Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 Rady Nadzorczej Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie z dnia 26
kwietnia 2012 roku.

Ocena Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. na temat sytuacji Spółki w 2011 roku z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki.
Kierując się punktem III.1 zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Uchwałą nr
20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19
października 2011 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 w oparciu o sprawowany w okresie od 1.01.2011 do 31.12.2011 r. stały
nadzór nad działalnością Spółki, tym samym posiadany pogląd na bieżące sprawy oraz
dyskusje z Zarządem Spółki prowadzone na posiedzeniach, a także na podstawie
przedstawionych do rozpatrzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, a także w
oparciu o Opinię i Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Trans
Polonia S.A. za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, pozytywnie ocenia sytuację w
zakresie działalności operacyjnej Spółki, w szczególności w zakresie wykonania założonych
celów inwestycyjnych, finansowych, utrzymania znaczącej pozycji rynkowej, a także
realizacji projektów strategicznych. Rok 2011 był kolejnym dla Spółki rokiem realizacji
założonych planów. Wypracowane przychody ze sprzedaży były o ponad 100% wyższe od
przychodów osiągniętych w 2010. Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym wyniósł 5.109
tys. zł co stanowi wzrost o ponad 400% w stosunku do roku 2010. Najistotniejszym
zrealizowanym projektem było przeprowadzenie inwestycji zaopatrzenia Spółki w nowe
środki transportu, którą rozpoczęto na początku 2011. Zakupiono między innymi 27
specjalistycznych cystern LAG Trailers, a także 10 ciągników siodłowych marki VOLVO.
Inwestycja w nowy specjalistyczny sprzęt jest częścią przyjętej strategii na lata 2011-2013.
Wdrożenie programu ma na celu: optymalizację obsługi klientów i zwiększenie elastyczności
przewozowej, poprawę wizerunku firmy, poprawę jakości świadczonych usług, obsługę
zleceń transportowych w niezagospodarowanych obszarach, zwiększenie portfela klientów i
umocnienie pozycji na rynku, a także zwiększenie przychodów i poprawę rentowności. Biorąc
pod uwagę przedstawione wyniki i podjęte działania Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia
sytuację Spółki w 2011 roku oraz perspektywy jej rozwoju.

