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Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi, 

Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny, podsumowujący wyniki 

finansowe i najważniejsze wydarzenia 2018 r. dotyczące Grupy Kapitałowej Herkules. 

Objęty sprawozdaniem okres stał ponownie pod znakiem bardzo dobrej koniunktury w branży 

budowlanej. Wysoki popyt zgłaszany przez budownictwo mieszkaniowe, interesujące projekty 

przemysłowe i prestiżowe wysokościowce sprawiły, że w minionym roku Herkules S.A. ponownie 

potwierdziła pozycje lidera rynku żurawi wieżowych w Polsce. 

W ubiegłym roku nie udało się niestety odwrócić niekorzystnych tendencji na rynku żurawi 

mobilnych. Po istotnym ograniczeniu działalności ze strony sektora energii wiatrowej w Polsce w 

2016 r., wciąż istnieją znaczne, wolne zasoby sprzętowe, a zwiększona konkurencja wpływa na 

trudności w pozyskaniu interesujących projektów, co powoduje obniżenie marżowości w tym 

segmencie. Pierwsze aukcje na projekty wiatrakowe rozstrzygnięte w końcu 2018 r. dają 

nadzieję na odwrócenie trendu i powrót tego sektora do aktywności operacyjnej. 

Ubiegły rok to także zawarcie kontraktu na budowę kolejowego systemu łączności  

ERTMS/GSM-R i udział Grupy Kapitałowej Herkules w tym projekcie, będącym jednym z 

największych zamówień publicznych ostatnich lat. Po okresie realizacji prac przygotowawczych, 

uzgodnieniowych i projektowych, w grudniu 2018 r. spółka zależna Herkules Infrastruktura  

Sp. z o.o. odnotowała pierwszą sprzedaż i rozpoczęła prace budowlane. Aktywność w tym 

przedsięwzięciu jest istotnym czynnikiem dynamiki sprzedaży i rentowności w wyróżnianym w 

Grupie operacyjnym segmencie budownictwa telekomunikacyjnego.  

Istotnym wsparciem dla Grupy Kapitałowej w powyższym projekcie jest działalność spółki 

zależnej Gastel Prefabrykacja S.A., która jest głównym dostawcą dla Herkules Infrastruktura Sp. 

z o.o., produkującym maszty i kontenery prefabrykowane dla obiektów radiowych. Ponad 

połowa ubiegłorocznej produkcji tej spółki była wykonana na potrzeby kontraktu GSM-R. 

W 2018 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie sprzętowe ze strony sektora budowlanego, spółka 

dominująca dokonała inwestycji w dwa nowe żurawie wieżowe Terex o udźwigu ponad 330 tm 

oraz duży pakiet elementów wieży do żurawi Potain. Tym kierowanym dla projektów 

wysokościowych zakupom towarzyszyło pozyskanie 5 żurawi kołowych w procesie planowej 

wymiany jednostek. Maszyny o udźwigu od 130 do 250 t zostały pozyskane dzięki owocnej 
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współpracy z czołowymi producentami tych maszyn i zakontraktowanym niezwykle korzystnym 

warunkom dostaw, wymiany i serwisu. To inwestycja nie tylko w sprzęt, ale też w 

innowacyjność, dywersyfikację i jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo naszych 

pracowników i kontrahentów. Podkreślić należy także mniejszą, ale równie ważną skalę 

inwestycji w Gastel Prefabrykacja S.A., gdzie w związku z realizacją projektu GSM-R pozyskano 

m.in. nowy zestaw form do produkcji masztów.  

Warto wspomnieć o zarejestrowanej w styczniu 2019 r. ale zainicjowanej w 2018 r. fuzji 

Herkules S.A. z PGMB Budopol S.A., która wzmocni operacyjnie oraz ujednolici organizacyjnie i 

funkcjonalnie dział żurawi wieżowych spółki dominującej. 

Skonsolidowana sprzedaż w ubiegłym roku była wyższa o 4% w relacji do przychodów roku 

poprzedzającego. Ta relacja przyniosła wzrost wyniku na sprzedaży w porównywanych okresach 

o blisko 30%. W prezentowanym okresie brak było tak znaczących niekorzystnych 

jednorazowych zdarzeń jakim były w 2017 r. kwestie związane z Viatron S.A. i Grupą Vistal 

Gdynia, niemniej jednak spółka dominująca uznała za właściwe utworzenie odpisu 

aktualizującego w kwocie blisko 2 mln zł w odniesieniu do wartości ujętych w zapasach 

nakładów na rozbudowę obiektu w Krynicy-Zdroju. Uzyskany wynik skonsolidowany netto 

wyniósł ponad 7 mln zł. Warto zwrócić uwagę na wysoki poziom przepływów operacyjnych, 

który wraz z środkami uzyskanymi z wymiany wyeksploatowanego sprzętu, pozwolił Grupie nie 

tylko obsłużyć działalność podstawową i dług odsetkowy lecz także sfinansować skup akcji 

własnych za blisko 28 mln zł i wypłacić akcjonariuszom dywidendę ze spółki dominującej o 

wartości ponad 3 mln zł.  

W imieniu całego Zarządu Herkules S.A. pragnę podziękować personelowi spółki dominującej oraz 

spółek zależnych za ciężką pracę, a także wszystkim naszym Akcjonariuszom oraz Członkom Rady 

Nadzorczej za okazane zaufanie i wsparcie. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze Skonsolidowanym Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej 

Herkules za rok 2018. 

 

 

Zarząd 

Herkules S.A. 


