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Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi , 

Rok 2012 był okresem wysokiej zmienności warunków ekonomicznych otoczenia rynkowego, w 

którym funkcjonuje Herkules S.A. Pierwsza jego połowa odznaczała się stosunkowo dobrą dynamiką, 

której źródło znajdowało się w ożywieniu gospodarczym panującym w 2011 r., a zwłaszcza rozwoju 

inwestycji infrastrukturalnych. Druga połowa tego okresu to nasilające się objawy spowolnienia 

gospodarczego – ograniczenia produkcji, zmniejszenie inwestycji, upadłości i bankructwa. 

Te trudne warunki nie pozostały bez wpływu na sytuację ekonomiczną Herkules S.A. a 

najwyraźniejszym skutkiem rynkowych zmian był spadek sprzedaży o 16%. 

Pomimo tak trudnej sytuacji makroekonomicznej i negatywnych tendencji panujących w 

budownictwie - głównym z obsługiwanych przez Spółkę rynków, dzięki stabilnym podstawom 

finansowym, dywersyfikacji działalności, zrównoważonej polityce sprzedaży i ostrożnym doborze 

projektów i kontrahentów oraz wzmożonym działaniom monitoringowym, Herkules S.A. wypracowała 

dodatni wynik finansowy, zachowała dobrą sytuację płynnościową, a zaistniałe bankructwa, które 

dotknęły niewielką liczbę jej kontrahentów, nie zagroziły jej wypłacalności. Wpływ spowolnienia 

gospodarczego zainicjował także reorganizację i restrukturyzację większości aktywnych obszarów 

operacyjnych i ekonomicznych przedsiębiorstwa, co z pewnością przyczyni się do szybszego jej 

rozwoju w bliskiej przyszłości. 

Sprawne funkcjonowanie w tak trudnym jak obecnie okresie dowodzi, że Spółka jest dobrze 

przygotowana operacyjnie i finansowo do działania w otoczeniu charakteryzującym się dużą 

zmiennością i niepewnością. 

Warto zaznaczyć także, że w 2012 r. Grupa Kapitałowa Herkules powiększyła się o następne 

przedsiębiorstwo – spółkę akcyjną Gastel Prefabrykacja, która w kwietniu 2013 r. przejęła od Herkules 

S.A. sektor produkcji elementów żelbetowych. Zmiana ta jest jednym z etapów przypisywania 

priorytetów biznesowych do spółek w Grupie i koncentracji ich na wybranych branżach. 

Wyodrębnienie działu produkcji sprzyjać też będzie szybszemu rozwoju tej gałęzi działalności Grupy 

Kapitałowej. 

W imieniu całego Zarządu Herkules S.A. pragnę podziękować personelowi Spółki za ciężką pracę, a 

także wszystkim Akcjonariuszom oraz Członkom Rady Nadzorczej za okazane zaufanie i wsparcie oraz 

za inspirację do bardziej efektywnych działań.  

Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego Herkules S.A. za rok 2012. 

 

Grzegorz Żółcik 

Prezes Zarządu 


