Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r, Rady Nadzorczej
spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie

OCENA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE
(„SPÓŁKA”)
NA TEMAT SYTUACJI SPÓŁKI W 2018 R. Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DLA SPÓŁKI
Kierując się punktem II.Z.10.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz działając
zgodnie z § 5 pkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza dokonała zwięzłej oceny sytuacji
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance
oraz funkcji audytu wewnętrznego. Sytuacja Spółki została oceniona w kontekście Grupy Kapitałowej
Trans Polonia („Grupa”), do której należy Spółka.

Ocena sytuacji Spółki
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z działalności
Spółki za rok 2018 oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz na podstawie bieżącego
nadzoru nad jej działalnością i informacji uzyskanych od Zarządu na temat jej bieżącej sytuacji,
przedkłada Walnemu Zgromadzeniu stanowisko i ocenę sytuacji Spółki.
Grapa Kapitałowa Trans Polonia w roku 2018 wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości
240.120 tys. zł, co jest wynikiem o 6,5% wyższym w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku,
w którym to przychody netto ze sprzedaży wyniosły 225.564 tys. zł.
W 2018 r. zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 30.111 tys. zł, co daje wzrost 3,7% w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto w 2018 r. wyniósł 5.856 tys. zł, był on o 44,0%
niższy od porównywalnego okresu w roku ubiegłym. Powyższe wynikało z rozliczenia kosztów
finansowych w łącznej kwocie 2.242 tys. zł w związku z wcześniejszą całkowitą spłatą pożyczki
mezzanine w I półroczu 2018 r. Rentowność netto wyniosła 2,4%. Według stanu na dzień 31.12.2018
r. Spółka finansuje swój majątek w 45,4 % kapitałem własnym, który na koniec roku wyniósł 112 278
tys. zł. Udział ten jest zbliżony do udziały na dzień 31.12.2017 r. Na dzień 31.12.2018 r. łączne
zobowiązania odsetkowe wynoszą 94.412 tys. zł, z czego kwota 49.306 tys. zł przypada na kredyty
i pożyczki, natomiast kwota 45.106 tys. zł na zobowiązania z tyt. leasingu finansowego.
Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w 2018 r. 15.443 tys. zł i były wyższe w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy wyniosły 12.730 tys. zł. Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej wyniosły +42.968 tys. zł. Na dodatnie saldo z przypływów z działalności
inwestycyjnej główny wpływ miało zbycie jednostek uczestnictwa w funduszu i certyfikatów
inwestycyjnych (+47.340 tys. zł) z uwzględnieniem nadwyżki wpływów ze zbycia wartości
niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych nad wydatkami z tego tytułu (+3.167 tys. zł).
Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2018 r.
oraz perspektywy jej rozwoju.
Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji
audytu wewnętrznego dla Spółki
W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd systematycznie monitoruje sytuację finansową oraz identyfikuje
obszary ryzyka dla działalności Spółki, a działający w Spółce Komitet Audytu Spółki, w zakresie swoich
ustawowych kompetencji, m.in. monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, monitoruje
skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu
wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także monitoruje wykonywanie
czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli
przeprowadzonej w firmie audytorskiej. Komitet Audytu zastąpił poprzednio wykonującą zadania
Komitetu Audytu Radę Nadzorczą.
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W Spółce istnieje system kontroli wewnętrznej, który obejmuje zarówno proces sporządzania
sprawozdań finansowych, jak i inne obszary działalności. W Spółce istnieje procedura dotycząca obiegu
dokumentów, wskazująca osoby odpowiedzialne za kontrolę merytoryczną dokumentów finansowych
przychodowych i kosztowych oraz istnieją procedury windykacyjne, polegające na weryfikacji nowych
klientów przed przystąpieniem do realizacji usług oraz monitoringu spływu należności. Przyjęte
procedury mają na celu poprawę cyklu rotacji należności oraz zminimalizowanie współpracy
z niesolidnymi kontrahentami.
Obowiązujące w Spółce procedury operacyjne w zakresie transportu są zgodne ze standardami ISO
9001:2015 i SQAS, które podlegają corocznym zewnętrznym audytom wyspecjalizowanych jednostek.
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki podstawowym elementem kontroli jest
weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, wybieranego przez
Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Do zadań biegłego rewidenta należy
w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego
sprawozdania finansowego, zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego. Stosowane w Spółce
narzędzia analityczne pozwalają szczegółowo monitorować dane finansowe i podejmować szybkie
decyzje w przypadku niepożądanych zdarzeń. 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.
Zarządzanie compliance, tj. działania mające na celu zabezpieczenie przestrzegania norm prawnych
oraz przyjętych przez Spółkę regulacji wewnętrznych, zapewnione są m.in. przez Zarząd, Dyrektora
Departamentu Prawnego oraz zewnętrzne usługi prawne, a także działający w Spółce Komitet Audytu.
Przyjęty przez Spółkę model biznesowy niweluje większość opisanych w sprawozdaniu Zarządu
z działalności Spółki typowych czynników ryzyka związanych z otoczeniem makroekonomicznym
i sytuacją rynkową. Ryzyko związane z utratą zezwoleń na świadczenie działalności przewozowej
dywersyfikowane jest poprzez przeniesienie działalności operacyjnej do spółek zależnych. W 2018 r.
cała działalność transportowa była realizowana przez podmioty zależne od Spółki. Ryzyko kursowe
ograniczane jest przez osiąganie przychodów i kosztów w tej samej walucie.
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