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11..  DDAANNEE  IIDDEENNTTYYFFIIKKUUJJĄĄCCEE  SSPPÓÓŁŁKKĘĘ  

• Nazwa   Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Budopol” S. A. 

• Forma prawna  Spółka Akcyjna 

• Siedziba                       Mińsk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 13 

• REGON   710313123 

• PKD   43.99.Z 

• NIP   8221005307  

• KRS   0000041345 

• Kapitał podstawowy 788.500,00 PLN 

 

Spółka PGMB „Budopol” S. A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. T. Kościuszki 13 powstała w dniu  

17 grudnia 1994 r., a rozpoczęła swoją działalność gospodarczą w dniu 1 l ipca 1995 r. W 1995 roku Spółka przejęła 

mienie przedsiębiorstwa państwowego w tzw. leasing pracowniczy, w 1999 r. zawarła ze Skarbem Państwa umowę 

przeniesienia własności przedsiębiorstwa, w 2005 r. dokonała całkowitej spłaty zadłużenia. Począwszy od stycznia 

2006 r. akcje spółki były własnością 81 akcjonariuszy. Do grudnia 2015 r. 99,87% akcji  Spółki zostało nabytych przez 

Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie oraz inne podmioty działające na jej zlecenie. Od maja 2016 r. Herkules S.A. 

stała się wyłącznym akcjonariuszem PGMB Budopol S.A. posiadając 7 855 akcji  dających prawo do 15 735  głosów 

na walnym zgromadzeniu (a więc 100% akcji  i  głosów). 

W dniu 31 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego podjął postanowienie o połączeniu PGMB Budopol S.A. (jako spółki przejmowanej) z jej spółką 

dominującą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (jako spółką przejmującą). Połączenie obu przedsiębiorstw 

nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą zgodnie z art. 492 §1 

pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 516 §6 KSH tj. trybie uproszczonym, bez podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki przejmującej z uwagi na treść art. 515 §1 KSH, jak również fakt, że spółka przejmowana jest 

jednoosobową spółką Herkules S.A. oraz bez zmian statutu Herkules S.A. Na mocy art. 494 §1 KSH Herkules S.A. z 

dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. 

 

22..  RRAADDAA  NNAADDZZOORRCCZZAA  SSPPÓÓŁŁKKII   

Na dzień 1 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza pełniła swoją funkcję w poniższym składzie osobowym: 

•  Grzegorz Tuderek – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Tomasz Kwieciński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

•  Ewa Suchecka – Członek Rady Nadzorczej 

•  Tadeusz Orlik – Członek Rady Nadzorczej 

•  Adam Kotucha – Członek Rady Nadzorczej 
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W maju 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję w 

następującym składzie: 

• Tomasz Kwieciński – Członek Rady Nadzorczej 

•  Tadeusz Orlik – Członek Rady Nadzorczej 

•  Adam Kotucha – Członek Rady Nadzorczej 

Powyższy skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia do dnia połączenia Spółki z Herkules S.A. 

 

 

 

33..  ZZAARRZZĄĄDD  SSPPÓÓŁŁKKII   

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, a także do dnia połączenia Spółki z Herkules S.A. Zarząd w spółce 

sprawował jednoosobowo Grzegorz Żółcik – Prezes Zarządu. 

  

  

44..  PPOOZZYYCCJJAA  PPGGMMBB  BBUUDDOOPPOOLL  SS..AA..  WW  GGRRUUPPIIEE  KKAAPPIITTAAŁŁOOWWEEJJ  HHEERRKKUULLEESS..  

PGMB Budopol S.A. do dnia połączenia była spółką zależną od spółki Herkules S.A. i  nie posiadała jednostek 

zależnych. Grupa Kapitałowa Herkules przedstawiała się następująco:  

 



PGMB Budopol S.A.                       Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. 

 

7 

 

Obecnie po połączeniu Herkules S.A. i  PGMB Budopol S.A. schemat Grupy Kapitałowej przedstawią się następująco: 

 

Grupa Kapitałowa Herkules S.A. nie posiada jednostek nadrzędnych. 

