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I. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOWIM 

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 

Wyszczególnienie 
30.09.2013 31.12.2012 30.09.2012 

tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

Przychody z działalności 
operacyjnej 564.666 133.709 1.019.908 244.371 807.014 192.384 

Koszt  działalności operacyjnej 561.117 132.869 1.010.551 242.129 795.741 189.697 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 3.549 840 9.358 2.242 11.273 2.687 

Zysk (strata) brutto -1.246 -295 -8.357 -2.002 -3.398 -810 

Zysk (strata) netto -772 -183 -7.696 -1.844 -3.540 -844 

Aktywa razem 324.406 76.941 388.728 95.085 416.790 101.315 

Zobowiązania razem 242.274 57.461 307.442 75.202 328.045 79.743 

W tym zobowiązania 
krótkoterminowe 190.438 45.167 251.852 61.605 270.910 65.854 

Kapitał własny 79.856 18.940 79.177 19.367 86.667 21.067 

Kapitał podstawowy 1.951. 463 1.951 477 1.951 474 

Liczba udziałów/akcji w sztukach 19.514.647 19.514.647 19.514.647 19.514.647 19.514.647 19.514.647 

Wartość księgowa na akcję 
(zł/euro) 4,09 0,97 4,06 0,99 4,44 1,08 

Zysk (strata) netto na akcję 
zwykłą (zł/euro) -0,05 -0,01 -0,41 -0,10 -0,20 -0,05 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 22.409 5.306 34.000 8.146 21.421 5.107 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej -213 -50 -6.106 -1.463 -6.145 -1.465 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej -16.010 -3.791 -28.393 -6.803 -9.969 -2.377 

W okresie objętym skróconym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym 

notowania średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się 

następująco: 

Okres  obrotowy Średni kurs w okresie1 Minimalny kurs 
w okresie 

Maksymalny kurs 
w okresie 

Kurs na ostatni dzień 
okresu 

01.01 – 30.09.2013 4,2231 4,1429 4,3292 4,2163 

01.01 – 31.12.2012 4,1736 4,0882 4,3889 4,0882 

01.01 – 30.09.2012 4,1948 4,1086 4,3889 4,1138 
1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

Podstawowe pozycje skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skróconego 

kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego kwartalnego skonsolidowanego 

sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: 

 skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni 

dzień odpowiedniego okresu, 

 skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz skrócone kwartalne 

skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, 

obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym 

okresie. 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w złotych 

przez kurs wymiany. 
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2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) 

dane w PLN 

 
Koniec okresu 

30.09.2013 
Koniec okresu 

30.06.2013 
Koniec okresu 

31.12.2012 
Koniec okresu 

30.09.2012 

AKTYWA 

     AKTYWA TRWAŁE     107.001.050,49 103.610.408,96 104.254.822,32 104.035.242,46 

          Rzeczowe aktywa trwałe 87.145.164,40 90.808.806,74 92.198.393,19 93.138.294,45 

          Wartości niematerialne 1.404.459,17 1.433.835,04 1.536.545,53 1.560.996,28 

          Inwestycje rozliczane metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Długoterminowe aktywa finansowe 87.464,66 10.004,92 11.577,67 0,00 

          Nieruchomości inwestycyjne 6.987.304,60 89.063,28 90.409,50 91.082,61 

          Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

11.162.853,00 11.066.045,00 10.167.832,00 9.216.153,00 

          Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 213.804,66 202.653,98 250.064,43 28.716,12 

     AKTYWA OBROTOWE 217.405.087,20 237.815.554,62 284.472.817,77 312.754.424,95 

          Zapasy 64.940.901,35 96.308.919,59 152.949.693,29 138.506.672,01 

          Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

140.605.130,84 136.071.738,51 126.644.525,93 163.290.824,58 

          Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

0,00 0,00 12.896,00 0,00 

          Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 1.997.439,36 684.202,72 1.167.549,50 963.335,92 

          Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8.540.407,89 3.255.036,69 2.354.483,91 8.161.152,77 

          Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.321.207,76 1.495.657,11 1.133.669,14 1.832.439,67 

          Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,00 210.000,00 0,00 

AKTYWA RAZEM 324.406.137,69 341.425.963,58 388.727.640,09 416.789.667,41 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – c.d. 
 

 
Koniec okresu 

30.09.2013 
Koniec okresu 

30.06.2013 
Koniec okresu 

31.12.2012 
Koniec okresu 

30.09.2012 

PASYWA 

   KAPITAŁ WŁASNY 82.131.707,57 78.882.513,19 81.286.140,05 88.744.726,73 

      Kapitał własny przypisany jednostce dominującej 79.856.438,42 76.682.054,06 79.177.325,56 86.667.252,48 

          Kapitał zakładowy 1.951.464,70 1.951.464,70 1.951.464,70 1.951.464,70 

          Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej 

52.334.118,09 52.334.118,09 52.334.118,09 52.334.118,09 

          Kapitał (fundusz) zapasowy  650.500,00 650.500,00 650.500,00 650.500,00 

          Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 6.232.898,02 4.974.943,65 5.042.351,29 5.186.210,43 

          Zyski (straty) zatrzymane 18.687.457,61 16.771.027,62 19.198.891,48 26.544.959,26 

      Udziały nie sprawujące kontroli 2.275.269,15 2.200.459,13 2.108.814,49 2.077.474,25 

   ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 51.836.887,65 51.781.965,76 55.589.490,63 57.134.498,84 

          Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 6.365.502,23 5.532.568,76 5.788.127,82 5.693.098,37 

          Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 148.887,69 148.887,69 148.887,69 154.555,95 

          Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Rozliczenia międzyokresowe przychodów 16.471.553,53 16.611.815,14 16.892.466,94 17.065.653,54 

          Zobowiązania finansowe 28.850.944,20 29.488.694,17 32.760.008,18 34.221.190,98 

          Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 

   ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 190.437.542,47 210.761.484,63 251.852.009,41 270.910.441,84 

          Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

125.880.496,14 149.728.313,97 181.427.644,73 187.907.664,51 

          Pozostałe zobowiązania finansowe 63.520.893,04 59.811.812,89 69.388.882,08 82.083.354,74 

          Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

36.312,00 12.494,00 0,00 19.299,00 

          Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2.240,37 2.240,37 2.240,37 2.455,95 

          Pozostałe rezerwy 397.995,86 597.006,29 429.206,42 332.304,92 

          Rozliczenia międzyokresowe kosztów 36.349,72 43.877,56 39.051,76 35.907,63 

          Rozliczenia międzyokresowe przychodów 563.255,34 565.739,55 564.984,05 529.455,09 

          Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do 
sprzedaży (działalność zaniechana) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA  242.274.430,12 262.543.450,39 307.441.500,04 328.044.940,68 

PASYWA RAZEM 324.406.137,69 341.425.963,58 388.727.640,09 416.789.667,41 
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3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

dane w PLN 

 
Za okres 01.07. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.07. 
do 30.09.2012 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2012 

Działalność kontynuowana 
    

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

181.463.547,66 561.322.860,76 244.086.928,29 806.040.404,16 

          - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Przychody netto ze sprzedaży produktów 29.332.301,91 68.350.936,99 41.512.902,79 112.567.339,45 

          Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

151.533.194,78 491.312.603,64 201.017.143,84 689.304.245,23 

          Przychody netto ze sprzedaży usług 598.050,97 1.659.320,13 1.556.881,66 4.168.819,48 

Pozostałe przychody operacyjne 120.444,11 1.442.985,93 331.918,84 973.341,10 

Wynik wyceny nieruchomości inwestycyjnych 1.899.857,11 1.899.857,11 0,00 0,00 

Razem przychody z działalności operacyjnej 183.483.848,88 564.665.703,80 244.418.847,13 807.013.745,26 

          Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji w 
toku 

1.167.314,81 -6.509.584,06 66.997,38 2.270.017,57 

          Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki 

19.642,68 52.852,68 41.993,96 285.152,01 

          Amortyzacja 752.769,22 2.515.646,77 1.078.210,37 2.660.762,48 

          Zużycie materiałów i energii 53.065.847,15 146.106.447,88 38.939.365,20 107.746.794,07 

          Usługi obce 8.818.145,70 23.980.427,26 10.983.458,07 32.189.237,61 

          Podatki i opłaty 369.966,34 1.161.652,15 368.436,07 1.170.226,82 

          Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

5.802.146,84 18.926.594,94 7.565.033,75 23.277.060,77 

          Pozostałe koszty rodzajowe 395.472,74 1.218.404,01 471.373,38 1.615.203,63 

          Wartość sprzedanych towarów i materiałów 110.114.614,36 372.079.765,64 184.499.216,40 623.214.369,77 

          Pozostałe koszty operacyjne 433.056,09 1.690.318,15 348.873,96 1.881.995,63 

Razem koszty działalności operacyjnej 180.899.690,57 561.116.820,06 244.278.970,62 795.740.516,34 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.584.158,31 3.548.883,74 139.876,51 11.273.228,92 

          Przychody finansowe 928.331,83 5.410.300,94 144.631,36 4.885.492,96 

          Koszty finansowe 1.339.029,29 10.205.452,75 4.556.981,68 19.556.898,45 

Odpis wartości firmy z konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) na sprzedaży udziałów w jednostkach 
podporządkowanych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 2.173.460,85 -1.246.268,07 -4.272.473,81 -3.398.176,57 

Podatek dochodowy 531.217,00 -473.798,00 -302.708,00 141.853,00 

           a) część bieżąca 78.141,00 215.811,00 -45.967,00 231.492,00 

           b) część odroczona 453.076,00 -689.609,00 -256.741,00 -89.639,00 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1.642.243,85 -772.470,07 -3.969.765,81 -3.540.029,57 

Działalność zaniechana 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej (w tym 
jednostek stowarzyszonych) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) netto 1.642.243,85 -772.470,07 -3.969.765,81 -3.540.029,57 

          jednostka dominująca 1.567.433,83 -938.924,73 -4.054.787,64 -3.818.222,22 

          udziały nie sprawujące kontroli 74.810,02 166.454,66 85.021,83 278.192,65 
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4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

dane w PLN 

 
Za okres 01.07. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.07. 
do 30.09.2012 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2012 

Zysk (strata) netto za okres 1.642.243,85 -772.470,07 -3.969.765,81 -3.540.029,57 

Zysk z tytułu aktualizacji wyceny inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk z tytułu zwiększenia wyceny składników majątku 
trwałego 

1.472.250,08 1.479.240,08 79.250,33 330.426,45 

Strata z tytułu zwiększenia wyceny składników 
majątku trwałego 

0,00 0,00 45.500,00 62.500,00 

Podatek dochodowy 292.790,41 288.693,35 12.562,00 44.290,01 

Wynik netto z tytułu wyceny majątku trwałego 1.257.954,37 1.190.546,73 21.188,33 223.636,44 

Inne całkowite dochody netto za okres 1.257.954,37 1.190.546,73 21.188,33 223.636,44 

Całkowite dochody ogółem 2.900.198,22 418.076,66 -3.948.577,48 -3.316.393,13 

Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,05 -0,21 -0,20 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,05 -0,21 -0,20 
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5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

dane w PLN 

Koniec okresu 30.09.2013 

 
Kapitał 

zakładowy 
Nadwyżka z 
emisji akcji 

Kapitał 
rezerwowy 
tworzony 
ustawowo 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
rzeczowych 

aktywów 
trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
inwestycji 

Zyski 
zatrzymane 

Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
przypadający 

akcjonariuszom 
jednostki 

dominującej 

Kapitał 
przypadający 

udziałom 
niesprawującym 

kontroli 

Kapitał 
ogółem 

Kapitał własny na początek okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 5.042.351,29 0,00 27.203.941,74 -8.005.050,26 79.177.325,56 2.108.814,49 81.286.140,05 

Całkowite dochody ogółem 
   

1.190.546,73 
  

-772.470,07 418.076,66 
 

418.076,66 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
         

0,00 

Przeniesienie zysku roku poprzedniego 
     

-8.005.050,26 8.005.050,26 0,00 
 

0,00 

Korekta wyniku lat ubiegłych 
     

427.490,86 
 

427.490,86 
 

427.490,86 

Dywidenda 
         

0,00 

Podwyższenie kapitału 
         

0,00 

Przeniesienie pomiędzy kapitałami 
         

0,00 

Zwiększenie kapitału mniejszości 
      

-166.454,66 -166.454,66 166.454,66 0,00 

Kapitał własny na koniec okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 6.232.898,02 0,00 19.626.382,34 -938.924,73 79.856.438,42 2.275.269,15 82.131.707,57 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – c.d. 
 

Koniec okresu 30.06.2013 

 
Kapitał 

zakładowy 
Nadwyżka z 
emisji akcji 

Kapitał 
rezerwowy 
tworzony 
ustawowo 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
rzeczowych 

aktywów 
trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
inwestycji 

Zyski 
zatrzymane 

Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
przypadający 

akcjonariuszom 
jednostki 

dominującej 

Kapitał 
przypadający 

udziałom 
niesprawującym 

kontroli 

Kapitał 
ogółem 

Kapitał własny na początek okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 5.042.351,29 0,00 27.203.941,74 -8.005.050,26 79.177.325,56 2.108.814,49 81.286.140,05 

Całkowite dochody ogółem 
   

-67.407,64 
  

-2.414.713,92 -2.482.121,56 
 

-2.482.121,56 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
         

0,00 

Przeniesienie zysku roku poprzedniego 
     

-8.005.050,26 8.005.050,26 0,00 
 

0,00 

Korekta wyniku lat ubiegłych 
     

78.494,70 
 

78.494,70 
 

78.494,70 

Dywidenda 
         

0,00 

Podwyższenie kapitału 
         

0,00 

Przeniesienie pomiędzy kapitałami 
         

0,00 

Zwiększenie kapitału mniejszości 
      

-91.644,64 -91.644,64 91.644,64 0,00 

Kapitał własny na koniec okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 4.974.943,65 0,00 19.277.386,18 -2.506.358,56 76.682.054,06 2.200.459,13 78.882.513,19 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – c.d. 
 

Koniec okresu 31.12.2012 

 
Kapitał 

zakładowy 
Nadwyżka z 
emisji akcji 

Kapitał 
rezerwowy 
tworzony 
ustawowo 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
rzeczowych 

aktywów 
trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
inwestycji 

Zyski 
zatrzymane 

Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
przypadający 

akcjonariuszom 
jednostki 

dominującej 

Kapitał 
przypadający 

udziałom 
niesprawującym 

kontroli 

Kapitał 
ogółem 

Kapitał własny na początek okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 4.962.573,99 0,00 31.828.215,81 -1.548.766,64 90.178.105,95 1.799.281,60 91.977.387,55 

Całkowite dochody ogółem 
   

79.777,30 
  

-7.695.517,37 -7.615.740,07 
 

-7.615.740,07 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
         

0,00 

Przeniesienie zysku roku poprzedniego 
     

-1.548.766,64 1.548.766,64 0,00 
 

0,00 

Korekta wyniku lat ubiegłych 
     

-3.075.507,43 
 

-3.075.507,43 
 

-3.075.507,43 

Dywidenda 
         

0,00 

Podwyższenie kapitału 
         

0,00 

Przeniesienie pomiędzy kapitałami 
         

0,00 

Zwiększenie kapitału mniejszości 
      

-309.532,89 -309.532,89 309.532,89 0,00 

Kapitał własny na koniec okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 5.042.351,29 0,00 27.203.941,74 -8.005.050,26 79.177.325,56 2.108.814,49 81.286.140,05 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – c.d. 
 

Koniec okresu 30.09.2012 

 
Kapitał 

zakładowy 
Nadwyżka z 
emisji akcji 

Kapitał 
rezerwowy 
tworzony 
ustawowo 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
rzeczowych 

aktywów 
trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
inwestycji 

Zyski 
zatrzymane 

Zysk/strata 
netto 

Kapitał 
przypadający 

akcjonariuszom 
jednostki 

dominującej 

Kapitał 
przypadający 

udziałom 
niesprawującym 

kontroli 

Kapitał ogółem 

Kapitał własny na początek okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 4.962.573,99 0,00 30.921.507,68 -2.607.776,05 88.212.388,41 1.799.281,60 90.011.670,01 

Całkowite dochody ogółem 
   

223.636,44 
  

-3.540.029,57 -3.316.393,13 
 

-3.316.393,13 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
         

0,00 

Przeniesienie zysku roku poprzedniego 
     

-2.607.776,05 2.607.776,05 0,00 
 

0,00 

Korekta wyniku lat ubiegłych 
     

2.049.449,85 
 

2.049.449,85 
 

2.049.449,85 

Dywidenda 
         

0,00 

Podwyższenie kapitału 
         

0,00 

Przeniesienie pomiędzy kapitałami 
         

0,00 

Zwiększenie kapitału mniejszości 
      

-278.192,65 -278.192,65 278.192,65 0,00 

Kapitał własny na koniec okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 5.186.210,43 0,00 30.363.181,48 -3.818.222,22 86.667.252,48 2.077.474,25 88.744.726,73 
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6. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

dane w PLN 

 
Za okres 01.07. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.07. 
do 30.09.2012 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2012 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

     Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2.173.460,85 -1.246.268,07 -4.272.473,81 -3.398.176,57 

     Zysk/(strata) brutto na działalności zaniechanej 
(w tym jednostek stowarzyszonych) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     Zysk/(strata) brutto 2.173.460,85 -1.246.268,07 -4.272.473,81 -3.398.176,57 

     Korekty o pozycje 322.701,32 3.462.307,28 1.047.378,18 1.391.065,80 

               Podatek dochodowy zaprezentowany w 
sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

-531.217,00 473.798,00 302.708,00 -141.853,00 

               Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla 
należności z tytułu dostaw i usług 

226.427,51 1.501.906,02 44.686,42 1.612.218,31 

               Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości 
ujęta dla należności z tytułu dostaw i usług 

-18.198,82 -948.669,30 -318.790,62 -2.602.564,74 

               Amortyzacja 752.768,66 2.515.646,21 1.078.210,37 2.660.762,48 

               Utrata wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

               Zyski/straty z tytułu różnic kursowych -20.296,98 27.545,76 -35.823,91 -127.053,49 

               Zysk/strata ze sprzedaży/zbycia składników 
rzeczowych aktywów trwałych 

76.130,87 -14.261,40 -4.621,08 -15.108,76 

               Koszty finansowe -132.507,28 -53.192,07 0,00 0,00 

               Przychody finansowe -30.405,64 -40.465,94 -18.991,00 4.665,00 

     Zysk/ strata przed zmianami kapitału obrotowego 2.496.162,17 2.216.039,21 -3.225.095,63 -2.007.110,77 

     Zmiany w kapitale obrotowym 2.329.087,98 16.098.231,21 4.511.600,35 13.724.743,02 

          Zmiana stanu zapasów 31.368.018,24 88.008.791,94 5.380.541,79 11.435.658,23 

          Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałych 

-6.126.701,95 -14.753.341,63 27.475.104,26 23.625.953,34 

          Zmiana pozostałych aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań 
finansowych i inwestycyjnych) 

-23.273.772,49 -55.859.776,53 -27.838.795,59 -20.437.676,64 

          Zmiana stanu rezerw 644.337,60 305.412,00 151.234,00 851.168,00 

          Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -282.793,42 -1.602.854,57 -656.484,11 -1.750.359,91 

          Zmiana pozostałych pasywów 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Inne korekty działalności operacyjnej -1.899.857,11 -1.899.857,11 0,00 0,00 

     Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2.925.393,04 16.414.413,31 1.286.504,72 11.717.632,25 

          Odsetki zapłacone -1.933.779,27 -6.174.226,69 -3.305.649,87 -9.491.052,43 

          Podatek dochodowy zapłacony 54.323,00 179.499,00 -332.313,00 -212.193,00 

     Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

4.804.849,31 22.409.141,00 4.924.467,59 21.420.877,68 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – c.d. 
 

