Załącznik nr 1 do uchwały nr 11 Rady Nadzorczej Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 17
kwietnia 2013 roku.

Ocena Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. na temat sytuacji Spółki w 2012 roku z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki.
Kierując się punktem III.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 corocznie dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Ponadto, na
posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany jest Zarząd Spółki, który udziela informacji na
temat bieżącej sytuacji Spółki. W oparciu o sprawowany w roku 2012. stały nadzór nad
działalnością Spółki. i posiadaną wiedzę uzyskaną od Zarządu Spółki, a także na podstawie
przedstawionych do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 i w oparciu o
opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. za rok obrotowy od
1.01.2012 do 31.12.2012, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację w zakresie
działalności operacyjnej Spółki.
W 2012 roku Spółka uzyskała wzrost przychodów ze sprzedaży. Wyniosły one 49.308
tys. zł

i były o 2.377 tys. zł. wyższe od poziomu osiągniętego w 2011 roku. Zysk z

działalności operacyjnej wyniósł 2.273 tys. zł i był wynikiem gorszym od zeszłorocznego,
który to wyniósł 5.946 tys. zł. Zysk netto Spółki był również niższy i wyniósł w 2012 roku
2.092 tys. zł. Wyniki finansowe osiągnięte w 2012 roku nie są w pełni satysfakcjonujące, lecz
wynikają głownie z ujemnych rentowności w transporcie intermodalnym, który w minionym
roku charakteryzował się niższymi od zakładanych wolumenami przewożonych ładunków
przy jednoczesnym wysokim zaangażowaniu kosztowym, między innymi w dzierżawę tank
kontenerów. Zarząd Spółki podjął działania mające na celu przywrócenie rentowności do
satysfakcjonujących poziomów, nawet jeśli miałoby to się wiązać z czasowych obniżeniem
przychodów ze sprzedaży w tym segmencie prowadzonej działalności. Zauważyć należy, że
miniony rok niezwykle był udany w zakresie wykonania założonych celów inwestycyjnych i
finansowych oraz ugruntowania pozycji rynkowej. Spółka kontynuowała inwestycje w nowe
środki transportu. Zakupiono między innymi 10 specjalistycznych naczep-cystern i 8 sztuk

naczep-podwozi, które zostały dedykowane do transportu zarówno płynnej chemii jak
również płynnych ładunków spożywczych. Ponadto nabyto 6 ciągników siodłowych i 8 sztuk
naczep-chłodni wykorzystywanych w transporcie ładunków produktów spożywczych
przewożonych w temperaturze kontrolowanej. Zauważyć należy również, iż w 2012 roku
Spółka przeprowadziła emisje akcji serii E i F, w ramach tej emisji inwestorzy objęli łącznie
580 tys. akcji serii E i F. a Spółka po odjęciu kosztów emisji pozyskała 4.190 tys. zł, co
znacząco umocniło jej sytuacje finansową. Ponadto w grudniu 2012 roku Spółka podpisała
nowe umowy z Lotos Asfalt Sp. z o.o. W ramach zawartych umów Trans Polonia świadczyć
będzie w kolejnych latach usługi transportowe polegające na załadunku, przewożeniu oraz
rozładunku asfaltów oraz ciężkiego oleju opałowego do odbiorców na terenie kraju oraz
zagranicą. Nowo podpisane umowy są kontynuacją wieloletniej współpracy ze strategicznym
klientem oraz utrzymują stan posiadania w liczbie obsługiwanych stref. Biorąc pod uwagę
przedstawione podjęte działania Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2012
roku oraz perspektywy jej rozwoju.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
Spółki

Odnośnie oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem, w
przekonaniu Rady Nadzorczej, Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację finansową oraz
identyfikuje obszary ryzyka dla działalności Spółki, a Rada Nadzorcza wykonująca zadania
komitetu audytu, działania te nadzoruje, monitoruje proces sprawozdawczości finansowej,
ocenia skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem i współpracuje
z biegłym rewidentem.
W Trans Polonii istniej system kontroli wewnętrznej, który obejmuje zarówno proces
sporządzania sprawozdań finansowych, jak i inne obszary działalności. Obowiązujące w
Spółce procedury są zgodne ze standardami ISO 9001:2008 i SQAS, które podlegają
corocznym zewnętrznym audytom wyspecjalizowanych jednostek. Spółka sporządza od
trzeciego kwartału 2012 roku sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami rachunkowości
wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a w przypadku kwestii nieregulowanych w tych
standardach stosownie do ustawy o rachunkowości i wymogów dotyczących emitentów
papierów wartościowych. Sprawozdanie finansowe przygotowywane są bezpośrednio przez
Głównego Księgowego lub w przypadku zaistniałej w 2012 roku długoterminowej
nieobecności Głównej Księgowej przez wyspecjalizowany i uprawniony podmiot świadcząc
usługi w tym zakresie. 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.
Stosowane w Spółce narzędzia analityczne pozwalają na bieżąco 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.
Spółka odnotowała nieznaczny wzrost poziomu ryzyka prowadzenia działalności, związany z
rynkiem produktów chemicznych. Jednakże przyjęty przez Spółkę model biznesowy niweluje
większość opisanych w Sprawozdaniu Zarządu typowych ryzyk związanych z otoczeniem
makroekonomicznym i sytuacją rynkową. Ryzyko kursowe ograniczane jest przez osiąganie
przychodów i kosztów w tej samej walucie. Istotnym aspektem jest również stosowanie
podwykonawstwa, które pozwala optymalizować pozostałe ryzyka. Ryzyko uzależnienia od
jednego kontrahenta jest na bieżąco niwelowane poprzez rozwój działu sprzedaży oraz
pozyskiwanie nowych klientów. Stan zadłużenia zewnętrznego w roku 2012 był
utrzymywany na stosunkowo niskim poziomie.

Rada Nadzorcza:
Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej

…………………

Paweł Czerniewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

…………………

Zbigniew Adamski

– Członek Rady Nadzorczej

…………………

Maciej Dobrzyniecki – Członek Rady Nadzorczej

…………………

Iwar Przyklang – Członek Rady Nadzorczej

…………………