W relacjach obowiązujących w Grupie Kapitałowej nie ma ograniczeń w korzystaniu z aktywów spółek zależnych i  

rozliczania zobowiązań spółek zależnych. Nie istnieją jakiekolwiek porozumienia ograniczające tytuł własności 

udziałów i akcji  spółek zależnych oraz żadne z akcji  lub udziałów nie są uprzywilejowane względem pozostałych. 

 

 

 

55..  CCZZYYNNNNIIKKII    RRYYZZYYKKAA  II  ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA    

W związku z przejęciem PGMB Budopol S.A. przez spółkę dominującą  wykazane niżej czynniki ryzyka miały 

znaczenia dla prowadzonej przez Spółkę działalności w okresie do dnia połączenia.   

Czynniki makroekonomiczne 

Otoczenie prawne 

Z uwagi na fakt, że funkcjonowanie operacyjne Spółki prowadzone jest wyłącznie w Polsce, na działalność tę 

istotny wpływ ma polskie otoczenie prawne. Uregulowania prawne nie są w Polsce stabilne i  ulegają częstym 

zmianom. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, które w ostatnich latach 

ulegają częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i  ubezpieczeń społecznych, prawo 

handlowe oraz uregulowania dotyczące podmiotów gospodarczych działających na rynku budowlanym, w tym 

prawo budowlane. Każdorazowa zmiana przepisów może przyczynić się do podniesienia poziomu kosztów  
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działalności Spółki oraz wpłynąć na jej wyniki finansowe. Jednym z istotniejszych czynników, które mogą mieć 

wpływ na działalność Spółki, mogą być zmiany w systemie podatkowym oraz nieprecyzyjność tych przepisów. 

Sytuacja ta może mieć istotny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i perspektywy rozwoju.  

Wzrost ogólnogospodarczy 

PGMB Budopol jest bezpośrednim beneficjentem koniunktury w krajowym sektorze budowlanym. Fluktuacja tej 

koniunktury jest czynnikiem decydującym wprost o większości aspektów ekonomicznych przedsiębiorstwa i  

wpływa bezpośrednio na osiągane wyniki finansowe. Brak dywersyfikacji  działalności operacyjnej Spółki zwiększa 

to ryzyko, natomiast czynnikiem ograniczającym jest zdolność Spółki do angażowania się w projekty w różnych 

regionach kraju, również dzięki uczestnictwu w Grupie Kapitałowej Herkules.  

Ryzyko kursowe 

Spółka nie posiada istotnej ekspozycji  walutowej i  ocenia się wpływ ryzyka kursowego na jej sytuację finansową 

jako marginalny.  

 

Czynniki mikroekonomiczne 

Konkurencja 

PGMB Budopol S.A. działa na rynku o si lnie rozwiniętej konkurencji. Nieliczne są na rynku podmioty posiadające 

podobną lub większą l iczebność sprzętu, jednak Spółka musi także konkurować z podmiotami bazy sprzętowe o 

mniejszej l iczbie jednostek. Czynnikiem osłabiającym Spółkę konkurencyjnie jest stopniowe zużywanie się 

posiadanych maszyn, natomiast ograniczającym ryzyko oddziaływania konkurencji  jest l iczebność sprzętu i  wprost 

powiązana z tą l iczebność możliwość elastycznego kształtowania oferty sprzedażowej. Zdecydowanym czynnikiem 

wspierającym Spółkę w rywalizacji  rynkowej jest integracja działań sprzedażowych ze spółką dominującą i  

komplementacja z jej zasobami sprzętowymi.  

Odbiorcy 

Działalność handlowa PGMB Budopol S.A. prowadzona jest wspólnie ze sprzedażą usług dźwigowych przez 

Herkules S.A. w taki sposób, że zasadniczo maszyny spółki zależnej są wynajmowane do spółki dominującej, która 

przejęła obsługę dawnego portfela klientów PGMB Budopol S.A. Integracja ze spółką dominującą stanowi istotne 

ograniczenie ryzyka utraty odbiorców. 