 
Za okres 01.07. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.07. 
do 30.09.2012 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2012 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

     Wpływy 353.950,00 682.031,00 28.252,81 124.358,46 

          Zbycie wartości niematerialnych  oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

353.950,00 682.031,00 28.252,81 124.358,46 

          Zbycie nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

               a) w jednostkach zależnych, 
współkontrolowanych i stowarzyszonych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

               b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Wydatki 598.216,09 895.139,21 540.323,54 6.268.916,84 

          Nabycie wartości niematerialnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

598.216,09 895.139,21 540.323,54 6.268.916,84 

          Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

               a) w jednostkach zależnych, 
współkontrolowanych i stowarzyszonych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

               b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-244.266,09 -213.108,21 -512.070,73 -6.144.558,38 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – c.d. 
 

 
Za okres 01.07. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.07. 
do 30.09.2012 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2012 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

     Wpływy 878.998,49 1.459.272,91 3.487.909,76 19.842.849,92 

          Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 

0,00 0,00 0,00 0,00 

          Kredyty i pożyczki 858.465,33 858.686,74 268.770,73 385.234,23 

          Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Inne wpływy finansowe 20.533,16 600.586,17 3.219.139,03 19.457.615,69 

     Wydatki 154.210,51 17.469.381,72 4.446.683,62 29.811.731,55 

          Nabycie akcji (udziałów) niekontrolujących 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Nabycie akcji (udziałów) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
jednostki dominującej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

          Dywidendy i inne wypłaty na rzecz udziałów nie 
sprawujących kontroli 

0,00 0,00 0,00 0,00 

          Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku 

0,00 0,00 0,00 0,00 

          Płatności z tytułu kosztów emisji akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Spłaty kredytów i pożyczek -2.112.435,19 9.250.227,85 -2.212.403,96 4.512.734,37 

          Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

293.219,68 830.672,48 293.745,76 1.481.702,14 

          Odsetki  793.426,02 6.208.481,39 3.365.341,82 9.703.795,04 

          Inne wydatki finansowe 1.180.000,00 1.180.000,00 3.000.000,00 14.113.500,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 724.787,98 -16.010.108,81 -958.773,86 -9.968.881,63 

Przepływy pieniężne netto razem 5.285.371,20 6.185.923,98 3.453.623,00 5.307.437,67 

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych 
na koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5.285.371,20 6.185.923,98 3.453.623,00 5.307.437,67 

Środki pieniężne na początek roku obrotowego 0,00 2.354.483,91 0,00 2.853.715,10 

Środki pieniężne na koniec okresu 5.285.371,20 8.540.407,89 3.453.623,00 8.161.152,77 

          Środki pieniężne o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

0,00 0,00 26.397,00 442.099,32 
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II. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA DOTYCZĄCA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ BOWIM S.A. 

1. Wybrane dane finansowe 

Wyszczególnienie 
30.09.2013 31.12.2012 30.09.2012 

tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR tys. PLN tys. EUR 

Przychody z działalności 
operacyjnej 628.648 148.859 985.768 236.191 780.691 186.109 

Koszt  działalności operacyjnej 626.781 148.417 977.099 234.114 770.049 183.572 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 1.867 442 8.670 2.077 10.642 2.537 

Zysk (strata) brutto -1.643 -389 -7.411 -1.776 -3.432 -818 

Zysk (strata) netto -987 -234 -6.633 -1.589 -3.140 -749 

Aktywa razem 313.818 74.430 367.367 89.860 392.141 95.323 

Zobowiązania razem 206.971 49.088 261.142 63.877 280.952 68.295 

W tym zobowiązania 
krótkoterminowe 185.221 43.930 237.868 58.184 257.235 62.530 

Kapitał własny 106.847 25.341 106.226 25.984 111.188 27.028 

Kapitał podstawowy 1.951 463 1.951 477 1.951 474 

Liczba udziałów/akcji w sztukach 19.514.647 19.514.647 19.514.647 19.514.647 19.514.647 19.514.647 

Wartość księgowa na akcję 
(zł/euro) 5,48 1,3 5,44 1,33 5,70 1,39 

Zysk (strata) netto na akcję 
zwykłą (zł/euro) -0,05 -0,01 -0,34 -0,08 -0,16 -0,04 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 19.048 4.510 32.677 7.829 15.119 3.604 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej -243 -58 -6.985 -1.674 -363 -87 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej -12.045 -2.852 -26.535 -6.358 -9.030 -2.153 

W okresie objętym skróconym kwartalnym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównywalnym notowania 

średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EURO, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się 

następująco: 

Okres  obrotowy Średni kurs w okresie1 Minimalny kurs 
w okresie 

Maksymalny kurs 
w okresie 

Kurs na ostatni dzień 
okresu 

01.01 – 30.09.2013 4,2231 4,1429 4,3292 4,2163 

01.01 – 31.12.2012 4,1736 4,0882 4,3889 4,0882 

01.01 – 30.09.2012 4,1948 4,1086 4,3889 4,1138 
1) Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 

Podstawowe pozycje skróconego kwartalnego sprawozdania z sytuacji finansowej, skróconego kwartalnego sprawozdania z 

całkowitych dochodów oraz skróconego kwartalnego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EURO zgodnie 

ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia: 

 skrócone kwartalne sprawozdanie z sytuacji finansowej według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego 

okresu, 

 skrócone kwartalne sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz skrócone kwartalne sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów 

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w złotych 

przez kurs wymiany. 
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2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (Bilans) 

dane w PLN 

 
Koniec okresu 

30.09.2013 
Koniec okresu 

30.06.2013 
Koniec okresu 

31.12.2012 
Koniec okresu 

30.09.2012 

AKTYWA 

     AKTYWA TRWAŁE     101.617.327,64 97.547.776,30 97.354.493,20 88.126.544,82 

          Rzeczowe aktywa trwałe 20.441.235,67 23.439.944,19 24.051.343,25 24.414.089,78 

          Wartości niematerialne 341.687,78 361.033,19 400.402,76 396.148,28 

          Inwestycje rozliczane metodą praw własności 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Długoterminowe aktywa finansowe 65.659.840,69 65.582.380,95 65.583.953,70 56.522.365,03 

          Nieruchomości inwestycyjne 6.987.304,60 89.063,28 90.409,50 91.082,61 

          Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

8.140.459,00 8.062.136,00 7.201.377,00 6.674.143,00 

          Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46.799,90 13.218,69 27.006,99 28.716,12 

     AKTYWA OBROTOWE 212.200.982,05 234.682.899,29 270.012.960,12 304.014.026,42 

          Zapasy 60.927.995,56 92.240.052,61 149.408.688,51 132.869.390,24 

          Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

140.015.730,49 137.436.294,61 116.941.282,22 160.603.285,36 

          Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

0,00 0,00 0,00 0,00 

          Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 1.997.439,36 707.702,72 1.370.865,05 1.310.354,62 

          Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8.144.399,13 3.012.752,96 1.384.560,34 7.953.096,64 

          Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.115.417,51 1.286.096,39 907.564,00 1.277.899,56 

          Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 

AKTYWA RAZEM 313.818.309,69 332.230.675,59 367.367.453,32 392.140.571,24 
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Koniec okresu 

30.09.2013 
Koniec okresu 

30.06.2013 
Koniec okresu 

31.12.2012 
Koniec okresu 

30.09.2012 

PASYWA 

   KAPITAŁ WŁASNY 106.846.964,20 103.704.528,75 106.225.941,37 111.188.388,04 

          Kapitał zakładowy 1.951.464,70 1.951.464,70 1.951.464,70 1.951.464,70 

          Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej 

52.334.118,09 52.334.118,09 52.334.118,09 52.334.118,09 

          Kapitał (fundusz) zapasowy  650.500,00 650.500,00 650.500,00 650.500,00 

          Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 36.976.288,38 35.721.844,01 35.796.241,65 34.105.884,79 

          Zyski (straty) zatrzymane 14.934.593,03 13.046.601,95 15.493.616,93 22.146.420,46 

   ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 21.750.188,38 21.300.053,18 23.273.943,42 23.717.147,04 

          Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 10.716.903,23 9.942.477,76 10.151.645,82 9.703.012,37 

          Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 116.964,00 116.964,00 116.964,00 125.971,00 

          Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Zobowiązania finansowe 10.916.321,15 11.240.611,42 13.005.333,60 13.888.163,67 

          Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 

   ZOBPOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 185.221.157,11 207.226.093,66 237.867.568,53 257.235.036,16 

          Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

126.347.027,74 152.499.072,10 173.750.825,10 180.336.869,47 

          Pozostałe zobowiązania finansowe 58.532.883,38 54.274.931,56 63.728.504,43 76.796.054,69 

          Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

0,00 0,00 0,00 0,00 

          Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1.576,00 1.576,00 1.576,00 2.112,00 

          Pozostałe rezerwy 339.669,99 450.514,00 386.663,00 100.000,00 

          Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Zobowiązania związane z aktywami trwałymi do 
sprzedaży (działalność zaniechana) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA  206.971.345,49 228.526.146,84 261.141.511,95 280.952.183,20 

PASYWA RAZEM 313.818.309,69 332.230.675,59 367.367.453,32 392.140.571,24 
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3. Rachunek zysków i strat 

dane w PLN 

 
Za okres 01.07. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.07. 
do 30.09.2012 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2012 

Działalność kontynuowana     

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

200.525.627,31 625.640.242,73 233.731.425,51 780.152.707,97 

          - od jednostek powiązanych 34.586.117,60 109.237.195,02 8.021.160,40 24.964.392,70 

          Przychody netto ze sprzedaży produktów 29.363.741,05 67.391.188,43 41.441.494,90 112.407.789,38 

          Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

170.558.511,60 556.621.586,75 190.797.668,26 663.801.519,78 

          Przychody netto ze sprzedaży usług 603.374,66 1.627.467,55 1.492.262,35 3.943.398,81 

Pozostałe przychody operacyjne 139.913,45 1.107.892,18 100.473,34 538.462,53 

Wynik wyceny nieruchomości inwestycyjnych 1.899.857,11 1.899.857,11 0,00 0,00 

Razem przychody z działalności operacyjnej 202.565.397,87 628.647.992,02 233.831.898,85 780.691.170,50 

          Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji w 
toku 

-11.790,85 1.341.686,26 -470.880,13 -1.241.042,66 

          Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki 

19.642,68 52.528,68 57.912,89 271.449,62 

          Amortyzacja 311.701,98 995.198,14 389.971,04 1.218.352,02 

          Zużycie materiałów i energii 27.136.765,31 63.017.591,89 38.152.549,84 103.826.845,99 

          Usługi obce 10.244.231,80 28.495.417,69 12.191.771,21 36.408.950,60 

          Podatki i opłaty 237.792,47 730.262,62 271.461,21 852.222,45 

          Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

3.665.817,03 12.501.312,75 5.091.190,46 16.309.177,56 

          Pozostałe koszty rodzajowe 234.497,04 803.251,97 305.231,13 1.044.269,58 

          Wartość sprzedanych towarów i materiałów 158.369.101,94 517.389.867,43 177.651.257,22 610.544.231,70 

          Pozostałe koszty operacyjne 371.442,77 1.558.765,01 271.371,96 1.357.527,64 

Razem koszty działalności operacyjnej 200.539.916,81 626.780.825,08 233.796.011,05 770.049.085,26 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2.025.481,06 1.867.166,94 35.887,80 10.642.085,24 

          Przychody finansowe 970.370,16 5.574.169,69 302.850,87 5.114.588,42 

          Koszty finansowe 1.047.313,30 9.084.138,39 4.167.409,31 19.188.609,66 

Odpis wartości firmy z konsolidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) na sprzedaży udziałów w jednostkach 
podporządkowanych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 1.948.537,92 -1.642.801,76 -3.828.670,64 -3.431.936,00 

Podatek dochodowy 409.543,00 -656.287,00 -438.092,00 -292.224,00 

           a) część bieżąca 0,00 0,00 -119.418,00 0,00 

           b) część odroczona 409.543,00 -656.287,00 -318.674,00 -292.224,00 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1.538.994,92 -986.514,76 -3.390.578,64 -3.139.712,00 

Działalność zaniechana 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej (w tym 
jednostek stowarzyszonych) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk (strata) netto 1.538.994,92 -986.514,76 -3.390.578,64 -3.139.712,00 
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4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

dane w PLN 

 
Za okres 01.07. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.07. 
do 30.09.2012 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2012 

Zysk (strata) netto za okres 1.538.994,92 -986.514,76 -3.390.578,64 -3.139.712,00 

Zysk z tytułu zwiększenia wyceny składników majątku 
trwałego 

1.468.740,08 1.468.740,08 40.414,33 269.292,45 

Strata z tytułu zwiększenia wyceny składników 
majątku trwałego 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek dochodowy 292.790,41 288.693,35 7.679,00 39.407,01 

Wynik netto z tytułu wyceny majątku trwałego 1.254.444,37 1.180.046,73 32.735,33 229.885,44 

Inne całkowite dochody netto za okres 1.254.444,37 1.180.046,73 32.735,33 229.885,44 

Całkowite dochody ogółem: 2.793.439,29 193.531,97 -3.357.843,31 -2.909.826,56 

Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,05 -0,17 -0,16 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,05 -0,17 -0,16 
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5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

dane w PLN 

Koniec okresu 30.09.2013 

 
Kapitał zakładowy 

Nadwyżka z emisji 
akcji 

Kapitał 
rezerwowy 
tworzony 
ustawowo 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
rzeczowych 

aktywów trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny inwestycji 

Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał ogółem 

Kapitał własny na początek okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 4.983.996,41 30.812.245,24 22.126.892,72 -6.633.275,79 106.225.941,37 

Całkowite dochody ogółem 
   

1.180.046,73 
  

-986.514,76 193.531,97 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
       

0,00 

Przeniesienie zysku roku poprzedniego 
     

-6.633.275,79 6.633.275,79 0,00 

Korekta wyniku lat ubiegłych 
      

427.490,86 427.490,86 

Dywidenda 
       

0,00 

Podwyższenie kapitału 
       

0,00 

Kapitał własny na koniec okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 6.164.043,14 30.812.245,24 15.493.616,93 -559.023,90 106.846.964,20 
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – c.d. 
 

Koniec okresu 30.06.2013 

 
Kapitał zakładowy 

Nadwyżka z emisji 
akcji 

Kapitał 
rezerwowy 
tworzony 
ustawowo 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
rzeczowych 

aktywów trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny inwestycji 

Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał ogółem 

Kapitał własny na początek okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 4.983.996,41 30.812.245,24 22.126.892,72 -6.633.275,79 106.225.941,37 

Całkowite dochody ogółem 
   

-74.397,64 
  

-2.525.509,68 -2.599.907,32 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
       

0,00 

Przeniesienie zysku roku poprzedniego 
     

-6.633.275,79 6.633.275,79 0,00 

Korekta wyniku lat ubiegłych 
      

78.494,70 78.494,70 

Dywidenda 
       

0,00 

Podwyższenie kapitału 
       

0,00 

Kapitał własny na koniec okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 4.909.598,77 30.812.245,24 15.493.616,93 -2.447.014,98 103.704.528,75 
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – c.d. 
 

Koniec okresu 31.12.2012 

 
Kapitał zakładowy 

Nadwyżka z emisji 
akcji 

Kapitał 
rezerwowy 
tworzony 
ustawowo 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
rzeczowych 

aktywów trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny inwestycji 

Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał ogółem 

Kapitał własny na początek okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 4.899.223,11 28.976.776,24 23.637.709,48 1.627.190,67 114.076.982,29 

Całkowite dochody ogółem 
   

84.773,30 1.835.469,00 
 

-6.633.275,79 -4.713.033,49 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
       

0,00 

Przeniesienie zysku roku poprzedniego 
     

1.627.190,67 -1.627.190,67 0,00 

Korekta wyniku lat ubiegłych 
     

-3.138.007,43 
 

-3.138.007,43 

Dywidenda 
       

0,00 

Podwyższenie kapitału 
       

0,00 

Kapitał własny na koniec okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 4.983.996,41 30.812.245,24 22.126.892,72 -6.633.275,79 106.225.941,37 

 
  



Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BOWIM zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2013 r. 

24 | S t r o n a  
 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym – c.d. 
 

