieszy nas, iż EBITDA po wyeliminowaniu 

wpływu standardu MSSF 16 wzrosła o 4,7 mln zł. Zysk netto Grupy Trans Polonia ukształtował się na poziomie 

12,0 mln zł, co oznacza najwyższy odczyt od momentu rozpoczęcia działalności Spółki w 2004 roku. 

Osiągnięte rezultaty wypracowaliśmy w warunkach stabilnej i korzystnej koniunktury, sprzyjającej 

branży logistycznej i TPG. Na rynkach paliwowych obserwowaliśmy organiczne wzrosty konsumpcji, owocujące 

wyższą detaliczną sprzedażą koncernów paliwowych i analogicznie wyższymi potrzebami w zakresie logistyki 

paliw. Przewozy mas bitumicznych zanotowały najwyższy wzrost, którego przyczyna leżała w wysokiej 

aktywności na rynku inwestycji infrastrukturalnych. Usługi przewozów płynnych chemikaliów osiągnęły 

nominalnie najwyższy poziom przychodów od momentu wejścia na ten rynek kilkanaście lat temu. Ten rodzaj 

transportu świadczony dla europejskiego przemysłu chemicznego cechuje się on niezmiennie wysokim 

potencjałem dla TPG. 

W 2019 roku niezmiennie kontynuowaliśmy ambitnych realizacji inwestycji flotowych, zarówno  

w ujęciu odtworzeniowym, jak i rozwojowym poprzez transakcje zakupów nowych jednostek cysternowych 

(137 ciągników siodłowych oraz 45 naczep-cystern). Efektywnie staraliśmy się reagować na bieżące 

zapotrzebowanie rynkowe, wzmacniając wszystkie obszary działalności. Dzisiaj dysponujemy największą flotą w 

regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zdolną efektywnie konkurować z dużymi firmami przewozowymi z 

Europy Zachodniej o najbardziej wymagających i największych klientów z rynku petrochemicznego. Mimo 

tradycyjnie wysokiej dynamiki realizacji inwestycji flotowych, dzięki bardzo dobrej sytuacji gotówkowo-

płynnościowej Grupa Trans Polonia w minionym okresie drugi rok z rzędu wypłaciła dywidendę. Jej wysokość 

wyniosła 2,74 mln zł, co oznaczało 0,12 zł  na akcję. 

 



 

 

 

 

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy otrzymaliśmy szereg wyróżnień i nagród, będących 

potwierdzeniem rosnącej skali biznesu, wysokiej jakości usług i ich realizacji w zgodzie z zasadami etyki i 

społecznej odpowiedzialności biznesu. TPG została laureatem Diamentu Lidera Biznesu Business Centre Club i 

tytułu Dobra Firma i Dobry Pracodawca Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. 

Ponadto zostaliśmy zaszczyceni nagrodą Kreator Rozwiązań XXI wieku konkursu Ambasador Polskiej 

Gospodarki. Według założeń konkursu, nagroda ta przeznaczona jest dla firm o wysokim stopniu 

innowacyjności i promujących polską gospodarkę na rynkach zagranicznych. Jakość usług naszej firmy została 

nagrodzona także w Programie Najwyższa Jakość Quality International 2019. Otrzymaliśmy tytuł Laureata i 

Złote Godło oraz specjalne wyróżnienie Złotą Perłę Najwyższej Jakości 2019 w kategorii QI Service – za  

najwyższej jakości wyspecjalizowane usługi w zakresie transportu cysternowego produktów płynnych. 

Wszystkie otrzymane wyróżnienia stanowią dla nas solidny powód do dumy, ale jednocześnie są znaczącą 

motywacją i zobowiązaniem do jeszcze bardziej wytężonej pracy i osiągania kolejnych sukcesów. 

Naszym celem w 2020 roku jest dalsze umacnianie pozycji rynkowej Grupy Trans Polonia w Polsce i na 

rynkach europejskich Jednakże mamy świadomość wyzwań rynkowych, związanych z rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa. Obserwowane i oczekiwane w większości gospodarek świata spowolnienie gospodarcze może 

mieć wpływ także na bliską nam branżę cysternowych przewozów towarów i surowców. Według naszej 

dzisiejszej najlepszej wiedzy, nie zakładamy istotnego wpływu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej na wyniki i 

perspektywy Grupy Trans Polonia. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prowadzenia 

biznesu, nie możemy kategorycznie wykluczyć zmiany aktualnej oceny i większych od zakładanych, 

niekorzystnych skutków powstałego zjawiska. Mimo to pragnę podkreślić, iż jesteśmy dobrze przygotowani na 

każdy scenariusz. Monitorujemy sytuację i staramy się minimalizować ewentualne ryzyka i zagrożenia 

biznesowe. Trans Polonia znajduje się w bardzo dobrej kondycji i jest w pełni gotowa na funkcjonowanie w 

warunkach ewentualnego spowolnienia koniunktury. Zdywersyfikowana działalność w ujęciu produktowym i 

geograficznym, komfortowa sytuacja gotówkowa (środki pieniężne na koniec 2019 roku wyniosły  

57,7 mln zł), 15-letnie know how, kompetencje kadrowe i najnowocześniejsze jednostki przewozowe to 

czynniki pozwalające nam ze spokojem patrzeć na kolejne kwartały. 

Podsumowując, chciałbym skierować szczere słowa podziękowania Każdej osobie, która miała wpływ 

na rozwój Grupy Trans Polonia w 2019 roku. Serdecznie dziękuję naszym Akcjonariuszom, członkom Rady 

Nadzorczej, Zarządu, Pracownikom i Partnerom biznesowym. Chcemy wspólnie z Wami dalej budować pozycję 

TPG w Polsce i na rynkach międzynarodowych, w bieżącym 2020 roku jak i kolejnych latach. Mamy nadzieję że 

systematyczny rozwój Trans Polonii znajdzie swoje odzwierciedlenie w kolejnych potencjalnie coraz wyższych 

wynikach finansowych, rosnącej liczbie operacji handlowych, przy zachowaniu zasad społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Takich rezultatów życzę Grupie Trans Polonia, jak i wszystkim jej Interesariuszom.  

 

Z wyrazami szacunku, 

  

Dariusz Cegielski 

Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. 