 

 

66..  RREESSTTRRUUKKTTUURRYYZZAACCJJAA  II  PPOOŁŁĄĄCCZZEENNIIEE  ZZEE  SSPPÓÓŁŁKKAA  DDOOMMIINNUUJJĄĄCCĄĄ   

W związku z nabyciem pakietu kontrolnego akcji   PGMB Budopol przez spółki Grupy Kapitałowej Herkules, Spółka 

w dniu 31 grudnia 2015 r. została objęta kontrolą przez podmiot dominujący  w Grupie – Herkules S.A. z siedzibą w 

Warszawie. W chwili  przejęcia Spółka była w niezwykle trudnej sytuacji  finansowej spowodowanej zaniedbaniem 

działalności handlowej. Efektem były m.in. problemy z płynnością, niski stopień wykorzystania maszyn, ryzyko 

windykacji  ekspozycji  przez finansujących i  realizacji  zabezpieczeń. W 2016 r. wdrożono plan restrukturyzacyjny,  
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który przyniósł zdecydowaną poprawę sytuacji. Jego główną osią kierunkową było stworzenie wspólnych dla PGMB 

Budopol S.A. i  Herkules S.A. kanałów sprzedażowych w zakresie wynajmu żurawi wieżowych i  l ikwidacji  innych 

nierentownych kierunków działalności. Wypracowano model wynajmu żurawi do spółki dominującej, która 

zawierała kontrakty z finalnymi odbiorcami, co zdecydowanie zwiększało atrakcyjność i  różnorodność oferty Grupy 

w jej wiodącym segmencie. 

W dniu 24 września 2018 r. Herkules S.A. oraz PGMB Budopol S.A. uzgodniły i  podpisały plan połączenia, zgodnie z 

którym spółka dominująca przejęła spółkę zależną. Fuzja nastąpiła poprzez przeniesienie całego majątku spółki 

przejmowanej na spółkę przejmującą. Połączenie zostało uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki dominującej w dniu 20 l istopada 2018 r. a zarejestrowane przez właściwy sąd w dniu 31 stycznia 2019 r. 

Oczekuje się, że połączenie obu spółek i  zintegrowanie wynajmu żurawi wieżowych w jednym przedsiębiorstwie 

przyniesie przede wszystkim oszczędności administracyjne i  optymalizację oraz przyspieszenie procesów 

decyzyjnych, a także synergiczną poprawę gospodarowania zasobami sprzętowymi i  zwiększenie przejrzystości 

Grupy Kapitałowej dla inwestorów. 

 

 

 

77..  RROODDZZAAJJEE  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  SSPPÓÓŁŁKKII  II  OOBBSSŁŁUUGGIIWWAANNYY  RRYYNNEEKK   

Od 2016 r. właściwie jedynym przedmiotem działalności PGMB Budopol S.A. jest wynajem żurawi wieżowych dla 

budownictwa z kompleksową obsługą operatorską i  konserwatorsko – serwisową. Oferta przedsiębiorstwa 

obejmuje maszyny marki Potain produkowane przez Manitowoc Crane Group w bardzo szerokim spektrum 

udźwigu (od 85 do 365 tm) oraz znaczącą bazę elementów konfiguracyjnych i  towarzyszących. Zakres l iczby i  

różnorodności posiadanych żurawi umożliwia Spółce uczestnictwo we wszelkich budowlanych procesach 

inwestycyjnych dotyczących większości rodzajów obiektów. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem usługi 

te Spółka świadczyła poprzez Herkules S.A., której wynajmowała swoje żurawie, a spółka dominująca zawierała 

kontrakty z finalnymi odbiorcami. 

Przed 2016 r. Spółka zajmował się także serwisem i wykonywaniem elementów konstrukcji  stalowych 

(piaskowanie, malowanie, cięcie, spawanie itp.), jednak w toku restrukturyzacji  związanej z przyjęciem Spółki do 

Grupy Kapitałowej Herkules, stopniowo wygaszono tę działalność z uwagi na jej znaczącą nierentowność.  