Koniec okresu 30.09.2012 

 
Kapitał zakładowy 

Nadwyżka z emisji 
akcji 

Kapitał 
rezerwowy 
tworzony 
ustawowo 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny 
rzeczowych 

aktywów trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny inwestycji 

Zyski zatrzymane Zysk/strata netto Kapitał ogółem 

Kapitał własny na początek okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 4.899.223,11 28.976.776,24 23.637.709,48 1.627.190,67 114.076.982,29 

Całkowite dochody ogółem 
    

229.885,44 
 

-3.139.712,00 -2.909.826,56 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji 
       

0,00 

Przeniesienie zysku roku poprzedniego 
     

1.627.190,67 -1.627.190,67 0,00 

Korekta wyniku lat ubiegłych 
     

21.232,31 
 

21.232,31 

Dywidenda 
       

0,00 

Podwyższenie kapitału 
       

0,00 

Kapitał własny na koniec okresu 1.951.464,70 52.334.118,09 650.500,00 4.899.223,11 29.206.661,68 25.286.132,46 -3.139.712,00 111.188.388,04 
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6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

dane w PLN 

 
Za okres 01.07. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.07. 
do 30.09.2012 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2012 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

     Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1.948.537,92 -1.642.801,76 -3.828.670,64 -3.431.936,00 

     Zysk/(strata) brutto na działalności zaniechanej 
(w tym jednostek stowarzyszonych) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     Zysk/(strata) brutto 1.948.537,92 -1.642.801,76 -3.828.670,64 -3.431.936,00 

     Korekty o pozycje -59.160,70 1.922.705,11 583.443,85 551.583,64 

               Podatek dochodowy zaprezentowany w 
sprawozdaniu z całkowitych dochodów 

-409.543,00 656.287,00 438.092,00 292.224,00 

               Strata z tytułu utraty wartości ujęta dla 
należności z tytułu dostaw i usług 

226.427,51 1.501.906,02 1.762,43 1.380.777,50 

               Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości 
ujęta dla należności z tytułu dostaw i usług 

-18.165,44 -943.542,22 -180.146,67 -2.258.446,81 

               Amortyzacja 311.701,98 995.198,14 389.971,04 1.218.352,02 

               Utrata wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

               Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

               Zysk/strata ze sprzedaży/zbycia składników 
rzeczowych aktywów trwałych 

-98.846,48 -190.762,71 -3.252,81 -11.032,41 

               Koszty finansowe -40.329,07 -55.914,62 0,00 0,00 

               Przychody finansowe -30.406,20 -40.466,50 -62.982,14 -70.290,66 

     Zysk/ strata przed zmianami kapitału obrotowego 1.889.377,22 279.903,35 -3.245.226,79 -2.880.352,36 

     Zmiany w kapitale obrotowym 1.929.930,47 15.686.891,64 3.416.134,65 9.254.995,45 

          Zmiana stanu zapasów 31.312.057,05 88.480.692,95 4.307.290,89 -2.219.518,81 

          Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałych 

-4.172.778,88 -23.885.208,07 26.251.261,74 43.641.423,03 

          Zmiana pozostałych aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Zmiana stanu zobowiązań (bez zobowiązań 
finansowych i inwestycyjnych) 

-25.645.144,36 -47.977.666,81 -26.729.642,91 -31.360.326,49 

          Zmiana stanu rezerw 1.052.793,00 847.722,00 8.215,00 626.938,00 

          Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -616.996,34 -1.778.648,43 -420.990,07 -1.433.520,28 

          Zmiana pozostałych pasywów 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Inne korekty działalności operacyjnej -1.899.857,11 -1.899.857,11 0,00 0,00 

     Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1.919.450,58 14.066.937,88 170.907,86 6.374.643,09 

          Odsetki zapłacone -1.480.834,97 -4.980.725,44 -2.704.863,08 -8.744.434,13 

          Podatek dochodowy zapłacony 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

3.400.285,55 19.047.663,32 2.875.770,94 15.119.077,22 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – c.d. 
 

 
Za okres 01.07. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.07. 
do 30.09.2012 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2012 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

     Wpływy 153.950,00 272.031,00 3.252,81 150.556,46 

          Zbycie wartości niematerialnych  oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

153.950,00 272.031,00 3.252,81 46.858,46 

          Zbycie nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 103.698,00 

               a) w jednostkach zależnych, 
współkontrolowanych i stowarzyszonych 

0,00 0,00 0,00 103.698,00 

               b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

     Wydatki 457.135,78 514.681,86 205.852,66 513.790,46 

          Nabycie wartości niematerialnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

457.135,78 514.681,86 205.852,66 513.790,46 

          Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

               a) w jednostkach zależnych, 
współkontrolowanych i stowarzyszonych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

               b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-303.185,78 -242.650,86 -202.599,85 -363.234,00 

 



Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BOWIM zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2013 r. 

27 | S t r o n a  
 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – c.d. 
 

 
Za okres 01.07. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2013 

Za okres 01.07. 
do 30.09.2012 

Za okres 01.01. 
do 30.09.2012 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

     Wpływy 967.330,39 1.883.368,56 3.835.663,72 20.327.694,28 

          Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 

0,00 0,00 0,00 0,00 

          Kredyty i pożyczki 858.666,81 858.666,81 324.325,05 324.325,05 

          Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Inne wpływy finansowe 108.663,58 1.024.701,75 3.511.338,67 20.003.369,23 

     Wydatki -1.067.216,01 13.928.542,23 2.437.872,07 29.357.546,61 

          Nabycie akcji (udziałów) niekontrolujących 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Nabycie akcji (udziałów) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 
jednostki dominującej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

          Dywidendy i inne wypłaty na rzecz udziałów nie 
sprawujących kontroli 

0,00 0,00 0,00 0,00 

          Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku 

0,00 0,00 0,00 0,00 

          Płatności z tytułu kosztów emisji akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Spłaty kredytów i pożyczek -2.726.378,79 7.450.461,26 -3.535.807,79 2.648.499,93 

          Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

63.054,98 63.054,98 6.382,50 282.014,81 

          Odsetki  1.551.107,80 5.235.025,99 2.952.762,86 9.217.581,87 

          Inne wydatki finansowe 45.000,00 1.180.000,00 3.014.534,50 17.209.450,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2.034.546,40 -12.045.173,67 1.397.791,65 -9.029.852,33 

Przepływy pieniężne netto razem 5.131.646,17 6.759.838,79 4.070.962,74 5.725.990,89 

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych 
na koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5.131.646,17 6.759.838,79 4.070.962,74 5.725.990,89 

Środki pieniężne na początek roku obrotowego 0,00 1.384.560,34 0,00 2.227.105,75 

Środki pieniężne na koniec okresu 5.131.646,17 8.144.399,13 4.070.962,74 7.953.096,64 

          Środki pieniężne o ograniczonej możliwości 
dysponowania 

-57.059,77 235.068,57 0,00 0,00 
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III. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta i jego Grupy Kapitałowej 

Bowim S.A. (Spółka, Jednostka Dominująca) z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Niweckiej 1e, jest spółką akcyjną 

zarejestrowaną i wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001104. 

Głównym przedmiotem działalności Bowim S.A. jest handel wyrobami hutniczymi. W swojej ofercie proponuje szeroki 

asortyment wyrobów ze stali węglowej, na który składają się zarówno produkty polskich producentów stali, jak i produkty 

z importu. Ponadto Bowim S.A. oferuje produkcję prefabrykatów zbrojeniowych. 

Centrala oraz centrum logistyczno-dystrybucyjne Bowim S.A. znajduje się w Sosnowcu. Spółka posiada również 7 oddziałów 

handlowych, zlokalizowanych w Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu i Warszawie, oraz 2 magazyny 

handlowe, w Sławkowie i Szczecinie. 

Akcje Bowim S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 25 stycznia 2012 roku. 

Bowim S.A. jest członkiem i założycielem Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. 

Skład osobowy Zarządu na dzień 30 września 2013 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia 

się następująco: 

 Jacek Rożek – Wiceprezes Zarządu, 

 Adam Kidała – Wiceprezes Zarządu, 

 Jerzy Wodarczyk – Wiceprezes Zarządu. 

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia publikacji niniejszego raportu kwartalnego skład oraz zakres kompetencji 

Członków Zarządu nie uległ zmianie. 

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2013 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu przedstawia 

się następująco: 

 Feliks Rożek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Jan Kidała – członek Rady Nadzorczej, 

 Aleksandra Wodarczyk – członek Rady Nadzorczej, 

 Bernadetta Fuchs – członek Rady Nadzorczej, 

 Sobiesław Szefer – członek Rady Nadzorczej, 

 Tadeusz Borysiewicz – członek Rady Nadzorczej, 

 Rafał Abratański – członek Rady Nadzorczej. 

W związku z zasiadaniem w Radzie Nadzorczej Emitenta Pana Rafała Abratańskiego, Wiceprezesa Zarządu Domu 

Maklerskiego IDM S.A. (DM IDM S.A.), Bowim S.A. otrzymuje zestawienie transakcji zawartych przez DM IDM S.A. w ramach 

pełnienia funkcji animatora dla Spółki. Bowim S.A. niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia przekazuje raport bieżący 

do publicznej wiadomości z zestawieniem transakcji. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje w siedzibie Emitenta, ul. Niwecka 1e, Sosnowiec. 

Bowim S.A. jest Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej BOWIM (dalej: Grupa Kapitałowa, Grupa Emitenta, Grupa), 

w której skład wchodzą trzy spółki zależne: Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o., Betstal Sp. z o.o. oraz Passat-Stal S.A. 

Przedmiotem działalności Grupy jest sprzedaż hurtowa metali i rud metali, świadczenie usług transportowych, 

prefabrykacja stali zbrojeniowej oraz serwis poprzeczny i wzdłużny wyrobów płaskich. 

Grupa w przeważającej mierze prowadzi sprzedaż na terytorium kraju, a przychody z tego tytułu stanowiły na koniec 

września br. 96,9% przychodów ogółem i 97,3% w III kwartale br. 

2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta oraz skutki zmian w jej strukturze 

Powstanie Grupy Kapitałowej BOWIM datujemy na wrzesień 2005 roku, kiedy to Bowim S.A. utworzył  na bazie oddziału 

w Rzeszowie spółkę zależną Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. Emitent objął wówczas przedmiotowe udziały w kapitale 

założycielskim powyższej spółki stanowiące 75% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania praw z 85,7% 

głosów na zgromadzeniach wspólników Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. 
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W 2007 roku Bowim S.A. nabył 80% udziałów w kapitale zakładowym Betstal Sp. z o.o., a spółka zależna, Bowim-

Podkarpacie Sp. z o.o., nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Centrostal-Jasło Sp. z o.o., inkorporując ją w całości 

w 2008 roku. 

Bowim S.A., w roku 2010, nabył 100% akcji w spółce Passat-Stal S.A., natomiast 20 lipca 2011 roku nabył 10% udziałów 

w spółce Betstal Sp. z o.o. kształtując ostateczny skład Grupy Kapitałowej BOWIM. 

Na dzień 30 września 2013 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu Grupa Kapitałowa BOWIM obejmuje podmiot 

dominujący Bowim S.A. oraz trzy spółki zależne: Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o., Betstal Sp. z o.o. oraz Passat-Stal S.A. 

Schemat: Grupa Kapitałowa BOWIM na dzień 30 września 2013 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu 

 

Tabela: Jednostki zależne od Bowim S.A. na dzień 30 września 2013 roku oraz na dzień 14 listopada 2013 roku 

Lp. Nazwa Spółki 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział głosów na 

zgromadzeniu 

wspólników/WZA 

Wartość kapitału 

zakładowego 

1. Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. 75% 85,70% 50.000 PLN 

2. Betstal Sp. z o.o. 90% 90,00% 50.000 PLN 

3. Passat-Stal S.A. 100% 100,00% 17.376.538 PLN 

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej BOWIM jest:  

 sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 

 świadczenie usług transportowych, 

 prefabrykacja stali zbrojeniowej, 

 serwis poprzeczny i wzdłużny wyrobów płaskich. 

We wrześniu br. Zarząd Bowim S.A. podjął decyzję o zawieszeniu działalności zakładu zbrojarskiego należącego do Emitenta, 

znajdującego się w Sosnowcu. Szczegółowe informacje dot. wygaszenia działalności zbrojarskiej w ramach Bowim S.A. 

opisane zostały w punkcie 3. Informacji dodatkowych niniejszego raportu kwartalnego. 

Warto zaznaczyć, iż pomimo zawieszenia działalności zakładu zbrojarskiego Emitenta Bowim S.A. nie stracił swoich 

dotychczasowych klientów. Obecnie Jednostka Dominująca realizuje zlecenia swoich klientów poprzez spółkę zależną 

Betstal Sp. z o.o., która świadczy dla Emitenta usługi w zakresie działalności zbrojarskiej.  

 

Charakterystyka jednostek zależnych: 

Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. 

Podstawową działalnością Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. jest sprzedaż wyrobów hutniczych, w tym w szczególności blach, 

prętów, w tym zbrojeniowych, kształtowników, rur oraz profili. Ponadto Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. oferuje w szerokim 

zakresie stale węglowe niestopowe i niskostopowe producentów krajowych i zagranicznych. 

Betstal Sp. z o.o. 

Działalność produkcyjna Betstal Sp. z o.o. wykonywana jest wyłącznie na potrzeby Emitenta. Podstawową działalnością 

Betstal Sp. z o.o. jest prefabrykacja zbrojenia. Zbrojarnia Betstal Sp. z o.o. posiada możliwości produkcji elementów 

wszystkich kształtów, w zakresie średnic prętów od 6mm do 40mm. Zakład wyposażony jest w najnowocześniejsze maszyny 

do produkcji zbrojeń: linię do cięcia prętów, automaty do produkcji strzemion, giętarki. Moce produkcyjne wynoszą 

do 3.000 ton na miesiąc. Poza tym Zbrojarnia Betstal Sp. z o.o. posiada dwie maszyny do produkcji koszy pali. 

Passat-Stal S.A. 

Podstawową działalnością Passat-Stal S.A. jest przetwórstwo i dystrybucja wyrobów stalowych: blach w kręgach, arkuszach, 

taśmach oraz profili stalowych. Passat-Stal S.A. świadczy również usługi cięcia poprzecznego, wzdłużnego i przetwarzania 

stali. W wyniku zakończonej w roku ubiegłym inwestycji polegającej na rozbudowie Stalowego Centrum Serwisowego 
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w Płocku oraz na wdrożeniu nowej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości, Passat-Stal S.A. rozpoczęła 

produkcję testową na maszynach zakupionych w nowej inwestycji oraz wprowadziła do sprzedaży nowy produkt w postaci 

kształtowników zamkniętych zimnogiętych, zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości o przekroju okrągłym, 

kwadratowym i prostokątnym, wykonywanych wg normy konstrukcyjnej EN10219. Powyższe kształtowniki mają szerokie 

zastosowanie, w tym głównie w przemyśle maszynowym, transportowym, budownictwie, górnictwie, meblarstwie i wielu 

innych dziedzinach gospodarki. W III kwartale br. Passat-Stal S.A. odnotowała wzrost produkcji ww. kształtowników o 18,1% 

ton w stosunku do II kwartału br.  

Łączna wydajność maszyn spółki Passat-Stal S.A. to 9.300 ton na miesiąc. Działalność produkcyjna Passat-Stal S.A. 

wykonywana jest wyłącznie na potrzeby Emitenta. 

Wszystkie wyżej wymienione jednostki zależne Emitenta mają siedzibę w Polsce. 

Wszystkie wyżej wymienione jednostki zależne Bowim S.A. podlegają pełnej konsolidacji.  

Poza zdarzeniami wymienionymi wyżej w III kwartale br. oraz do dnia 14 listopada br. nie nastąpiły żadne inne zmiany 

w strukturze Grupy Kapitałowej, w tym w wyniku połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek zależnych, 

inwestycji długoterminowych czy podziału. 

3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta 
w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich 
dotyczących 

W wyniku pogarszającej się od 2012 roku sytuacji na rynku wyrobów hutniczych oraz spowolnienia gospodarczego, a także 

w konsekwencji poniesionej skonsolidowanej straty netto za rok obrotowy 2012, Zarząd Bowim S.A. podjął decyzje 

o wprowadzeniu niezbędnych redukcji kosztowych w wielu obszarach działalności Spółki i dostosowaniu poziomu kosztów 

ponoszonych przez Emitenta do aktualnie osiąganych marż handlowych. 

Poprzez stopniowe redukcje etatów w Jednostce Dominującej (tabela „Przeciętne zatrudnienie”, punkt 30. Informacji 

dodatkowych) wartość oszczędności z tytułu wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia w III kwartale br. wyniosła 

1.425 tys. PLN w porównaniu do III kwartału 2012 roku oraz 3.808 tys. PLN narastająco za III kwartały 2013 roku w stosunku 

do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

W sierpniu br. Zarząd Jednostki Dominującej podjął uchwałę o przeniesieniu ze środków trwałych na nieruchomości 

inwestycyjne nieruchomości położonych w Strykowie (gmina Stęszew) oraz Plewiskach (gmina Komorniki), w wyniku czego 

we wrześniu br. dokonano wyceny ww. gruntów do wartości godziwej na łączną wartość 1.900 tys. PLN oraz dokonano ich 

reklasyfikacji w ramach grup środków trwałych w wysokości 4.999 tys. PLN. W konsekwencji ww. działań Spółka odnotowała 

dodatni wynik na wycenie nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 1.900 tys. PLN. 

Bowim S.A. będąc importerem wyrobów stalowych, narażony jest na ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych 

oraz ich wpływu na osiągane wyniki finansowe. W wyniku przyjętej strategii, współpracy w tym zakresie z Domem 

Maklerskim TMS Brokers S.A. w Warszawie, ciągłej obserwacji rynków, a w konsekwencji poprzez zawieranie transakcji typu 

forward i naturalny hedging w ramach przyznanych limitów skarbowych w bankach finansujących Bowim S.A., Spółka 

ograniczyła wpływ ujemnych różnic kursowych na wypracowany wynik finansowy, tym samym na koniec września br. 

Emitent wygenerował zysk na różnicach kursowych w wysokości 2.666 tys. PLN w stosunku do straty w analogicznym 

okresie ubiegłego roku wynoszącej -5.360 tys. PLN (w samym III kwartale br. wynik ten wyniósł 1.408 tys. PLN 

w porównaniu do straty na poziomie -585 tys. PLN w analogicznym okresie 2012 roku). 

W dniu 27 września br. Zarząd Bowim S.A. podjął decyzję o zawieszeniu działalności zakładu zbrojarskiego należącego 

do Emitenta, znajdującego się w Sosnowcu (raport bieżący nr 64/2013 z dnia 27 września 2013 roku). Decyzja 

ta podyktowana była osłabioną koniunkturą na rynku zbrojenia budowlanego, a co za tym idzie ujemną rentownością 

zakładu. W celu zwiększenia rentowności Grupy, Zarząd zdecydował o wygaszeniu działalności zbrojarskiej w ramach Bowim 

S.A. i skupieniu się na pełnym i rentownym wykorzystaniu mocy produkcyjnych znajdujących się w spółce zależnej Betstal 

Sp. z o.o. W konsekwencji całkowite moce produkcyjne Grupy Emitenta w zakresie produkcji zbrojenia budowlanego 

zmniejszyły się z 5.500 do 3.000 ton miesięcznie. 

Warto zaznaczyć, iż ww. zdarzenia wpłynęły nie tylko na poprawę wyniku Emitenta, ale również znalazły swoje 

odzwierciedlenie w wynikach wypracowanych przez cała Grupą Kapitałową BOWIM. 

