
Szanowni Akcjonariusze,   

Z ogromną satysfakcją, w imieniu Zarządu Trans Polonia S.A. przedstawiam Państwu sprawozdanie 

roczne podsumowujące działalność Spółki w 2011 roku.  

Miniony rok upłynął pod znakiem dynamicznego rozwoju Trans Polonia S.A. oraz był pierwszym 

pełnym rokiem funkcjonowania Spółki na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów 

Wartościowych. Pomimo ogólnego osłabienia światowych rynków Trans Polonia, której działalność 

obejmuje obszar transportu i logistyki płynnych surowców chemicznych, nie odczuła negatywnego 

wpływu na jej funkcjonowanie – wręcz przeciwnie osiągnęła rekordowe wyniki w historii firmy. 

Przychody w polskiej branży chemicznej w 2011 roku osiągnęły poziom 115 mld zł ( ponad 12 % 

wzrost), co stanowi dobry prognostyk rozwoju na kolejne lata dla rynku chemii ciekłej, w której 

transporcie wyspecjalizowała się Spółka. Także regulacje dotyczące branży logistycznej, wspierające 

najbezpieczniejsze dziedziny transportu, w tym te charakteryzujące się najniższą emisją spalin 

powodują, że w przyszłości udział przewozów intermodalnych w globalnym transporcie powinien 

rosnąć. 

Środki z emisji pozyskane w listopadzie 2010 roku znacznie przyspieszyły nasz wzrost oraz pozwoliły 

na konsekwentną realizację strategii umacniania obecności Spółki na rynku wysokospecjalistycznych 

usług przewozu chemikaliów płynnych. W marcu 2011 roku rozpoczęliśmy kolejny etap realizacji 

procesu inwestycyjnego, opartego na zakupie nowoczesnych jednostek transportowych, dzięki czemu 

Spółka zwiększyła o 86% przychody zrealizowane za pośrednictwem transportu drogowego. W 

drugim półroczu ubiegłego roku rozpoczęliśmy także świadczenie usług w zakresie przewozów 

intermodalnych, łączących w sposób najbardziej efektywny zalety transportu samochodowego, 

kolejowego i morskiego; stały się one kluczowym kierunkiem rozwoju Spółki.  

Powstały efekt synergii, pomiędzy funkcjonującą od początku istnienia Spółki dywizją transportu 

samochodowego oraz nowopowstałą dywizją transportu intermodalnego, wpłynął na osiągniecie 

rekordowych wyników – wyższych od zakładanych prognoz. W 2011 roku Trans Polonia osiągnęła 

przychody ze sprzedaży w wysokości 46,9 mln zł, co stanowi ponad dwukrotność roku 

poprzedniego analogicznego okresu (w 2010 roku przychody wyniosły 22,7 mln zł), generując zysk 

netto w wysokości ponad 5 mln zł. Osiągnięty wynik finansowy jest dotychczas najwyższym 

wynikiem rocznym w sześcioletniej historii firmy. 

Pragnę nadmienić, że na bardzo dobre wyniki finansowe wpłynęła przede wszystkim, wyższa niż 

pierwotnie przewidywano, dynamika przychodów ze sprzedaży w 4 kwartale 2011 roku, która 

powiązana była z szybkim rozwojem przewozów intermodalnych oraz z większą niż dotychczas 

realizacją zleceń na długich dystansach. Implementacja wspomnianego rozwiązania, wprowadzona w 

drugim półroczu 2011 roku, pozwoliła wygenerować przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 4 

mln zł, co stanowi 8,4 % udziału w sprzedaży 2011 roku. Dzięki poszerzeniu oferty, Trans Polonia 



realizuje obecnie znacznie większe wolumeny ładunków, poprawiając rentowność świadczonych 

usług, a poprzez efektywne zarządzanie całym łańcuchem dostaw, w efektywniejszy i szybszy sposób 

dostosowuje poziom oraz wielkość oferowanych usług do potrzeb klientów, jak również dynamicznie 

zmieniającego się rynku.  

W 2012 roku, jak i w kolejnych, Spółka zamierza nie tylko rozwijać zakres świadczonych usług, 

łącząc Europę Zachodnią z Wschodnią oraz wykraczając poza obszar kontynentu europejskiego, ale 

także wchodzić w nowe, dotychczas niezagospodarowane obszary rynku transportowego. Trans 

Polonia będzie konsekwentnie  wzmacniać swoją pozycję w zakresie przewozów produktów płynnych 

oraz planuje rozpocząć na większą skalę przewozy płynnych substancji spożywczych oraz produktów 

spożywczych w chłodniach.   

Powyżej opisane osiągnięcia, to jedynie fragment inicjatyw podejmowanych przez nas w ubiegłym 

roku, który był okresem intensywnej pracy całego zespołu nad budową podwalin kolejnych wzrostów. 

Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Trans Polonia S.A. za ich zaangażowanie i wysiłek 

włożony w wypracowanie tak dobrych wyników. Miło mi również przy tej okazji poinformować, że 

Trans Polonia została nominowana do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2011 za „ świetne 

wskaźniki ekonomiczne, dbałość o doskonałą jakość świadczonych usług, a także szczególną troskę o 

środowisko naturalne”.  

 

Jestem przekonany, że wyzwania, jakie stoją przed Spółką w 2012 roku, będą realizowane przez cały 

nasz zespół z równie wysokim zaangażowaniem i będą skoncentrowane na zaspokajaniu potrzeb 

naszych klientów oraz maksymalizowaniu wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Dariusz Cegielski 

 

Prezes Zarządu Trans Polonia S.A. 