 

Poniżej przedstawiono strukturę sprzedaży Spółki w obu porównywanych okresach pod względem źródeł 

przychodów. 
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Lp. Rodzaj przychodu 
Dane za rok obrotowy za 

okres od 01.01 do 
31.12.2018 

Dane za rok obrotowy za 
okres od 01.01 do 

31.12.2017 

1 Sprzedaż krajowa 8 404 6 644 

A Przychody ze sprzedaży produktów 8 404 6 644 

- usługi sprzętowe 8 384 6 376 

  w tym do podmiotów powiązanych 8 324 6 176 

- usługi warsztatowe 0 0 

- pozostałe 20 268 

B Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 

2 Sprzedaż zagraniczna 0 0 

Razem 8 404 6 644 

 

Cała sprzedaż Spółki w 2017 r. była realizowana na rynku krajowym. 

W związku z koncepcją wynajmu maszyn wewnątrz Grupy Kapitałowej głównym odbiorcą usług PGMB Budopol 

S.A. w 2018 r. była powiązana Herkules S.A. Obroty ze spółką dominującą wyniosły 99% ogólnego wolumenu 

sprzedaży. Łącznie l iczba aktywnych odbiorców w 2018 r. nie przekroczyła 10 podmiotów. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem największe obroty w zakresie dostaw dla celów prowadzenia 

podstawowej działalności operacyjnej Spółki odnotowano z następującymi przedsiębiorstwami: 

• Manitowoc Crane Group Poland (części zamienne do żurawi) – 8,4% sumy przychodów 

• REM Technix A. Kostuch (serwis żurawi) – 2,1% sumy przychodów, 

• Hard Dźwig T. Wiśniewski (obsługa operatorska) – 1,04% sumy przychodów, 

 

 

88..  OOCCEENNAA  UUZZYYSSKKAANNYYCCHH  EEFFEEKKTTÓÓWW   

W porównaniu obu okresów zwraca uwagę istotny wzrost sprzedaży. Jest to efekt zwiększenia stopnia 

wykorzystania maszyn oraz wzrostu cen usług wynajmu żurawi.  

Pozycja 
Za okres 01.01. - 

31.12.2018 
Za okres 01.01. - 

31.12.2017 
Dynamika 

2018/2017 

Przychody ze sprzedaży 8 404 6 644 -26% 

 

Ograniczenie funkcjonowania Spółki do roli  podwykonawcy dla realizacji  kontraktów Herkules S.A. przyniosło także 

dalszy spadek kosztów działalności operacyjnej o 17% . Jest to efektem przede wszystkim spadku wynagrodzeń i  

pochodnych od nich świadczeń. 
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Pozycja 
Za okres 01.01. - 

31.12.2018 
Za okres 01.01. - 

31.12.2017 
Dynamika 

2018/2017 

Koszty działalności operacyjnej, w tym: 3 249 3 909 -17% 

- wynagrodzenia 187 638 -90% 

- ubezpieczenia społeczne 12 116 -89% 

 

Efektem wzrostu przychodów przy jednoczesnym spadku kosztów operacyjnych jest blisko 90% wzrost zysku na 

sprzedaży. 

Pozycja 
Za okres 01.01. - 

31.12.2018 
Za okres 01.01. - 

31.12.2017 
Dynamika 

2018/2017 

Wynik na sprzedaży 5 155 2 735 +88% 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie odnotowano istotniejszych transakcji zbycia składników majątku 

trwałego, które w dużej części kształtowały wynik finansowy w okresie porównywalnym, tak więc osiągnięty 

rezultat na poziomie EBIT nie wykazuje już tak spektakularnej dynamiki, jak zysk ze sprzedaży. 

Pozycja 
Za okres 01.01. - 

31.12.2018 
Za okres 01.01. - 

31.12.2017 
Dynamika 

2018/2017 

Wynik operacyjny 5 155 4 501 +15% 

EBITDA 7 526 6 907 +9% 

 

W związku z wygaszeniem w procesie restrukturyzacji  zewnętrznego finansowania, pozycje przychodów i kosztów 

finansowych nie odgrywają istotnego znaczenia. Po rozliczeniu tych pozycji  osiągnięto zysk brutto na poziomie 

ponad 5,1 mln zł i  zysku netto blisko 4,2 mln zł.  