Skonsolidowana strata netto na koniec września br. zmniejszyła się ponad 4,5-krotnie w stosunku do straty netto 

poniesionej za 9 m-cy 2012 roku, a za III kwartał br. Grupa Kapitałowa BOWIM wypracowała skonsolidowany zysk netto 

w wysokości 1.642 tys. PLN w stosunku do straty netto -3.970 tys. PLN za III kwartał ubiegłego roku. 
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Po za opisanymi powyżej zdarzeniami, w spółkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły istotne dokonania lub niepowodzenia, 

które można by odnieść do analizowanego okresu. 

4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

Czynniki wpływające bezpośrednio na wypracowany wynik 

Pogarszająca się od ubiegłego roku sytuacja na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych, spowolnienie gospodarcze oraz 

polityka Towarzystw Ubezpieczeniowych sprawiły, iż wartość przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej BOWIM 

spadła w III kwartale 2013 roku o 25,7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W ślad za zmniejszeniem 

się wartości przychodów odnotowano wartościowy spadek kosztów działalności operacyjnej o 26,0%. W analizowanym 

okresie Grupa odnotowała zysk na sprzedaży brutto na poziomie 997 tys. PLN i był on ponad 6-krotnie wyższy niż w III 

kwartale 2012 roku. Zdecydowana poprawa ww. wyniku jest sukcesem m.in. efektem skutecznie wprowadzonego planu 

restrukturyzacyjnego Bowim S.A., o którym mowa w pkt. 3 powyżej. 

Podstawowym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie wypracowanych przychodów była i jest bieżąca polityka 

Towarzystw Ubezpieczeniowych, które w świetle strat ponoszonych na rynkach polskich i europejskich w większości branż, 

znacznie zmniejszyły ekspozycje ubezpieczeniowe zarówno dla dostawców Emitenta, ograniczając tym samym potencjał 

zakupowy, jak i na odbiorców, ograniczając bezpieczeństwo sprzedaży, a tym samym zminimalizowały chęć ponoszenia 

ryzyka, co w świetle globalnego przyzwyczajenia przez dostawców do pseudo bezpiecznego handlu staje się poważnym 

problemem.  Powyższa sytuacja zobowiązuje Emitenta do podjęcia szeregu działań związanych z przemodelowaniem 

dzisiejszego finansowania sprzedażowego na zakupowe, czego wynikiem jest m.in. podpisanie umowy faktoringu 

odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 5.000.000,00 EUR. 

Powyższe zdarzenie, pomimo iż wywołuje negatywny skutek w wielkości uzyskiwanych przychodów, nie przekłada się na 

realizowane marże na sprzedaży, które od lipca systematycznie rosły, stabilizując się na poziomie pozwalającym 

na odpracowywanie straty roku 2013 i generowanie zysków w latach kolejnych. 

Dodatkowo jednorazowym zdarzeniem, które miało wpływ na wypracowany wynik było podjęcie przez Zarząd Bowim S.A. 

uchwały o przeniesieniu ze środków trwałych na nieruchomości inwestycyjne nieruchomości położonych w Strykowie oraz 

Plewiskach. Szczegółowy opis tego działania znajduje się w punkcie 3. Informacji dodatkowych niniejszego raportu 

kwartalnego.  

Dzięki kontynuowaniu przez Bowim S.A. programu pełnego i ciągłego monitoringu wszystkich procesów generujących 

różnice kursowe, począwszy od momentu kalkulacji zamówienia, aż do momentu faktycznej zapłaty za otrzymany towar, 

oraz ciągłej obserwacji rynków walutowych, zdecydowanej poprawie uległ wpływ ujemnych różnic kursowych 

na wypracowany wynik. W III kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa odnotowała zysk z tytułu realizacji dodatnich różnic 

kursowych w wysokości 2.341 tys. PLN wobec straty na poziomie -532 tys. PLN w III kwartale 2013 roku.  

Pomimo ujemnych wyników zarówno z działalności operacyjnej, w wysokości -313 tys. PLN, wynikających z zawiązanych 

odpisów na należności, jak i działalności finansowej na poziomie -411 tys. PLN, związanych z poniesionymi kosztami z tyt. 

odsetek zapłaconych i naliczonych, oraz po uwzględnieniu kwoty podatku dochodowego Grupa Kapitałowa BOWIM 

wypracowała zysk netto w III kwartale br. w wysokości 1.642 tys. PLN wobec poniesionej straty w wysokości  

-3.970 tys. PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

 

Proceder wyłudzania podatku VAT 

Istotnym problemem pierwszych trzech kwartałów br. na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych był narastający proceder 

tzw. karuzeli podatkowej, polegającej na tym, że podmioty działające w ramach „karuzeli podatkowej” nie płacą VAT 

należnego lub wyłudzają zwrot VAT naliczonego od wyrobów stalowych, szczególnie prętów żebrowanych. Częścią łańcucha 

transakcji karuzelowych są często tzw. słupy zwane też „znikającymi podatnikami”, czyli podmioty, które po dokonaniu 

szeregu transakcji ulegają likwidacji. Nieuczciwe firmy deklarujące eksport wyrobów hutniczych do innych krajów UE, aby 

skorzystać z zerowej stawki podatku VAT, a sprzedają towar w kraju, w cenie obniżonej o stawkę tego podatku. W ten 

sposób uzyskują przewagę nad legalnie działającymi na rynku stali podmiotami, a praktyka taka dezorganizuje rynek i 

zagraża funkcjonowaniu polskich dystrybutorów. Według szacunków PUDS, z tytułu wyłudzeń podatku VAT budżet ponosi 

rocznie kilkaset milionów złotych strat, a z danych Eurostatu wynika, że może to być nawet 400 mln PLN rocznie. Zatem 

sprzedaż uczciwie działających firm mogłaby być nawet o ponad 40% wyższa. Bowim S.A. jako jedna z wielu firm jest 

sygnatariuszem deklaracji odpowiedzialnego handlu podpisanej wspólnie z innymi dystrybutorami wyrobów hutniczych w 

celu uświadomienia społeczeństwa o istniejącym procederze oraz jemu przeciwdziałaniu. 
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W wyniku działań podjętych przez Ministerstwo Finansów, Komisja Europejska wydała interpretację odnośnie stosowania 

odwróconego VAT w prętach stalowych. Wprowadzenie procedury tzw. odwróconego obciążenia VAT-em w przypadku 

obrotu niektórymi wyrobami stalowymi ma przeciwdziałać oszustwom podatkowym na tym rynku. W takim przypadku 

to kupujący, a nie sprzedający zobowiązuje się do odprowadzenia podatku. 

W lipcu br. Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej i ustawie o VAT, który ma ograniczyć wyłudzenia podatku 

w obrocie wyrobami stalowymi. Dokument przewiduje też wprowadzenie krótszych, miesięcznych zamiast kwartalnych, 

okresów rozliczeniowych dla podatników dokonujących sprzedaży tzw. towarów wrażliwych (m.in. niektóre wyroby stalowe 

nieobjęte mechanizmem odwróconego VAT oraz paliwa i złoto nieobrobione). Projekt wprowadza też instytucję 

odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe z VAT sprzedawcy, w transakcjach towarami 

wrażliwymi. Zgodnie z nią podatnik kupujący takie towary odpowiadałby solidarnie wraz z podmiotem dokonującym 

dostawy za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność ta byłaby ograniczona do części podatku, proporcjonalnie 

przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy byłaby stosowana, gdy 

w momencie dokonania dostawy towarów wrażliwych, podatnik wiedziałby lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby 

przypuszczać, że cała kwota podatku lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Sejm przyjął 

ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa w brzmieniu zaproponowanym 

przez Ministerstwo Finansów. Jedyną zmianą była poprawka ust. 3a. Minister Finansów Maciej Grabowski podkreślił, 

że proponowane zmiany dobrze sprawdziły się w handlu złomem, likwidując wyłudzenia na 400 mln złotych. Ustawa została 

skierowana do Senatu. 

W dniu 9 sierpnia br. Wyższa Izba polskiego parlamentu przyjęła ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu przyjętym przez Sejm. W dniu 29 sierpnia 2013 roku Prezydent podpisał 

nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa.  

Pomimo faktu, że od 1 października br. obowiązuje prawo, które wprowadza mechanizm odwróconego VAT, to nie zostały 

opracowane przepisy wykonawcze, które wyroby podlegają procedurze odwróconego VATu. Pojawiły się również 

wątpliwości jaki symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) stosować dla poszczególnych produktów, bo od tego 

uzależniona jest możliwość stosowania ww. kwalifikacji. Aktualnie Przedstawiciele PUDS zwrócili się z zapytaniem 

o interpretację do odpowiednich Urzędów Skarbowych oraz do GUS, ale również wypracowali własną rekomendację, póki 

co w zakresie stali budowlanej oraz wyrobów wytwarzanych przez zakłady prefabrykacji zbrojeń jednak wkrótce swoje 

stanowisko wypracować mają specjaliści zajmujący się sprzedażą i przetwórstwem pozostałego asortymentu 

(m.in. wyrobów płaskich).  

W dniu 4 listopada br. stalowy serwis informacyjny podał informację, iż Główny Urząd Statystyczny zmienia interpretację 

klasyfikacji zbrojeń budowlanych. Z decyzją tą nie zgadza się z nią m.in. Polska Unia Dystrybutorów Stali, reprezentująca 

największe firmy zajmujące się handlem wyrobami hutniczymi w naszym kraju. Obecnie władze PUDS prowadzą w tej 

sprawie rozmowy z Ministerstwem Finansów.  

 

Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 

W dniu 22 czerwca 2012 roku Spółka otrzymała Protokół Kontroli Nr UKS2491/W4P/42/3/10/171/016, sporządzony zgodnie 

z art. 290 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 

1991 roku o kontroli skarbowej, sporządzony przez Inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach (UKS). 

Przedmiotem prowadzonej kontroli była rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość odliczania i 

wpłacania podatku od towarów i usług w okresie od 1 października 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku. W protokole 

ustalono, iż w kontrolowanym okresie Spółka zadeklarowała wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów na rzecz m.in. pięciu 

podmiotów z krajów członkowskich UE, mających swoje siedziby w Republice Czeskiej i na Słowacji. 

W dniu 6 lipca 2012 roku Zarząd Spółki Bowim S.A. skierował do Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach wyjaśnienia 

i zastrzeżenia do protokołu kontroli. Zdaniem Zarządu Spółki Bowim S.A. wypełnił wszelkie przesłanki formalno-prawne 

wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów, pozwalające na uznanie dostawy wykonanej na rzecz wskazanych 

w protokole kontroli podmiotów zagranicznych za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. 

W związku z powyższym, Bowim S.A. otrzymał decyzję Dyrektora UKS w Katowicach z dnia 21 września 2012 roku 

nr UKS2491/W4P/42/3/10/187/025, od której przy pomocy kancelarii Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. k. dnia 

9 października 2012 roku odwołała się, podtrzymując i udowadniając swoje stanowisko, iż Spółka wypełniła wszelkie 

przesłanki formalno-prawne wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów, pozwalające na uznanie dostawy 

wykonanej na rzecz wskazanych w protokole kontroli podmiotów zagranicznych. 
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W dniu 31 stycznia 2013 roku Bowim S.A. powziął informację o otrzymaniu przez jego pełnomocnika decyzji Dyrektora Izby 

Skarbowej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2013 roku nr PTI/1/440701/115-121/12/ASK1 utrzymującą w mocy decyzję 

Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach nr UKS2491/W4P/42/3/10/187/025 z dnia 21 września 2012 roku, 

w której określił dodatkowe zobowiązanie podatkowe Emitenta w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), a od której 

Emitent się odwołał. 

W wyniku określenia wyżej opisanego zobowiązania, Spółka została zobowiązana do zapłaty nieuregulowanej kwoty 

zobowiązania w zakresie VAT, w łącznej kwocie 2.608.810,00 PLN z odsetkami od kwot należnych za dany miesiąc 

rozliczeniowy, od 26 dnia miesiąca następującego po tym danym miesiącu rozliczeniowym. W dniu wydania decyzji była ona  

ostateczna w postępowaniu administracyjnym, jednak przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego. Po dokonaniu  

zapłaty, Emitent dokonał stosownych korekt sprawozdań finansowych za okres, którego dotyczyło zobowiązanie 

podatkowe. 

W związku z powyższym oraz przekonaniem Zarządu Spółki o dołożeniu należytej staranności w zakresie okoliczności 

zawarcia kwestionowanych transakcji i ich dokumentacji, a także uwzględniając rekomendację swego pełnomocnika 

w przedmiotowym postępowaniu – kancelarii Baker&McKenzie Krzyżowscy i Wspólnicy sk. k. z siedzibą w Warszawie, 

Emitent w dniu 28 lutego 2013 roku wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wnosząc 

w szczególności o uchylenie wskazanych wyżej decyzji podatkowych, jako niezgodnych z prawem. 

W opinii Emitenta, decyzja UKS oraz utrzymująca ją w mocy decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach są niezasadne. 

W wyniku analizy przeprowadzonej przez UKS postawiono Spółce zarzut braku należytej staranności w zakresie weryfikacji 

kontrahentów, i że ten brak należytej staranności spowodował uszczuplenie należności podatkowych polegający 

na bezpodstawnym zastosowaniu zerowej stawki VAT, gdyż towar objęty transakcjami ze wskazanymi w ww. decyzjach 

zagranicznymi podmiotami faktycznie nie opuścił terenu Polski i to pomimo faktu, że Emitent dysponuje dokumentami, 

które potwierdzają zarówno taki wywóz jak i rozładunek towaru poza granicami kraju. Należy podkreślić, iż żaden z tych 

dokumentów nie został wystawiony przez Spółkę, bowiem za wywóz oraz rozładunek towarów odpowiadali kupujący 

i działające na ich zlecenie firmy przewozowe.  

W dniu 8 maja 2013 roku Spółka otrzymała postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego 

w Sosnowcu, PSUS/PP-1I/POS-WST/13/MRi/73894, na mocy którego z urzędu wstrzymano wykonanie ostatecznej decyzji 

Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2013 roku do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu 

administracyjnego. Jednocześnie Spółka z ostrożności, pomimo wstrzymania wykonania decyzji, w celu uniknięcia dalszego 

naliczania odsetek karnych do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sad administracyjny podjęła decyzję o spłacie 

teoretycznego zobowiązania. W I półroczu br. zobowiązanie to zostało całkowicie spłacone. 

W dniu 24 października br. Spółka otrzymała informację o rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 

skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej 

w Katowicach i wydaniu wyroku uchylającego zaskarżoną decyzję w całości orzekającego zarazem, iż ww. decyzja nie 

podlega wykonaniu. Utrzymana w mocy decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach nakładała na 

Bowim S.A. obowiązek zapłaty kwoty 2.608.810,00 PLN wraz z odsetkami podatkowymi, z tytułu łącznej różnicy pomiędzy 

kwotą podatku VAT zadeklarowaną przez Emitenta za miesiące od października 2007 roku do kwietnia 2008 roku, a kwotą  

zobowiązania podatkowego za ww. miesiące określoną w decyzji. Różnica wynikała z podważanego przez Dyrektora Urzędu 

Kontroli Skarbowej w Katowicach prawa Emitenta do zastosowania stawki 0% w zakresie podatku VAT dla transakcji 

wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (raport bieżący numer 70/2013 z dnia 24 października 2013 roku). 

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Emitent zarzucił organom skarbowym naruszenie art. 

122 w zw. z art. 187 § 1 oraz w zw. 191 Ordynacji podatkowej, art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej, art. 41 ust 3 w zw. z art. 

42 ust. 1 oraz w zw. z art. 13 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 138 Dyrektywy 2006/112/WE. 

W szczególności podniesiono, iż bezzasadnie uznano, iż wszystkie towary objęte kwestionowanymi transakcjami nie 

opuściły granic Polski, a także wbrew zebranemu w sprawie materiałowi dowodowemu uznano, iż Emitent nie dołożył 

należytej staranności w zakresie sprawdzenia kontrahentów i okoliczności zawarcia i wykonania przedmiotowych transakcji 

Emitent wykazywał, iż przy zawieraniu wykonywaniu tych transakcji dopełnił obowiązku należytej staranności, a zatem 

informacje jakimi dysponował i mógł dysponować w czasie ich zawierania i wykonywania nie rodziły po stronie Emitenta 

obowiązku zaniechania korzystania z preferencyjnej stawki podatku VAT z tytułu dostaw dla wskazanych w decyzji 

kontrahentów. 

W ustnych motywach orzeczenia Sąd wskazał, iż zarzuty naruszenia prawa sformułowane przez Emitenta były uzasadnione, 

a zatem że bez wykazania wystarczających przesłanek Emitentowi przypisano brak należytej staranności skutkujący brakiem 

prawa do zastosowania stawki VAT 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, oraz nie uzasadniono podstaw 

dla jakich zakwestionowano wszystkie badane transakcje pozbawiając tym samym pochopnie Emitenta prawa do 
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zastosowania stawki preferencyjnej podatku VAT, pomimo że z materiału dowodowego wynikało, iż w przypadku części 

transakcji towary opuściły granice Polski. Spółka oczekuje na uzasadnienie wyroku.  

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej 
Emitenta w prezentowanym okresie  

Działalność na rynku handlu wyrobami hutniczymi charakteryzuje się sezonowością uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży, 

związaną ze zmiennością warunków atmosferycznych w rocznym cyklu pogodowym. Sezonowość ta szczególnie wpływa 

na ograniczenie sprzedaży prefabrykatów zbrojeniowych w I oraz częściowo w IV kwartale, co ma związek z ograniczaniem 

robót budowlanych w tym okresie oraz w mniejszym stopniu na sprzedaż wyrobów hutniczych na rynku krajowym i rynkach 

zagranicznych tej samej strefy klimatycznej. Grupa Emitenta stosuje politykę sprzedażową polegającą na zaoferowaniu 

szerokiej oferty wyrobów hutniczych, tak by zapewnić wymienność sprzedawanych wyrobów hutniczych w poszczególnych 

asortymentach w różnych kwartałach. W efekcie wpływ zjawiska sezonowości na sprzedaż w ww. okresie był ograniczany, 

nie pozostaje  jednak bez wpływu na koniunkturę sprzedaży. 

6. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowania 
stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o istotnych zmianach 
wielkości szacunkowych 

Wszystkie jednostki Grupy Kapitałowej BOWIM stosują jednolite zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi 

Standarami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz 

związanymi z nimi interpretacjami w formie rozporządzeń, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„BOWIM” S.A. z dnia 15 września 2008 roku. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz związanymi z nimi standardami i interpretacjami 

zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji 

Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF) według stanu obowiązującego na dzień 30 września 2013 roku 

dopuszczonymi do stosowania w Unii Europejskiej. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej, nie istnieją 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

W kwartalnym sprawozdaniu finansowym zakończonym 30 września 2013 roku przestrzegano tych samych zasad (polityki) 

rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym zakończonym w dniu 31 grudnia 

2012 roku. 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało według zasady kosztu historycznego, za wyjątkiem udziałów w jednostkach 

zależnych, oraz aktywów trwałych kwalifikowanych, jako grunty wycenianych w wartości godziwej w korespondencji 

z kapitałem z aktualizacji wyceny oraz aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej 

w korespondencji z rachunkiem zysków i strat. 

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej 
do uzyskania i odwróceniu tych odpisów 

Poniższa tabela prezentuje kwoty odpisów aktualizujących wartość zapasów, jakie utworzono w okresie sprawozdawczym, 

którego dotyczy raport. 

Tabela. Odpisy aktualizujące wartość zapasów (dane w tys. PLN) 

 
30.09.2013 30.06.2013 31.12.2012 30.09.2012 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 664 0 

Koszty sprzedaży 0 0 0 0 

Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 

Kwoty odpisów aktualizujących wartość zapasów razem: 0 0 664 0 
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8. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych 
aktywów oraz odwróceniu takich odpisów 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych 

lub grupy aktywów finansowych. 

Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu 

Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona strata z tytułu utraty wartości pożyczek i należności 

wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości równa się różnicy 

pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów 

pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia należności, które nie zostały jeszcze poniesione), 

zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej (tj. stopy procentowej ustalonej przy 

początkowym ujęciu). Wartość bilansową składnika aktywów obniża się bezpośrednio lub poprzez rezerwę. Kwotę straty 

ujmuje się w rachunku zysków i strat.  

Grupa ocenia najpierw, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości poszczególnych składników aktywów 

finansowych, które indywidualnie są znaczące, a także przesłanki utraty wartości aktywów finansowych, które 

indywidualnie nie są znaczące. Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że nie istnieją obiektywne przesłanki utraty 

wartości indywidualnie ocenianego składnika aktywów finansowych, niezależnie od tego, czy jest on znaczący, czy też nie, to 

Grupa włącza ten składnik do grupy aktywów finansowych o podobnej charakterystyce ryzyka kredytowego i łącznie ocenia 

pod kątem utraty wartości. Aktywa, które indywidualnie są oceniane pod kątem utraty wartości i dla których ujęto odpis 

aktualizujący z tytułu utraty wartości lub uznano, że dotychczasowy odpis nie ulegnie zmianie, nie są brane pod uwagę przy 

łącznej ocenie grupy aktywów pod kątem utraty wartości. 

Jeżeli w następnym okresie odpis z tytułu utraty wartości zmniejszył się, a zmniejszenie to można w obiektywny sposób 

powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu, to uprzednio ujęty odpis odwraca się. Późniejsze odwrócenie 

odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat w zakresie, w jakim na dzień 

odwrócenia wartość bilansowa składnika aktywów nie przewyższa jego zamortyzowanego kosztu.  

Aktywa finansowe wykazywane według kosztu  

Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który nie 

jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, albo instrumentu 

pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego nienotowanego instrumentu 

kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się, jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika 

aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy 

zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów finansowych.  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnego 

do sprzedaży, to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów (pomniejszona o wszelkie spłaty 

kapitału i amortyzację) i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy z tytułu utraty wartości tego 

składnika uprzednio ujęte w rachunku zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do rachunku 

zysków i strat. Nie można ujmować w rachunku zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów 

kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu 

dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym 

po ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku 

zysków i strat.  

W III kwartale br. w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BOWIM 

wystąpiła zmiana stanów odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych (tabela poniżej). 

Tabela. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych (dane w tys. PLN) 

 
30.09.2013 30.06.2013 31.12.2012 30.09.2012 

Stan na początek roku 5.257 5.257 4.208 4.208 

 Zwiększenia 1.502 1.293 3.948 1.612 

     - dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne 1.502 1.276 3.632 1.569 

     - inne 0 17 316 43 

 Zmniejszenia 1.083 1.031 2.899 2.602 

     - rozwiązanie odpisów w związku ze spłata należności 723 691 1.635 1.547 
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     - wykorzystanie odpisów aktualizujących 325 311 1.216 1.007 

     - zakończenie postępowań 29 29 48 48 

     - inne 6 0 0 0 

Stan na koniec roku obrotowego 5.676 5.519 5.257 3.218 

9. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający 

ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści 

ekonomicznych oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  

Rezerwa na koszty restrukturyzacji ujmowana jest tylko wtedy, gdy Spółka ogłosi wszystkim zainteresowanym stronom 

szczegółowy i formalny plan restrukturyzacji. 

Tabela. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (dane w tys. PLN) 

 
30.09.2013 30.06.2013 31.12.2012 30.09.2012 

Stan na początek okresu 429 429 578 578 

a) zwiększenia 591 562 429 262 

b) wykorzystanie 0 0 1 2 

c) rozwiązanie 622 394 577 506 

Stan na koniec okresu 398 597 429 332 

10. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, 

natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, 

że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub 

rezerw nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego 

składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega 

stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego 

do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty 

składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej ocenie na każdy dzień bilansowy i jest 

ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do opodatkowania, 

które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem 

stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie 

zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące 

na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień bilansowy. 

Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale własnym, 

a nie w rachunku zysków i strat. 

Tabela. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (dane w tys. PLN) 

 
30.09.2013 30.06.2013 31.12.2012 30.09.2012 

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu 

5.788 5.788 4.854 4.854 

Zwiększenia 1.110 246 1.090 964 

          - odniesione na wynik finansowy okresu 751 246 1.039 913 

          - odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi 

359 0 51 51 

Zmniejszenia 532 502 156 125 

          - odniesione na wynik finansowy okresu 445 491 87 62 

          - odniesione bezpośrednio na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi 

87 11 69 63 

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 
okresu 

6.366 5.532 5.788 5.693 
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11. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 

W omawianym okresie Jednostka Dominująca oraz jej spółki zależne nie dokonały istotnych transakcji nabycia, ani 

sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 

12. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów 
trwałych 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BOWIM sporządzonym wg stanu na dzień 30 września 

2013 roku nie widnieją istotne zobowiązania z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych. 

13. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

W analizowanym okresie nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 

14. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 

W okresie, za który sporządzany jest raport, korekty poprzednich okresów nie wystąpiły. 

15. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, 
które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań 
finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w 
wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) 

W analizowanym okresie nie wystąpiły zmiany w sytuacji gospodarczej i warunkach prowadzenia działalności, które mają 

istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Grupy, niezależnie od tego, czy te 

aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej, czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym). 

16. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień 
umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań 
naprawczych do końca okresu sprawozdawczego 

W analizowanym okresie nie wystąpiła sytuacja, w której spółki Grupy nie spłaciły udzielonego kredytu lub pożyczki, lub 

naruszyły istotne postanowienia umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań 

naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. 

17. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne 
i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, 
przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane 
według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych 
transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową 
i wynik finansowy emitenta 

W III kwartale br. spółki Grupy Kapitałowej BOWIM nie zawarły istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi 

na warunkach innych niż rynkowe, a przeprowadzone transakcje były typowe i wynikały z bieżącej działalności operacyjnej 

Bowim S.A. i jednostek powiązanych. 

18. Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wartości godziwej (w przypadku 
instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej) 

W III kwartale br. nie wystąpiły zmiany w sposobie (metodzie) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych. 

19. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany 
celu lub wykorzystania tych aktywów 

W okresie od stycznia do września 2013 roku nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany 

celu lub wykorzystania tych aktywów. 



Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BOWIM zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał 2013 r. 

38 | S t r o n a  
 

20. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 
wartościowych 

W III kwartale 2013 roku zarówno Jednostka Dominująca, jak i spółki zależne nie emitowały, nie wykupywały oraz nie 

spłacały nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 

21. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w 
przeliczeniu na jedna akcję, z podziałem na akcje zwykle i uprzywilejowane 

W okresie, którego dotyczy raport, Bowim S.A. oraz spółki Grupy nie wypłacały, ani nie deklarowały wypłaty dywidendy. 

22. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone 
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący 
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 

W okresie od zakończenia III kwartału 2013 roku do dnia przekazania niniejszego raportu okresowego nie wystąpiły 

zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Bowim S.A. i jego spółek zależnych. 

23. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

W związku ze zmniejszeniem się sald zabezpieczonych zobowiązań leasingowych oraz kredytów nastąpił spadek wartości 

zobowiązań warunkowych wobec jednostek powiązanych na koniec III kwartału 2013 roku w stosunku do stanu na koniec 

grudnia 2012 roku. 

Poniższa tabela przedstawia zmianę zobowiązań warunkowych wg stanu na dzień 30 września 2013 roku w stosunku 

do bilansu otwarcia. 

Tabela. Zobowiązania warunkowe (dane w tys. PLN) 

Zobowiązania warunkowe 30.09.2013 31.12.2012 

Na rzecz jednostek powiązanych 34.613 43.743 

- z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 34.613 43.743 

Na rzecz pozostałych jednostek 2.000 2.000 

- z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 2.000 2.000 

Razem 36.613 45.743 

24. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej BOWIM jest dystrybucja wyrobów hutniczych poprzez własną 

sieć sprzedaży, a także produkcja prefabrykatów zbrojeniowych, cięcie wzdłużne i poprzeczne blach (własne centrum 

serwisowe). Emitent organizuje także kursy i egzaminy spawania we własnym ośrodku spawalniczym w Sosnowcu oraz 

poprzez outsourcing usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz 

mieszkaniowego, usługi transportu towarów, zakupionych przez kontrahentów.   

Sieć dystrybucyjna  

Sieć dystrybucyjna Grupy Kapitałowej BOWIM obejmuje: 

 centrum dystrybucyjno-logistyczne w Sosnowcu wraz z magazynem centralnym, 

 centrum serwisowo-magazynowe w Płocku, 

 7 oddziałów handlowych zlokalizowanych w Gdańsku, Kielcach, Poznaniu, Szczecinie (wraz z magazynem), Toruniu, 

Warszawie i Lublinie, 

 magazyn składowy w Sławkowie, 

 magazyny składowe w Jaśle i Rzeszowie należące do spółki zależnej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. 

Magazyn Centralny oraz sieć regionalnych biur handlowych połączone są systemem informatycznym umożliwiającym 

zarządzanie asortymentem oraz bieżącą kontrolę stanów magazynowych. 

Produkcja zbrojenia budowlanego 

We wrześniu br. Zarząd Bowim S.A. podjął decyzję o zawieszeniu działalności zakładu zbrojarskiego należącego do Emitenta, 

znajdującego się w Sosnowcu. Szczegółowe informacje dot. zawieszenia działalności zbrojarskiej Emitenta zostały opisane 

w punkcie 3. Informacji dodatkowych niniejszego raportu kwartalnego. 
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Aktualne moce produkcyjne spółki zależnej Betstal Sp. z o.o. wynoszą 3.000 ton miesięcznie. Zbrojarnia ww. spółki 

dysponuje linią firmy SCHNELL na bazie robotów załadowczych oraz  posiada dwie maszyny firmy SCHNELL do produkcji pali 

wielkośrednicowych w zakresie średnic od fi 300mm do fi 1500mm. 

Serwis stali 

Spółka zależna Passat-Stal S.A. zakończyła w roku ubiegłym inwestycję polegającą na rozbudowie zakładu serwisu stali 

w Płocku oraz na wdrożeniu nowej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości i rozpoczęła produkcję 

testową na maszynach zakupionych w nowej inwestycji.  

Jednocześnie wprowadzony został wówczas do sprzedaży nowy produkt w postaci kształtowników zamkniętych 

zimnogiętych, zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości o przekroju okrągłym, kwadratowym i prostokątnym, 

wykonywanych wg normy konstrukcyjnej EN10219. Powyższe kształtowniki mają szerokie zastosowanie, w tym głównie 

w przemyśle maszynowym, transportowym, budownictwie, górnictwie, meblarstwie i wielu innych dziedzinach gospodarki.  

W III kwartale br. produkcja kształtowników zamkniętych zimnogiętych wzrosła o 591,4 tony w porównaniu do produkcji 

ww. produktu odnotowanej w II kwartale br.  

Łączna wydajność maszyn spółki Passat-Stal S.A. to 9.300 ton na miesiąc. 

Usługi 

Grupa Kapitałowa BOWIM oferuje montaż stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego 

i mieszkaniowego oraz, dzięki własnemu centrum serwisowemu w Płocku, cięcie poprzeczne, wzdłużne i przetwarzanie stali. 

Dodatkowo, w oparciu o obcą bazą transportową, Grupa Emitenta, świadczy usługi dostaw zakupionych towarów 

bezpośrednio do odbiorców. Począwszy od 2005 roku Grupa organizuje także kursy i egzaminy spawania we własnym 

ośrodku spawalniczym w Sosnowcu.  

Segmenty działalności 

Spółka dokonała analizy struktury organizacyjnej i przyjęto, iż podstawowym podziałem na segmenty działalności jest 

podział według segmentów branżowych. Grupa Kapitałowa BOWIM prowadzi działalność w następujących segmentach: 

 handel, 

 produkcja, 

 usługi. 

Uzupełniającym segmentem sprawozdawczym jest segment geograficzny, określony na podstawie lokalizacji rynków zbytu. 

Wydzielono następujące segmenty: 

 rynek krajowy, 

 rynek Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski), 

 pozostałe kraje. 

Sprawozdania finansowe segmentów obejmują przychody, koszty oraz wynik finansowy na segmencie. Grupa Kapitałowa 

nie ma możliwości wydzielenia aktywów dla poszczególnych segmentów, ponieważ nie ma rozdzielenia parku 

maszynowego, w tym budynków i budowli na poszczególne segmenty. 

Poniższa tabela przedstawia wyniki osiągnięte na poszczególnych segmentach branżowych w III kwartale br. oraz za okres 

od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku. 

Tabela: Segmenty branżowe za okres 01.07. do 30.09.2013 roku (dane w tys. PLN) 

 
Handel 

Produkcja - 
zbrojenia 

Produkcja - 
pozostałe 

Usługi 
oświatowe 

Usługi 
pozostałe 

Razem 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

148.310 33.013 71 56 13 181.463 

Koszty działalności operacyjnej 146.283 34.070 66 39 8 180.466 

Wynik segmentu 2.027 -1.057 5 17 5 997 

Pozostałe przychody operacyjne 
     

120 

Pozostałe koszty operacyjne 
     

433 

Ujemna wartość firmy 
     

0 

Wynik wyceny nieruchomości inwestycyjnych 1.900 

Przychody finansowe 
     

928 

Koszty finansowe 
     

1.339 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2.173 

Odpis wartości firmy z konsolidacji 
     

0 
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Zysk (strata) na sprzedaży udziałów w jednostkach podporządkowanych 0 

Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 2.173 

Podatek dochodowy: 
     

531 

     część bieżąca 
     

78 

     część odroczona 
     

453 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty 0 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1.642 

Działalność zaniechana 
     

0 

Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych) 0 

Zysk (strata) netto 
     

1.642 

     jednostka dominująca 
     

1.567 

     udziały nie sprawujące kontroli 
     

75 

 

Tabela: Segmenty branżowe za okres 01.01. do 30.09.2013 roku (dane w tys. PLN) 

 
Handel 

Produkcja - 
zbrojenia 

Produkcja - 
pozostałe 

Usługi 
oświatowe 

Usługi 
pozostałe 

Razem 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

483.493 76.506 1.106 175 43 561.323 

Koszty działalności operacyjnej 478.402 79.777 1.089 130 28 559.426 

Wynik segmentu 5.091 -3.271 17 45 15 1.897 

Pozostałe przychody operacyjne 
     

1.443 

Pozostałe koszty operacyjne 
     

1.690 

Ujemna wartość firmy 
     

0 

Wynik wyceny nieruchomości inwestycyjnych 1.900 

Przychody finansowe 
     

5.410 

Koszty finansowe 
     

10.205 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1.246 

Odpis wartości firmy z konsolidacji 
     

0 

Zysk (strata) na sprzedaży udziałów w jednostkach podporządkowanych 0 

Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej -1.246 

Podatek dochodowy: 
     

-474 

     część bieżąca 
     

216 

     część odroczona 
     

-690 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -772 

Działalność zaniechana 
     

0 

Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej (w tym jednostek stowarzyszonych) 0 

Zysk (strata) netto 
     

-772 

     jednostka dominująca 
     

-939 

     udziały nie sprawujące kontroli 
     

166 

 
 
Poniżej przedstawiamy strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2013 roku oraz analogicznego okresu 
roku poprzedniego. 