Pozycja 
Za okres 01.01. - 

31.12.2018 
Za okres 01.01. - 

31.12.2017 
Dynamika 

2018/2017 

Wynik brutto 5 152 4 365 +18% 

Wynik netto 4 169 3 599 +16% 

 

 

99..  SSYYTTUUAACCJJAA  MMAAJJĄĄTTKKOOWWAA   

W prezentowanych okresach wartość majątku trwałego zmniejszyła się o 10% przede wszystkim ze względu na 

planową amortyzację. 
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Pozycja 
Na dzień- 

31.12.2018 
Na dzień- 

31.12.2017 
Dynamika 

2018/2017 

Rzeczowy majątek trwały 25 882 28 709 -8% 

 

Analizując aktywną stronę bilansu warto zwrócić uwagę na należności krótkoterminowe, które prawie w całości 

stanowią wierzytelności od spółki dominującej z tytułu dostaw i usług. Ich przyrost świadczy o wzroście 

wykorzystania maszyn oraz wzroście cen usług w segmencie. 

Pozycja 
Na dzień- 

31.12.2018 
Na dzień- 

31.12.2017 
Dynamika 

2018/2017 

Należności krótkoterminowe, w tym: 7 914 4 304 +84% 

- od jednostek powiązanych 7 838 4 262 +84% 

 

 

Po pasywnej stronie bilansu zwraca uwagę całkowity brak zobowiązań długoterminowych, długu odsetkowego 

oraz niewielka wartość zobowiązań handlowych. Główna kwota to zobowiązanie budżetowe z tytułu VAT i  podatku 

dochodowego do rozliczenia po dniu bilansowym. 

Pozycja 
Na dzień- 

31.12.2018 
Na dzień- 

31.12.2017 
Dynamika 

2018/2017 

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem, w tym m.in.: 778 243 +220% 

- z tytułu dostaw i usług wobec podmiotów powiązanych 3 5 -40% 

- z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych podmiotów 78 104 -25% 

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 657 81 +711% 

 

 

1100..  WWYYBBRRAANNEE  WWSSKKAAŹŹNNIIKKII  FFIINNAANNSSOOWWEE  

Wskaźniki efektywności gospodarowania 
Za okres 01.01. - 

31.12.2018 

Za okres 01.01. - 

31.12.2017 

wskaźnik marży zysku (straty) na sprzedaży 
61,3% 41,2% 

wynik na sprzedaży/przychody ze sprzedaży 

wskaźnik marży zysku netto 
49,6% 54,2% 

wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży 

stopa zwrotu aktywów (ROA) 
12,0% 10,6% 

wynik finansowy netto/aktywa ogółem 

stopa zwrotu kapitału własnego (ROE) 
14,2% 12,6% 

wynik finansowy netto/kapitał własny 
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Płynność finansowa 
Stan na 

31.12.2018 

Stan na 

31.12.2017 

wskaźnik płynności bieżącej 
                11,21                     18,53     

aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 

 

Stopień zadłużenia i  struktura finansowania majątku 
Stan na 

31.12.2018 

Stan na 

31.12.2017 

wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym 
                  1,12                       0,97     

kapitał własny/aktywa trwałe 

wskaźnik ogólnego zadłużenia 
                  0,16                       0,16     

zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 
                  0,03                       0,01     

zobowiązania ogółem/kapitał własny 

 

 

 

1111..  PPEERRSSOONNEELL   

Realizacja koncepcji  funkcjonowania PGMB Budopol S.A. jako podwykonawcy Herkules S.A. w zakresie wynajmu 

żurawi przyniosła niemal całkowitą redukcję etatów. Zatrudnienie po 2016 r. zmniejszyło się z 16 osób do 2. Poniżej 

przedstawiono stan zatrudnienia na 31 grudnia 2017 r. i  2018 r. 