Tabela: Przychody ze sprzedaży – struktura geograficzna (dane w tys. PLN) 

Wyszczególnienie III Q 2013 % udział III Q 2012 % udział 

Sprzedaż krajowa 176.504 97,3% 239.841 98,3% 

Eksport, w tym: 4.959 2,7% 4.246 1,7% 

Unia europejska 4.988 2,7% 3.698 1,5% 

Pozostałe kraje -29 0,0% 548 0,2% 

Razem 181.463 100% 244.087 100% 
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Tabela: Przychody ze sprzedaży produktów – struktura geograficzna (dane w tys. PLN) 

Wyszczególnienie III Q 2013 % udział III Q 2012 % udział 

Sprzedaż krajowa 28.054 95,5% 40.243 96,9% 

Eksport, w tym: 1.278 4,4% 1.270 3,1% 

Unia europejska 1.278 4,4% 972 2,3% 

Pozostałe kraje 0 - 298 0,7% 

Razem 29.332 100% 41.513 100% 

 
Tabela: Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – struktura geograficzna (dane w tys. PLN) 

Wyszczególnienie III Q 2013 % udział III Q 2012 % udział 

Sprzedaż krajowa 147.852 97,6% 198.041 98,5% 

Eksport, w tym: 3.681 2,4% 2.976 1,5% 

Unia europejska 3.710 2,4% 2.726 1,4% 

Pozostałe kraje -29 0,0% 250 0,1% 

Razem 151.533 100% 201.017 100% 

 
Tabela: Przychody ze sprzedaży usług– struktura geograficzna (dane w tys. PLN) 

Wyszczególnienie III Q 2013 % udział III Q 2012 % udział 

Sprzedaż krajowa 598 100% 1.557 100% 

Eksport, w tym: 0 - 0 - 

Unia europejska 0 - 0 - 

Pozostałe kraje 0 - 0 - 

Razem 598 100% 1.557 100% 

 
Poniższe tabele przedstawiają strukturę geograficzną przychodów ze sprzedaży za okres od 1 stycznia 2013 roku 
do 30 września 2013 roku oraz analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Tabela: Przychody ze sprzedaży – struktura geograficzna (dane w tys. PLN) 

Wyszczególnienie 9 m-cy 2013 % udział 9 m-cy 2012 % udział 

Sprzedaż krajowa 543.774 96,9% 785.877 97,5% 

Eksport, w tym: 17.549 3,1% 20.163 2,5% 

Unia europejska 17.487 3,1% 17.826 2,2% 

Pozostałe kraje 62 0,0% 2.338 0,3% 

Razem 561.323 100% 806.040 100% 

 
Tabela: Przychody ze sprzedaży produktów – struktura geograficzna (dane w tys. PLN) 

Wyszczególnienie 9 m-cy 2013 % udział 9 m-cy 2012 % udział 

Sprzedaż krajowa 60.632 88,7% 107.493 95,5% 

Eksport, w tym: 7.719 11,3% 5.074 4,5% 

Unia europejska 7.719 11,3% 3.277 2,9% 

Pozostałe kraje 0 - 1.797 1,6% 

Razem 68.351 100% 112.567 100% 

 
Tabela: Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – struktura geograficzna (dane w tys. PLN) 

Wyszczególnienie 9 m-cy 2013 % udział 9 m-cy 2012 % udział 

Sprzedaż krajowa 481.483 98,0% 674.215 97,8% 

Eksport, w tym: 9.830 2,0% 15.089 2,2% 

Unia europejska 9.768 2,0% 14.548 2,1% 

Pozostałe kraje 62 0,0% 541 0,1% 

Razem 491.313 100% 689.304 100% 
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Tabela: Przychody ze sprzedaży usług – struktura geograficzna (dane w tys. PLN) 

Wyszczególnienie 9 m-cy 2013 % udział 9 m-cy 2012 % udział 

Sprzedaż krajowa 1.659 100% 4.169 100% 

Eksport, w tym: 0 - 0 - 

Unia europejska 0 - 0 - 

Pozostałe kraje 0 - 0 - 

Razem 1.659 100% 4.169 100% 

25. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok 

Spółka Bowim S.A. nie publikowała jednostkowych ani skonsolidowanych prognoz wyników na 2013 rok. 

26. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na 
dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
okresowego 

Na dzień 14 listopada 2013 roku kapitał zakładowy Emitenta wyniósł 1.951.464,70 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset 

pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 70/100) i dzielił się na 19.514.647 (słownie: dziewiętnaście 

milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej po 0,10 PLN (słownie: dziesięć 

groszy) każda, w tym: 

 6.375.000 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co 

do głosu w taki sposób, że każdej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 

 6.375.000 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

 3.882.000 (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

 765.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

 2.117.647 (słownie: dwa miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela 

serii F. 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, poniżej przedstawiamy skład akcjonariatu powyżej 5% wg stanu na dzień 30 września 

2013 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego. 

Tabela: Skład akcjonariatu powyżej 5% na dzień 30 września 2013 roku i 14 listopada 2013 roku 

Lp. Struktura akcjonariatu Bowim S.A. Liczba akcji % w kapitale 
Liczba głosów 

na WZA 

% udział głosów 

na WZA 

1 Adam Kidała 4.132.353 21,18% 6.257.353 24,17% 

2 Jacek Rożek 4.132.353 21,18% 6.257.353 24,17% 

3 Jerzy Wodarczyk 4.132.353 21,18% 6.257.353 24,17% 

4 DM IDM S.A. 3.145.595 16,12% 3.145.595 12,15% 

5 Konsorcjum Stali 2.470.588 12,66% 2.470.588 9,54% 

6 Pozostali akcjonariusze 1.501.405 7,68% 1.501.405 5,80% 

 Razem 19.514.647 100% 25.889.647 100% 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki w okresie od dnia przekazania ostatniego raportu okresowego nie wystąpiły zmiany 

w strukturze akcjonariatu powyżej 5%. 

27. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 
zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze 
wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego 
raportu okresowego 

Na dzień przekazania niniejszego raportu kwartalnego spośród wszystkich osób  zarządzających i nadzorujących Spółką, jej 

akcje posiadają jedynie członkowie Zarządu. 
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Tabela: Struktura akcjonariatu osób zarządzających i nadzorujących na dzień 30 września 2013 roku i 14 listopada 2013 

roku 

Lp. Struktura akcjonariatu BOWIM S.A. Liczba akcji Wartość nominalna 

1. Adam Kidała– Wiceprezes Zarządu 4.132.353 413.235 

2. Jacek Rożek – Wiceprezes Zarządu 4.132.353 413.235 

3. Jerzy Wodarczyk – Wiceprezes Zarządu 4.132.353 413.235 

Według najlepszej wiedzy Spółki, osoby nadzorujące nie posiadają akcji Bowim S.A. oraz osoby zarządzające i nadzorujące 

Emitenta nie posiadają akcji ani udziałów w jednostkach powiązanych. 

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego wedle najlepszej wiedzy Spółki nie wystąpiły zmiany w stanie 

posiadania przez osoby zarządzające i nadzorujące Bowim S.A. 

28. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

W III kwartale br. toczyło się jedno postępowanie z powództwa Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (DM 

IDM S.A.), w sprawie ustalenia ważności Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 roku pomiędzy 

Bowim S.A. a Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum Stali). W dniu 20 września br. Sąd Okręgowy w 

Katowicach XIV Wydział Gospodarczy, wydał wyrok oddalający powództwo DM IDM S.A. o stwierdzenie nieważności 

Porozumienia Inwestycyjnego. 

Szczegółowy opis sporu pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali został umieszczony w punkcie 30 niniejszego 

sprawozdania. 

29. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub 
jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub 
gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta 

W dniu 27 września 2013 roku, w związku z podpisaniem aneksu do umowy kredytowej pomiędzy Passat-Stal S.A. 

a Bankiem Zachodnim WBK S.A., Bowim S.A. podpisał aneks do umowy poręczenia za ww. spółkę zależną, w wyniku którego 

poręczenie w wartości podanej w poniższej tabeli zostało przedłużone do 31 października 2013 roku. Następnie, w dniu 31 

października br. Bowim S.A. podpisał kolejny aneks z Bankiem Zachodnim WBK S.A.  przedłużający okres obowiązującego 

poręczenia do dnia 30 listopada 2013 roku. 

Poniższa tabela przedstawia poręczenia udzielone przez Jednostkę Dominującą swoim podmiotom zależnym w latach 

ubiegłych, obowiązujące w okresie, którego dotyczy raport. 

Tabela: Udzielone poręczenia przez Bowim S.A. wg stanu na dzień 30 września 2013 roku (dane w PLN) 

Beneficjent Podmiot 
Data udzielenia 

poręczenia 

Kwota 

zobowiązania 

Data  

zakończenia 
Stan na 30.09.2013 

Betstal Sp. z o.o. 

Europejski Fundusz 

Leasingowy S.A. 
30 października 2008 175.000,00 PLN 

30 października 

2013* 
3.582,62 PLN 

Europejski Fundusz 

Leasingowy S.A. 
8 kwietnia 2009 488.842,20 PLN 8 kwietnia 2014 115.561,99 PLN 

Reiffeisen Leasing 

Polska S.A. 
21 września 2009 136.270,00 EUR 

31 października 

2014 
21.793,83 EUR 

Passat-Stal S.A. 

Bank BZ WBK S.A.  16 sierpnia 2011 4.000.000,00 PLN 
31 października 

2013** 
2.500.000,00 PLN 

Bank BZ WBK S.A.  16 sierpnia 2011 20.900.000,00 PLN 31 sierpnia 2016 18.798.000,00 PLN 

Bowim-Podkarpacie 

Sp. z o.o. 
Bank PKO BP S.A.   29 grudnia 2011 18.500.000,00 PLN 29 grudnia 2014 13.104.166,76 PLN 

* W związku ze spłatą przez Betstal Sp. z o.o. ostatniej raty leasingu na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego nie obowiązuje poręczenie udzielone 

przez Bowim S.A. swojej spółce zależnej. 

** W dniu 31 października 2013 roku przedłużono okres obowiązującego poręczenia do 30 listopada 2013 roku.  

 

Poniższa tabela przedstawia stan gwarancji na dzień 30 września br. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu. 
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Tabela: Gwarancje 

Gwarant Beneficjent Rodzaj zobowiązania 
Data wystawienia 

gwarancji 
Kwota 

Data 

zakończenia 

Ergo Hestia S.A. Eurovia Polska S.A. 
gwarancja należytego 

wykonania umowy 
11 grudnia 2012 2.000.000,00 PLN 2 marca 2014 

W III kwartale 2013 roku Bowim S.A. otrzymał poręczenia za przyszłe zobowiązania dłużników do zapłaty cen z tytułów 

umów sprzedaży oraz ewentualnych przyszłych zobowiązań dłużników do zapłaty odsetek za opóźnienia w zapłacie tych cen 

i wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem kwot objętych poręczeniem, które mogą powstać lub mogą powstać 

z tytułu umów sprzedaży. Zawarte umowy poręczeń w ramach współpracy handlowej opiewały na łączną wysokość 

5.150 tys. PLN. 

Ponadto, w okresie od zakończenia okresu sprawozdawczego do dnia publikacji niniejszego raportu kwartalnego Bowim S.A. 

otrzymał kolejne zabezpieczenia w postaci poręczeń za przyszłe zobowiązania dłużników do zapłaty cen z tytułów umów 

sprzedaży na łączną wartość 347 tys. PLN. 

30. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są 
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Emitenta 

Zatrudnienie 

W wyniku poniesionej straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Zarząd Bowim S.A. podjął na początku tego 

roku decyzję o wprowadzeniu niezbędnych redukcji kosztowych na wielu płaszczyznach działalności. Stopniowo  zmianie 

ulegał m.in. poziom zatrudnionych osób. Przeciętny stan zatrudnienia zmniejszył się na koniec września br. o 38 osób 

w odniesieniu do stanu na 31 grudnia 2012 roku i o 62 osoby w stosunku do stanu na 30 września 2012 roku. Spadek 

poziomu zatrudnienia wpłynął na spadek wartości wynagrodzeń wraz z narzutami na wynagrodzenia generując 

oszczędności w wysokości 3.808 tys. PLN na koniec września br. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku 

i 1.427 tys. PLN w III kwartale br. w stosunku do III kwartału 2012 roku.  

Poniższa tabela przedstawia przeciętny stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej oraz Jednostce Dominującej na koniec 

III kwartału 2013 roku oraz, dla porównania, na koniec września i grudnia 2012 roku. 

Tabela: Przeciętne zatrudnienie 

Stan na dzień.. 

Podmiot 
30.09.2013 r. 31.12.2012 r. 30.09.2012 r. 

Bowim S.A. 209 247 271 

Grupa Kapitałowa BOWIM 369 420 440 

 

Kredyty i pożyczki 

W latach ubiegłych Bowim S.A. udzielił pożyczek swoim spółkom zależnym, Betstal Sp. z o.o. oraz Passat-Stal S.A. W ciągu 

pierwszych 6 miesięcy tego roku Betstal Sp. z o.o. spłaciła zadłużenie wobec Jednostki Dominującej, a na rozrachunkach 

z podmiotami powiązanymi pozostają jedynie pożyczki udzielone Passat-Stal S.A. (tabela poniżej). 

Tabela: Udzielone pożyczki przez Bowim S.A. wg stanu na dzień 30 września 2013 roku (dane w PLN) 

Podmiot powiązany 
Data udzielenia 

pożyczki 

Kwota udzielonej 

pożyczki 

Data 

wygaśnięcia 

Saldo na dzień 

31.12.2013 

Passat-Stal S.A. 

30 grudnia 2010 990.000,00 PLN 31 sierpnia 2016 990.000,00 PLN 

30 grudnia 2010 983.040,03 PLN 31 sierpnia 2016 983.040,03 PLN 

02 maja 2012 3.095.950,00 PLN 30 listopada 2016 3.095.950,00 PLN 

Razem: 5.068.990,03 PLN 

W dniu 16 września br. Jednostka Dominująca podpisała z Passat-Stal S.A. aneksy do ww. umów pożyczek, na mocy których 

pożyczkobiorca zobowiązał się udzielić Bowim S.A. zabezpieczenia rzeczowego w postaci hipoteki umownej łącznej w 

kwocie 5.500 tys. PLN na wszystkich nieruchomościach Passat-Stal S.A., dla których ustanowione są księgi wieczyste.  

Jednostka Dominująca Bowim S.A. sukcesywnie spłaca pożyczkę, jaką otrzymała 29 grudnia 2011 roku w wysokości 

18.500.00,00 PLN od swojej spółki zależnej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o., a której terminem spłaty przypada na 29 grudnia 

2014 roku. Saldo na dzień 30 września 2013 roku wyniosło 13.104.166,76 PLN. 
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Ponadto w dniu 29 sierpnia 2013 roku Bowim S.A. podpisał następujące umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. 

w Warszawie (BOŚ S.A., Bank): 

 Umowa pożyczki hipotecznej nr S/134/06/2013/1128/K/POŻ/HIP, na mocy której Bank udzielił Spółce pożyczki 

hipotecznej w kwocie 970.666,80 PLN (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy 

80/100), przeznaczonej w całości na spłatę zobowiązań kredytowych w Banku BPH. Okres kredytowania wynosi 34 

miesiące, tj. do dnia 30 czerwca 2016 roku, w tym po zakończeniu okresu wypłaty pożyczki okres karencji w spłacie 

kapitału wynosi 2 miesiące tj. do dnia 30 października 2013 roku. Oprocentowanie równe jest zmiennej stopie 

procentowej WIBOR 3M powiększonej o rynkową marżę Banku. Przedmiotem zabezpieczenia spłaty pożyczki jest: 

nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Strykowie, objęta KW nr PO1S/00050478/2, prowadzona przez 

Sąd Rejonowy w Grodzisku WLKP, środki na rachunkach bankowych Kredytobiorcy, prowadzonych w BOŚ S.A. oraz 

weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” z wystawienia Bowim S.A. wraz z deklaracją wekslową. Prawne 

zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi: hipoteka w kwocie 1.456.000,20zł.  wartości pożyczki na nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej położonej w Strykowie objętej KW nr PO1S/00050478/2, nieodwołalne pełnomocnictwo do 

dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w BOŚ S.A. oraz weksel własny in blanco z klauzulą „bez 

protestu” z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową. 

 Umowa nr S/132/06/2013/1128/K/FAK o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym, na mocy której 

Bowim S.A. przelewa na Bank, a Bank nabywa, wszystkie wierzytelności Emitenta, które powstaną w okresie trwania 

Umowy w stosunku do jego Odbiorców, z tytułu zawartych umów sprzedaży towarów i usług. Bank udziela 

finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringowego do kwoty 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 

milionów złotych 00/100) na warunkach określonych w Umowie. Łączny poziom zaangażowania Banku z tytułu 

niniejszej Umowy oraz umowy nr S/133/06/2013/1128/K/FAK z dnia 29 sierpnia 2013 roku o linię faktoringową z polisą 

w obrocie krajowym nie może przekroczyć 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych 00/100). 

Przyznany limit ma charakter odnawialny. Bank będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowania 

wierzytelności w wysokości 90% wartości brutto wierzytelności. Bankowi przysługuje miesięczna prowizja operacyjna 

od kwoty brutto przelanych w danym miesiącu wierzytelności, powiększona o podatek od towarów i usług (VAT). 

Bankowi przysługują odsetki dyskontowe obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone 

od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu płatności faktury włącznie, powiększone o rynkową marżę Banku i o podatek 

od towarów i usług (VAT). Oprocentowanie dyskonta ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M notowanej 

na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy. Z tytułu zawarcia 

Umowy Emitent zapłaci jednorazowo od kwoty przyznanego łącznego limitu zaangażowania, tj. 40.000.000,00 PLN, 

ustalone na warunkach rynkowych prowizje przygotowawczą oraz aranżacyjną, powiększone o podatek od towarów 

i usług (VAT). Zabezpieczenie spłaty należności stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo 

dla Banku do dysponowania rachunkami bankowymi, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Coface Austria 

Kreditversicherung AG Oddział w Polsce oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej KUPEG uverova poistovna a.s. 

Umowa zawarta została na czas określony, tj. do dnia 27 sierpnia 2014 roku. Po upływie ww. okresu może być 

przedłużona na dalszy taki sam okres. Bowim S.A. jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku 

wynikających z Umowy do dnia 24 stycznia 2015 roku. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Bank 

określi nowy termin spłaty zobowiązań. 

 Umowa nr S/133/06/2013/1128/K/FAK o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym, na mocy której Bowim S.A. 

przelewa na Bank, a Bank nabywa, wszystkie wierzytelności Spółki, które powstaną w okresie trwania Umowy 

w stosunku do jego odbiorców, z tytułu zawartych umów sprzedaży towarów i usług w obrocie krajowym. Bank udziela 

finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringowego do kwoty 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 

milionów złotych 00/100) na warunkach określonych w Umowie z zastrzeżeniem, że łączny poziom zaangażowania 

Banku z tytułu Umowy oraz umowy o faktoring z regresem (nr S/132/06/2013/1128/K/FAK z dnia 29 sierpnia 2013 

roku) nie może przekroczyć 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych 00/100). Przyznany limit ma 

charakter odnawialny. Bank będzie dokonywał wypłaty zaliczki na poczet finansowania wierzytelności wynikających 

z faktur, określonych w Umowie, w wysokości 90% wartości brutto wierzytelności. Bankowi przysługuje miesięczna 

prowizja operacyjna powiększona o podatek od towarów i usług (VAT). Bankowi przysługują odsetki dyskontowe 

obliczone od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, liczone od dnia wypłaty zaliczki do dnia terminu 

płatności faktury włącznie, powiększone o ustaloną na warunkach rynkowych marżę Banku i o podatek od towarów 

i usług (VAT). Oprocentowanie dyskonta ustalane jest na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M notowanej na dwa dni 

robocze przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy. Oprocentowanie ustalane 

jest na podstawie stawki bazowej WIBOR 1M notowanej na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiła wypłata zaliczki, powiększonej o rynkową marżę Banku. Z tytułu zawarcia 

Umowy Emitent zapłaci jednorazowo od kwoty przyznanego łącznego limitu zaangażowania dla obu umów faktoringu 

zwykłego (faktoringu z regresem oraz faktoringu z polisą) tj. 40.000.000,00 PLN, ustaloną na warunkach rynkowych 
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prowizję przygotowawczą oraz prowizję aranżacyjną, powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT). 