Grupy pracownicze 

stan na 31.12.2018 stan na 31.12.2017 

liczebność struktura liczebność struktura 

Zarząd 1 50% 1 50% 

Żurawie wieżowe 1 50% 1 50% 

Razem 2 100% 2 100% 

w tym: kadra kierownicza 1 50% 1 50% 

 

 

 

1122..  IINNWWEESSTTYYCCJJEE  

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie realizowała żadnych istotnych zakupów inwestycyjnych. 
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1133..  ZZAAGGAADDNNIIEENNIIAA  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  NNAATTUURRAALLNNEEGGOO  

Działalność PGMB Budopol S.A. ma wpływ na środowisko naturalne. Spółka jest emitentem zanieczyszczeń w 

postaci pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza (emisja spalin z posiadanych środków transportu) oraz 

wytwarza w procesie prowadzonej aktywności odpady sklasyfikowane zgodnie z ustawą o ochronie środowiska 

jako niebezpieczne i  inne odpady (głównie pozostałości materiałów eksploatacyjnych). Spółka prowadzi 

szczegółową ewidencję powyższych zjawisk i  zgodną z wymogami prawa  gospodarkę odpadami, m. in. prowadzi 

selektywną zbiórkę odpadów, a materiały niebezpieczne przekazuje wyspecjalizowanym podmiotom celem 

utylizacji  lub odzysku. Ze względu na niską emisyjność Spółka w 2018 r. nie była płatnikiem opłat z tytułu emisji  

pyłów i gazów.  

 

 

 

1144..  UUDDZZIIAAŁŁYY  WW  IINNNNYYCCHH  PPOODDMMIIOOTTAACCHH   

Spółka nie posiada udziałów i akcji  innych podmiotów gospodarczych. 

 

 

 

1155..  ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIEE  RRYYZZYYKKIIEEMM  FFIINNAANNSSOOWWYYMM   

W ramach działalności operacyjnej i  finansowej Spółka jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim 

z posiadanymi instrumentami finansowymi. Ryzyko to można określić jako ryzyko rynkowe, w skład którego 

wchodzi ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności oraz ryzyko kredytowe. Spółka zarządza 

ryzykiem finansowym w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych i  stóp procentowych, 

jak również stabil izacji  przepływów pieniężnych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności i  

elastyczności finansowej. Zasady zarządzania ryzykiem finansowym w Spółce są ustalane przez Zarząd. Spółka nie 

posiada, ani nie emituje pochodnych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. 

PGMB Budopol S.A. w okresie prowadzenia normalnej działalności kierunkowanej na klientów zewnętrznych była 

narażona na ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności. W celu ograniczenia 

wpływu powyższych aspektów na funkcjonowanie firmy stosowano szereg instrumentów, tj. leasingu finansowego, 

umowy kredytowe, środki pieniężne oraz lokaty krótkoterminowe. W okresie 2016 – 2018, poprzez stopniowe 

ograniczanie samodzielnej działalności na rzecz świadczenia usług podwykonawczych wyłącznie dla spółki 

dominującej, ryzyka powyższe praktycznie zostały wykluczone.  
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1166..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  DDAANNYYCCHH  WWYYKKAAZZAANNYYCCHH  WW  SSPPRRAAWWOOZZDDAANNIIUU  FFIINNAANNSSOOWWYYMM   

Zarząd Herkules S.A. w Warszawie jako spółki, która przejęła po dniu bilansowym PGMB Budopol S.A. z siedzibą w 

Mińsku Mazowieckim jako odpowiedzialny za sporządzenie niniejszego Sprawozdania z Działalności PGMB Budopol 

S.A. za 2018 r. oraz statutowego Sprawozdania Finansowego PGMB Budopol S.A. za 2018 r., wedle swej najlepszej 

wiedzy oświadcza, że informacje zawarte w powyższych sprawozdaniach odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i  jasny sytuację majątkową i finansową Spółki, a także jej wynik finansowy. Poza informacjami, które 

zostały podane w tych sprawozdaniach nie znajduje się innych istotnych informacji, które miałyby wpływ na ocenę 

sytuacji  kadrowej, majątkowej i  finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego i  ich zmian, a także innych 

informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji  zobowiązań przez Spółkę. 

 

Warszawa, w dniu 25 kwietnia 2019 roku 

 

 

W związku z połączeniem Spółki ze spółka dominującą Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie niniejsze 

sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd spółki przejmującej. 

 

 

 

 

Tomasz Kwieciński 

(Wiceprezes Zarządu) 

 

Krzysztof Oleński 

(Członek Zarządu) 

 

Konrad Miterski 

(Członek Rady Nadzorczej p.o. 

członka Zarządu) 

 

 

 