Zabezpieczenie spłaty należności z Umowy stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo dla 

Banku do dysponowania rachunkami bankowymi, cesja wierzytelności factoringowych, cesja wierzytelności z polisy 

ubezpieczeniowej wystawionej przez Coface Austria Kreditversicherung AG Oddział w Polsce oraz cesja wierzytelności 

z polisy ubezpieczeniowej wystawionej przez KUPEG uverova pojistovna a.s. Umowa zawarta została na czas określony, 

tj. do dnia 27 sierpnia 2014 roku. Po upływie tego okresu może ona być przedłużona na dalszy taki sam okres. Bowim 

S.A. jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy do dnia 24 stycznia 2015 

roku. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, Bank określi nowy termin spłaty zobowiązań Emitenta 

wobec Banku. 

 Umowa nr S/151/05/2013/1128/K/FAK o linię factoringu odwrotnego, na mocy której Bank nabywa wierzytelności 

wobec Bowim S.A. w drodze ich spłaty, w celu wstąpienia przez Bank w prawa wierzyciela. Bank nabywa od Emitenta 

wierzytelności, które powstaną w okresie trwania umowy, przysługujące jego dostawcom, z tytułu zawartych umów 

sprzedaży dostaw i usług. Ban udziela finansowania w ramach przyznanego limitu factoringu odwrotnego do kwoty 

5.000.000,00 EUR (słownie pięć milionów euro 00/100). Przyznany limit ma charakter odnawiany. Każda spłata przez 

Spółkę wierzytelności nabytych przez Bank skutkuje odnowieniem kwoty limitu factoringu odwrotnego o kwotę 

spłaconej wierzytelności. Wykorzystanie środków w ramach niniejszej umowy nie może przekroczyć 50% 

zaangażowania obu umów factoringu klasycznego (umowy z polisa nr S/133/06/2013/1128/K/FAK oraz umowy 

z regresem nr S/132/06/2013/1128/K/FAK z dnia 29 sierpnia 2013 roku) na każdy moment (w przeliczeniu na PLN 

wg średniego kursu BOŚ S.A. na dzień wypłaty środków). Bankowi przysługuje miesięczna prowizja ustalona 

na warunkach rynkowych powiększona o podatek od towarów i usług (VAT). Bankowi przysługują odsetki obliczone 

od wartości nominalnej sfinansowanych wierzytelności, za okres od dnia następnego po wypłacie środków do dnia 

poprzedzającego wpływ środków na rachunek Banku, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT). 

Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stawki bazowej EURIBOR 1M notowanej na dwa dni robocze przed 

końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiła spłata wierzytelności, powiększonej 

o rynkową marżę Banku. Odsetki będą płatne z dołu, na koniec każdego miesiąca. Z tytułu zawarcia umowy Bowim S.A. 

zapłaci jednorazowo ustaloną na warunkach rynkowych prowizję przygotowawczą powiększoną o podatek od towarów 

i usług oraz prowizję aranżacyjną. Zabezpieczenie spłaty należności stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją 

wekslową, nieodwołane pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta, zastaw 

rejestrowy na udziałach należących do Bowim S.A. w spółce zależnej Betstal Sp. z o.o. oraz zastaw rejestrowy 

na udziałach należących do Bowim S.A. w spółce zależnej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. umowa została zawarta na czas 

określony, tj. do dnia 28 sierpnia 2014 roku. po upływie tego okresu może być przedłużona na dalszy taki sam okres. 

Bowim S.A. jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku do dnia 27 października 2014 roku. 

W przypadku przedłużenia umowy, Bank określi nowy termin spłaty zobowiązań.  

W wyniku uruchomienia w dniu 29 sierpnia br. przez BOŚ S.A. pożyczki hipotecznej Bowim S.A. dokonał w dniu 2 września 

br. całkowitej spłaty kredytu w Banku BPH S.A.  

W związku z niezakończonymi negocjacjami dotyczącymi struktury finansowania krótkoterminowego spółka zależna, Passat-

Stal S.A., w dniu 27 września 2013 roku, podpisała techniczny aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem 

Zachodnim WBK S.A., na mocy którego przedłużono okres spłaty kredytu do 31 października 2013 roku. Ponadto w dniu 

31 października br. Passat-Stal S.A. podpisał kolejny techniczny aneks przedłużający okres spłaty ww. kredytu do 30 

listopada 2013 roku. 

 

Umowy ubezpieczenia 

Poniżej prezentujemy zestawienie umów ubezpieczeń lub aneksów do polis ubezpieczeniowych podpisanych przez spółki 

Grupy Kapitałowej BOWIM w okresie od 1 stycznia br. do dnia przekazania niniejszego raportu kwartalnego. 

Tabela: Umowy ubezpieczenia zawarte przez Spółki Grupy Kapitałowej BOWIM w okresie od 1 stycznia 2013 roku 

do 14 listopada 2013 roku  

Lp. 
Nazwa 

ubezpieczyciela 
Zakres ubezpieczenia 

Przedmiot 

ubezpieczenia 

Okres ubezpieczenia 

od…                          do… 

Suma 

ubezpieczenia 

Bowim S.A. 

1 TU Allianz Polska  S.A. 

Ubezpieczenie od 

odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu 

pełnionej funkcji 

Członkowie 

zarządu, rady 

nadzorczej, 

prokurenci  

18 lutego 2013r. 17 lutego 2014r. 10.000.000 PLN 
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2 TU Euler Hermes S.A. Limit kupiecki 

Ryzyko kredytu 

kupieckiego z opcją 

windykacji 

należności 

01 marca 2013r. 31 marca 2013r.* 

25-krotność 

zapłaconej 

składki za dany 

rok 

ubezpieczeniowy 

3 

Compagnie Francaise 

D'assurance Pour Le 

Commerce  

Exterieur S.A. 

(Coface)  

Oddział w Polsce 

Limit kupiecki 

Ryzyko kredytu 

kupieckiego z opcją 

windykacji 

należności 

01 lipca 2013r. 30 czerwca 2014r. 

Maksymalna 

kwota 

wypłaconego 

odszkodowania 

stanowi  

40-krotność 

zapłaconej 

składki za dany 

rok 

ubezpieczeniowy 

4 TUiR „WARTA” S.A. 

Ubezpieczenie mienia 

od zdarzeń losowych, 

kradzieży z włamaniem, 

sprzętu elektronicznego 

Majątek Spółki 23 lipca 2013r. 22 lipca 2014r. 
141.132.695,51 

PLN 

5 
KUPEG úvěrová 

pojišťovna, a.s. 
Limit kupiecki 

Ryzyko kredytu 

kupieckiego z opcją 

windykacji 

należności 

01 października 

2013r. 
31 grudnia 2013r. 

Maksymalna 

kwota 

wypłaconego 

odszkodowania 

stanowi  

3.000.000,00 PLN 

Bowim-Podkarpacie Sp.z. o.o. 

1 
TUiR Warta S.A. 

Warszawa 
Ubezpieczenie mienia Mienie Jasło 19 stycznia 2013r. 18 stycznia 2014r. 427.000 PLN 

2 Ergo Hestia S.A. Ubezpieczenie zapasów 
Ubezpieczenie 

zapasów 
14 czerwca 2013r. 13 czerwca 2014r. 5.000.000 PLN 

3 

Compagnie Francaise 

D'assurance Pour Le 

Commerce  

Exterieur S.A. 

(Coface)  

Oddział w Polsce  

Limit kupiecki 

Ochrona 

ubezpieczeniowa 

należności z tyt. 

sprzedaży metali i 

rud metali  

01 lipca 2013r. 30 czerwca 2014r. 

Maksymalna 

kwota 

wypłaconego 

odszkodowania 

stanowi 30-

krotność składek 

zapłaconych za 

dany okres 

ubezpieczeniowy  

4 Ergo Hestia S.A. 

Ubezpieczenie mienia 

oraz ubezpieczenie od 

odpowiedzialności 

cywilnej 

Mienie Rzeszów 09 sierpnia 2013r. 08 sierpnia 2014r. 390.000 PLN 

Betstal Sp. z o.o. 

1 
TUiR Allianz 

Polska SA 

TUiR Allianz 

Polska SA 

Ubezp. mienia 

leasingowego (od 

zniszczenia, 

uszkodzenia lub 

utraty mienia w 

sposób nagły i 

nieprzewidziany) 

Maszyna do 

produkcji pali 

(palownica) 

Telescopic MIRROR 

23 maja 2013r. 22 maja 2014r. 455.342,00 PLN 

2 
Giętarka do 

strzemion i profili 
29 czerwca 2013r. 28 czerwca 2015r. 700.313,00 PLN 

Passat-Stal S.A. 

1 

Compagnie Francaise 

D'assurance Pour Le 

Commerce  

Exterieur S.A. 

(Coface)  

Oddział w Polsce** 

Limit kupiecki 

Ryzyko kredytu 

kupieckiego z opcja 

windykacji 

należności 

06 maja 2013r. 30 czerwca 2014r. 

40-krotność 

zapłaconej 

składki za dany 

rok 

ubezpieczeniowy 
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2 

InterRisk 

Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. 

Ubezpieczenie 

mienia od ognia 

i innych zdarzeń 

losowych 

Maszyna do 

produkcji rur 

ELBM400 

18 lipca 2013r. 17 lipca 2014r. 6.217.928,49 PLN 

3 Suwnice 

10 sierpnia 2013r. 09 września 2014r. 

1.351.729,08 PLN 

4 

Linia do cięcia 

poprzecznego 

blach FIMI 

5.494.531,71 PLN 

5 

Linia do cięcia 

wzdłużnego blach 

ELDM1600 

5.680.134,82 PLN 

6 

Maszyna do 

produkcji rur 

ELBM280 

3.714.236,47 PLN 

7 

Hala produkcyjna 

z budynkiem 

socjalno-biurowym 

08 listopada 2012r. 07 listopada 2013r. 8.315.306,53 PLN 

8 
TUiR Warta S.A. 

Katowice 

Ubezpieczenie 

mienia od ognia 

i innych zdarzeń 

losowych 

(bezp. pełne) 

Hala produkcyjna 

z budynkiem 

socjalno-biurowym 

08 listopada 2013r. 22 lipca 2014r. 9.174.326,70 PLN 

9 

Compensa 

Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A. 

Ubezpieczenie 

mienia od ognia 

i innych zdarzeń 

losowych 

Budynek – hala 

produkcyjno-

magazynowa 

08 września 2013r. 07 września 2014r. 
19.288.000,00 

PLN 

10 

Maszyna SACMA 

do cięcia 

poprzecznego 

blach cienkich 

28 września 2013r. 27 września 2014r. 2.688.765,00 PLN 

* W wyniku niekorzystnych zmian warunków umowy ubezpieczenia okres obowiązywania umowy został skrócony do 31 marca 2013 roku 

** W wyniku podpisania Aneksu nr 7 do Umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Bowim S.A. a Coface ochrona ubezpieczeniowa została 

rozszerzona poprzez włączenie do umowy spółki zależnej Passat-Stal S.A. jako ubezpieczonego. 

 

Spór Bowim S.A. z Konsorcjum Stali S.A. 

Istotnym zdarzeniem nieujętym w tym sprawozdaniu finansowym, a mogącym w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe 

wyniki finansowe Grupy Kapitałowej BOWIM jest nierozstrzygnięty spór Emitenta z akcjonariuszem – Konsorcjum Stali S.A. 

W konsekwencji Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 roku pomiędzy Konsorcjum Stali S.A. 

a Emitentem (Porozumienie), zgodnie z treścią którego to dokumentu Emitentowi mają przysługiwać następujące 

uprawnienia i obowiązki: 

- w okresie od dnia 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku Emitent ma prawo pierwszeństwa zakupu akcji własnych serii 

F i serii B posiadanych przez Konsorcjum Stali i przeznaczonych do zbycia, przy czym prawo to Emitent może przenieść na 

inny podmiot zawiadamiając o tym pisemnie Konsorcjum Stali, 

- w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku do 16 lipca 2013 roku Konsorcjum Stali ma prawo żądać od Emitenta zawarcia umowy 

sprzedaży, w celu zgodnym z KSH, 2.530.588 akcji Emitenta, za cenę ustaloną według algorytmu: cena zapłacona za jedną 

akcję, czyli 8,50 PLN powiększona o kwotę równą oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR 3M z 

pierwszego dnia roboczego danego okresu (kwartału) plus 2%, oprocentowanie naliczane w skali roku. Umowa zostanie 

zawarta w terminie 14 dni po otrzymaniu żądania wykupu, przy cenie płatnej w dacie zawarcia umowy. Bowim uprawniony 

jest do wskazania podmiotu/podmiotów, które nabędą opisane wyżej akcje w wykonaniu niniejszego zobowiązania. 

W przypadku niewywiązania się przez Emitenta z powyższych obowiązków, Emitent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Konsorcjum Stali kary umownej w wysokości 25.000.000 PLN 

- oraz w konsekwencji wystąpienia członka Rady Nadzorczej Bowim S.A., wyznaczonego przez akcjonariusza Dom Maklerski 

IDM SA z siedzibą w Krakowie, do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta z wnioskiem o zwołanie posiedzenia tego 

organu nadzoru i podjęcie na takim posiedzeniu uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi Emitenta podjęcia 

czynności w celu wyjaśnienia wątpliwości prawnych powziętych przez tego członka Rady, co do zgodności z niektórymi 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, niektórych postanowień Porozumienia Inwestycyjnego pomiędzy 

Emitentem i Konsorcjum Stali S.A., z dnia 3 grudnia 2010 roku, to jest tych nakładających na Emitenta obowiązek, w 
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odpowiedzi na ewentualne żądanie Konsorcjum Stali S.A., zgłoszone w okresie od 1 do 16 lipca 2013 roku odkupu przez 

Emitenta lub wskazana przez niego osobę 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B Emitenta za cenę ustaloną według 

algorytmu: cena zapłacona za jedną akcję, czyli 8,50 PLN powiększona o kwotę równą oprocentowaniu według zmiennej 

stopy procentowej równej WIBOR 3M z pierwszego dnia roboczego danego okresu plus 2%. Na poparcie zasadności swoich 

wątpliwości prawnych wskazano na przekazaną opinię profesora Andrzeja Szumańskiego, wybitnego autorytetu z dziedziny 

prawa spółek, w którego ocenie pkt 4.7, 4.8 i w konsekwencji 4.12 Porozumienia należy uznać za nieważne, co więcej 

wskazującego, iż jego wykonanie w zakresie pkt 4.7 I 4.8 mogłoby narażać Zarząd Emitenta na odpowiedzialność 

cywilnoprawną i karną. 

W dniu 27 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę rekomendującą podjęcie Zarządowi czynności 

wyjaśniających, co Emitent uczynił. 

Konsekwencją stanowiska DM IDM S.A., wyartykułowanego przez wyznaczonego przez tą spółkę członka Rady Nadzorczej 

Emitenta, było wszczęcie przez nią procedury sądowej zmierzającej do stwierdzenia nieważności wskazanych wyżej 

punktów Porozumienia i w dniu 29 maja 2013 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach, 

Wydział XIV Gospodarczy z dnia 21 maja 2013 roku wydane w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia z wniosku DM IDM 

S.A. jako Uprawnionego, z udziałem Emitenta oraz Konsorcjum Stali S.A (dalej „Konsorcjum Stali”) jako Obowiązanych. W 

ocenie DM IDM S.A. wykonanie zobowiązań wynikających z Porozumienia naruszałoby interes Emitenta oraz akcjonariuszy, 

w szczególności DM IDM S.A. Postanowieniem z dnia 21 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił 

zabezpieczyć roszczenie DM IDM S.A. poprzez zakazanie Konsorcjum Stali złożenia Emitentowi żądania zawarcia umowy 

sprzedaży 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B Emitenta. Ponadto Sąd zakazał Emitentowi oraz Konsorcjum Stali S.A. 

zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią Porozumienia. Sąd jednocześnie zakreślił DM IDM S.A. dwutygodniowy termin 

do wytoczenia powództwa pod rygorem upadku zabezpieczenia. Jako wartość przedmiotu zabezpieczenia podano kwotę 

25.000.000 PLN. 

Konsorcjum Stali zaskarżyło opisane wyżej postanowienie o zabezpieczeniu. Rozpoznając to zażalenie, Sąd Apelacyjny w 

Katowicach Wydział V Cywilny, postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 roku orzekł o częściowej zmianie postanowienia 

wydanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach z dniu 21 maja 2013 roku. Sąd Apelacyjny uchylił zatem zaskarżone przez 

Konsorcjum Stali postanowienie w części w ten sposób, że oddalił wniosek DM IDM S.A. o zabezpieczenie roszczenia przez 

zakazanie Konsorcjum Stali złożenia przez Konsorcjum Stali Emitentowi żądania zawarcia umowy sprzedaży 2.117.647 akcji 

serii F i 352.941 akcji serii B Emitenta. Jednocześnie jednak Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy postanowienie Sądu 

Okręgowego z 21 maja 2013 roku. w zakresie zakazania Emitentowi oraz Konsorcjum Stali zawarcia umowy sprzedaży akcji 

zgodnie z treścią Porozumienia. Sąd Apelacyjny wskazał również, iż wstrzymanie zawarcia umowy sprzedaży akcji na czas 

trwania postępowania, uniemożliwi również skorzystanie przez Konsorcjum Stali z zapisu zawartego w punkcie 4.12 

Porozumienia, zgodnie z którym w przypadku niewywiązania się przez Emitenta z obowiązków określonych m.in. w pkt 4.7 i 

4.8 Konsorcjum Stali będzie uprawnione do żądania zapłaty kary umownej w kwocie 25.000.000 PLN. Postanowienie Sądu 

Apelacyjnego jest prawomocne, a zatem Emitent i Konsorcjum Stali nie mogą do czasu zakończenia postępowania z 

powództwa DM IDM S.A. o stwierdzenia nieważności, zawrzeć umowy, o której mowa w pkt. 4.7 i 4.8 Porozumienia, a 

zatem Konsorcjum Stali nie może żądać od Emitenta kary umownej opisanej w pkt. 4.12 Porozumienia. 

Pomimo sądowego zakazu w dniu 1 lipca 2013 roku i w kolejnych roboczych dniach kalendarzowych Emitent otrzymał od 

Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Emitenta od Konsorcjum Stali akcji własnych Emitenta w 

wykonaniu Porozumienia. Konsorcjum Stali żądało nabycia przez Emitenta: 

- 2.117.647 akcji Bowim S.A. serii F za cenę ustaloną wg algorytmu („Cena F”): cena za jedną akcję w wysokości 8,50 PLN 

powiększona o kwotę równą oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej, przy czym oprocentowanie przysługuje za 

okres od daty uiszczenia przez Konsorcjum Stali ceny emisyjnej przy objęciu 2.117.647 akcji serii F do dnia zapłaty Ceny F; 

- 352.941 akcji Bowim S.A. serii B za cenę ustaloną wg algorytmu („Cena B”): cena za jedną akcję w wysokości 8,50 PLN 

powiększona o kwotę równą oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej, przy czym oprocentowanie przysługuje za 

okres od daty uiszczenia przez Konsorcjum Stali ceny emisyjnej przy objęciu 2.117.647 akcji serii F do dnia zapłaty Ceny B. 

Mając na względzie, iż Postanowieniem z dnia 21 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Katowicach zakazał Konsorcjum Stali 

złożenia Emitentowi żądania zawarcia umowy sprzedaży 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B Spółki, a ponadto 

postanowieniem z dnia 25 czerwca 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXVI Gospodarczy ponownie zakazał 

Konsorcjum Stali złożenia Bowim S.A. żądania zawarcia umowy sprzedaży 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B Spółki, 

Zarząd Emitenta uznał przedstawione przez Konsorcjum Stali żądanie za bezprawne i bezpodstawne. Żądanie zawarcia 

umowy sprzedaży na opisanych wyżej warunkach Konsorcjum Stali złożyło również 5 lipca br., tj. w dacie wydania opisanego 

wyżej postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Dopiero żądanie złożone z tą datą nie naruszało obowiązującego do 

tej pory postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z 21 maja 2013 roku. Otrzymawszy żądanie, Emitent nie uczynił mu 
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zadość, będąc w szczególności związanym opisanym wyżej postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 5 lipca 2013 

roku. 

W dniu 13 czerwca 2013 roku, zgodnie z pkt 3 sentencji postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21 maja 

2013 roku, DM IDM S.A. wniósł pozew o stwierdzenie nieważności opisanych wcześniej we wniosku o udzielenie 

zabezpieczenia punktów porozumienia. W dniu 20 września 2013 roku Zarząd Bowim S.A. otrzymał wyrok oddalający 

powództwo DM IDM S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia. Powództwo zostało oddalone ze względu na brak 

interesu prawnego powoda. Sąd Okręgowy przy tym stwierdził, iż zasadny wydaje się zarzut naruszenia przez Porozumienie 

art. 20 kodeksu spółek handlowych (KSH) (nakaz równego traktowania akcjonariuszy) nie podzielił natomiast pozostałej 

argumentacji powoda. Wyrok Sądu Okręgowego nie jest prawomocny. Kwestia ta nie miała jednak wpływu na 

rozstrzygnięcie wobec uznania istnienia procesowej przeszkody uznania powództwa wynikającej z art. 189 Kodeksu 

postępowania cywilnego, to jest wskazanego wyżej braku interesu prawnego powoda w kwestionowaniu ważności 

poszczególnych postanowień Porozumienia, a co za tym idzie braku możliwości rozstrzygania przez Sąd Okręgowy w 

Katowicach w przedmiotowej sprawie o istocie sporu, czyli ważności poszczególnych klauzul umownych. Jak wynika z 

motywów ustnych wyroku, materia ta będzie mogła być przedmiotem analizy w sprawie zawisłej pomiędzy Emitentem a 

Konsorcjum Stali S.A. przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 

Dokonując analizy poszczególnych postanowień Porozumienia, w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej, korzystając w tym 

zakresie z pomocy fachowej, Zarząd Emitenta doszedł do wniosku, iż postanowienia pkt 4.7 i 4.8 w istocie mogą naruszać 

przepisy KSH. Mając powyższe na względzie, niezależnie od kroków prawnych podjętych przez DM IDM S.A., a opisanych 

wyżej, działając w interesie spółki, Zarząd skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie, wniosek o zabezpieczenie 

roszczenia poprzez zakazanie Konsorcjum Stali złożenia Emitentowi żądania zakupu 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji 

serii B Emitenta oraz zakazanie Konsorcjum Stali wystosowania względem Emitenta wezwania do zapłaty kary umownej na 

podstawie punktu 4.12 Porozumienia. W dniu 25 czerwca br. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXVI Gospodarczy wydał 

postanowienie zgodne z opisanym wyżej wnioskiem. Zatem Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zabezpieczyć 

roszczenie poprzez: 

- zakazanie Konsorcjum Stali złożenia Emitentowi żądania zakupu 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B Emitenta, 

zgodnie z punktem 4.7 Porozumienia, 

- zakazanie Konsorcjum Stali wystosowania względem Emitenta wezwania do zapłaty kary umownej na podstawie punktu 

4.12 Porozumienia. 

Sąd jednocześnie zakreślił Emitentowi dwutygodniowy termin do wytoczenie powództwa pod rygorem upadku 

zabezpieczenia. Zdaniem Emitenta wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 25.000.000 PLN. W terminie tym, tj. w dniu 

15 lipca 2013 roku Emitent wniósł przeciwko Konsorcjum Stali pozew o stwierdzenie nieważności Porozumienia, w zakresie 

zobowiązania Emitenta z tą spółką umowy sprzedaży na mocy której Emitent nabędzie 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji 

serii B BOWIM S.A. za cenę ustaloną wg algorytmu: cena zapłacona za jedną akcję, czyli 8,50 PLN powiększona o kwotę 

równą oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR 3M z pierwszego dnia roboczego danego 

okresu plus 2% oraz w zakresie zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz Konsorcjum Stali kary umownej w wysokości 

25.000.000 PLN za niewykonanie zobowiązań do dokonania takiego zakupu. W pozwie podniesiono, iż Porozumienie 

narusza: 

- art. 362§1 KSH poprzez zakazane przez prawo zobowiązanie się Emitenta do odkupu akcji własnych, z pominięciem 

procedury określonej w tym przepisie; 

- art. 17 KSH poprzez zobowiązanie się do nabycia akcji własnych pomimo braku uchwały Walnego Zgromadzenia; 

- art. 344 KSH poprzez obejście zakazu zwracania akcjonariuszom wpłat dokonanych na akcje, skoro Porozumienie 

gwarantuje Konsorcjum Stali prawo otrzymania od Emitenta zwrotu wkładu pieniężnego na akcje, w tym agio, i to z 

oprocentowaniem; 

- art. 346 KSH poprzez przyznanie Konsorcjum Stali prawa do zwrotu wkładu wniesionego na poczet kapitału zakładowego 

wraz z wynagrodzeniem w postaci oprocentowania na opisanych wyżej warunkach; 

- art. 359-360 i art. 363 i art. 456 KSH poprzez obejście procedury umarzania akcji; 

- art. 20 KSH poprzez naruszenie zasady równouprawnienia akcjonariuszy, na co wskazuje przyznanie jednemu z 

akcjonariuszy prawa do zbycia akcji własnych Emitentowi, zwrotu kapitału wpłaconego na akcje i pobierania odsetek od 

tego kapitału; 

- naruszenie natury spółki akcyjnej, poprzez zwolnienie jednego z akcjonariuszy mocą umowy ze spółką, z ryzyka związanego 

z zaangażowaniem finansowym wynikającego z objęcia akcji w kapitale zakładowym, co więcej poprzez przyznanie mu 

profitu w postaci oprocentowania kapitału, zawartego w algorytmie określającym cenę odkupu akcji Emitenta. 
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W odpowiedzi na pozew, 20 sierpnia 2013 roku Konsorcjum Stali wniosło o jego oddalenie, dokonując diametralnie 

odmiennej od Emitenta oceny kwestionowanych postanowień Porozumienia i wywodząc ostatecznie, iż wszystkie jego 

postanowienia są ważne. 

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył terminu rozprawy na dzień 31 stycznia 2014r. 

Niezależnie od opisanego wyżej powództwa wniesionego przez Emitenta do Sądu Okręgowego w Warszawie, Konsorcjum 

Stali zaskarżyło powołane już wcześniej postanowienie tego Sądu z 25 czerwca 2013 roku o udzieleniu zabezpieczenia, oraz 

wniosło o wstrzymanie jego wykonania. Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 5 lipca 2013 roku częściowo wstrzymał 

wykonania postanowienia z 25 czerwca 2013 roku, tj. w zakresie obejmującym zakazanie Konsorcjum Stali złożenia 

Emitentowi żądania zakupu 2.117.647 akcji serii F i 352.941 akcji serii B Emitenta. Jednocześnie Sąd podtrzymał 

postanowienie o zabezpieczeniu w części dotyczącej zakazania Konsorcjum Stali wystosowywania względem Emitenta 

wezwania do zapłaty kary umownej na podstawie punktu 4.12 Porozumienia. Sąd oddalił także wniosek Konsorcjum Stali w 

przedmiocie uzależnienia wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od złożenia przez Emitenta na 

zabezpieczenie roszczeń Konsorcjum Stali powstałych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu, w wysokości 

25.000.000 PLN. W wyniku rozpoznania zażalenie Konsorcjum Stali na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 

czerwca 2013 roku, w dniu 5 sierpnia br. Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił to postanowienie i oddalił wniosek Emitenta 

o udzielenie zabezpieczenia.  

Zgodnie z argumentacją Sądu Apelacyjnego, zakazanie Konsorcjum Stali dokonania aktu, od którego zależy powstanie lub 

zachowanie jego roszczeń (tj. wystosowania w określonym terminie w stosunku do Spółki żądania zakupu określonych akcji) 

co do zasady musi być uznane za środek zbyt daleko idący, a nadto Emitent nie uprawdopodobnił interesu prawnego w 

zabezpieczeniu powództwa. W ocenie Sądu może to skutkować trwałym pozbawieniem Konsorcjum Stali możliwości obrony 

swych praw w postaci prawa żądania odkupu akcji, bez potrzeby uzyskania przez Spółkę wyroku stwierdzającego 

nieważność Porozumienia. Postanowienie to jest prawomocne, tak jak i opisane już wyżej postanowienie Sądu 

Apelacyjnego w Katowicach utrzymujące zabezpieczenie roszczeń DM IDM S.A. w zakresie zakazu wykonania przez Emitenta 

i Konsorcjum Stali postanowień pkt 4.7 i 4.8, tj. zakazu odkupu przez Emitenta swoich akcji.  

Emitent podkreśla, iż Sąd Apelacyjny w Warszawie dokonując analizy treści Porozumienia, nie uwzględnił kontekstu 

zawarcia tego Porozumienia i celu, dla którego zostało zawarte, a zatem, iż było ono wyrazem zmiany koncepcji 

inwestycyjnej wynikającej z rozwiązania w dniu 3 grudnia 2010 roku, osobnym porozumieniem, umowy inwestycyjnej 

zawartej w dniu 7 kwietnia 2010 roku pomiędzy akcjonariuszami Konsorcjum Stali reprezentującymi akcje tej spółki 

uprawniające do 70,86% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu, spółką Konsorcjum Stali, spółką Bowim S.A. oraz 

akcjonariuszami Bowim S.A. reprezentującymi akcje Spółki uprawniające do 83,34% głosów na jej Walnym 

Zgromadzeniu. Umowa ta dotyczyła połączenia spółek Konsorcjum Stali i Emitenta oraz wprowadzała postanowienia 

dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec spółki Konsorcjum Stali.  

Porozumienie miało więc zmienić koncepcję inwestycji, co było efektem rozwiązania umowy inwestycyjnej z dnia 7 kwietnia 

2010 roku. Nie uwzględnienie tych okoliczności przez Sąd Apelacyjny w Warszawie mogło mieć zdaniem Emitenta wpływ na 

treść wydanego przez ten Sąd postanowienia w dniu 5 sierpnia 2013 roku.  

W dniu 27 sierpnia 2013 roku Emitent otrzymał z Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienie, w którym Sąd oddalił 

wniosek Konsorcjum Stali S.A. o stwierdzenie upadku zabezpieczenia ustanowionego na rzecz DM IDM S.A. przez Sąd 

Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 21 maja 2013 roku, zmienionego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w 

Katowicach z dnia 5 lipca 2013 roku, zakazującego Emitentowi oraz Konsorcjum Stali S.A. zawarcia umowy sprzedaży akcji 

zgodnie z treścią Porozumienia. 

Tym samym tezy odnośnie zasadności żądania kary umownej od Bowim S.A. oraz nieistnienia zabezpieczenia w postaci 

zakazu zawarcia umowy sprzedaży akcji są niezasadne, sprzeczne z obowiązującymi postanowieniami Sądów i mają na 

celu jedynie osłabienie pozycji rynkowej konkurenta.  

Konsorcjum Stali S.A. wyraziło stanowisko, wedle którego było uprawnione do złożenia Bowim S.A. wezwania do zapłaty 

kary umownej w wysokości 25.000.000 PLN, gdyż Bowim S.A. nie odpowiedział na żądanie Konsorcjum Stali S.A. zawarcia 

umowy sprzedaży akcji we wskazanym terminie.  

Jednakże Konsorcjum Stali S.A. pominęło istotny fakt, że żądanie zapłaty kary umownej było bezpodstawne, a to z uwagi 

na fakt, że na mocy ww. postanowień sądowych ustanowiono zabezpieczenie w postaci zakazu zawarcia umowy 

sprzedaży akcji pomiędzy tymi spółkami. Z tego względu Bowim S.A. zasadnie nie odpowiedział w terminie na żądanie 

zawarcia tej umowy, a zatem Konsorcjum Stali nie mogło żądać zapłaty kary umownej. 

Sąd Okręgowy w Katowicach uznał twierdzenia Konsorcjum Stali S.A. za niezasadne i postanowieniem z dnia 20 sierpnia 

2013 roku oddalił wniosek o stwierdzenie upadku zabezpieczenia. Sąd Okręgowy wskazał, iż Konsorcjum Stali S.A. 
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próbowało wykorzystać rzekomą dwuznaczność wniosku o udzielenie zabezpieczenia i pozwu w celu unicestwienia 

niekorzystnego dla siebie zabezpieczenia. 

Postępowania sądowe w obu sprawach, tj. z pozwu DM IDM S.A. przeciwko Konsorcjum Stali i Emitentowi wniesionego do 

Sądu Okręgowego w Katowicach, jak i z pozwu Emitenta przeciwko Konsorcjum Stali, znajdują się w początkowej fazie, przy 

czym rozprawę wyznaczono dopiero w postępowaniu w sprawie z powództwa DM IDM S.A. 

W dniu 20 września br. Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy, wydał wyrok oddalający powództwo 

akcjonariusza DM IDM S.A. przeciwko Emitentowi oraz Konsorcjum Stali S.A. o stwierdzenie nieważności umowy - 

Porozumienia I, w szczególności w zakresie zobowiązania Emitenta do zawarcia z Konsorcjum Stali umowy sprzedaży akcji 

zgodnie z Porozumieniem. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, iż powództwo zostało oddalone ze względu na brak 

interesu prawnego powoda. Sąd Okręgowy przy tym stwierdził, iż zasadny wydaje się zarzut naruszenia przez opisanej wyżej 

Porozumienie art. 20 KSH (nakaz równego traktowania akcjonariuszy) nie podzielił natomiast pozostałej argumentacji 

powoda. Wyrok Sądu Okręgowego nie jest prawomocny.  

W dniu 9 października 2013 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny, wydał postanowienie w przedmiocie 

zażalenia spółki Konsorcjum Stali S.A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2013 roku (sygn. 

akt. XIV GCo 104/13), które zostało doręczone pełnomocnikowi Emitenta w dniu 15 października 2013 roku. 

Przedmiotowym postanowieniem Sąd Apelacyjny postanowił zmienić ww. postanowienie Sądu Okręgowego poprzez 

stwierdzenie upadku zabezpieczenia udzielonego wnioskodawcy DM IDM S.A. postanowieniem Sądu Okręgowego w 

Katowicach z dnia 21 maja 2013 roku. Sąd Apelacyjny jako podstawę stwierdzenia upadku zabezpieczenia wskazał 

naruszenie art. 744 Kodeksu Postępowania Cywilnego ze względu na brak tożsamości żądania wniosku o zabezpieczenie z 

żądaniem pozwu. Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne. 

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż nadal nie została prawomocnie rozstrzygnięta sprawa sądowa wytoczona przez Emitenta 

przeciwko Konsorcjum Stali S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia, w zakresie zobowiązania Emitenta do zawarcia z 

Konsorcjum Stali S.A. umowy sprzedaży na mocy której Emitent nabędzie od Konsorcjum Stali S.A. 2.117.647 akcji serii F i 

352.941  akcji serii B Emitenta, a także nie została prawomocnie rozstrzygnięta sprawa sądowa wytoczona przez DM IDM 

S.A. przeciwko Emitentowi oraz Konsorcjum Stali S.A. o stwierdzenie nieważności Porozumienia w takim jak wyżej wskazano 

zakresie. 

Ponadto Emitent nadal podtrzymuje swoje stanowisko, iż w/w postanowienia Porozumienia są nieważne, a zatem 

ewentualne roszczenie o karę umowną z tytułu niewykonania przez Emitenta w tym zakresie Porozumienia jest niezasadne. 

 

W ocenie Bowim S.A., w III kwartale 2013 roku nie wystąpiły inne, poza wymienionymi w niniejszym raporcie kwartalnym, 

zdarzenia i okoliczności, które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego 

i możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę lub Grupę. 

31. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 
Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

W Grupie Kapitałowej BOWIM nie wystąpiły czynniki, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 

finansowe Grupy. 

32. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy 
netto lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, 
wielkość lub wywierany wpływ 

W III kwartale 2013 roku poza transakcjami walutowymi (pkt. 3 niniejszego sprawozdania) oraz wyceną nieruchomości 

inwestycyjnych (pkt. 4 niniejszego sprawozdania) oraz nie wystąpiły transakcje o nietypowym charakterze, które 

wpływałyby znacząco na wynik lub poszczególne pozycje bilansu lub rachunku zysków i strat. 

33. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które były podawane w 
poprzednich okresach bieżącego roku obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych 
podawanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na 
bieżących okres sprawozdawczy 

W III kwartale 2013 roku nie wystąpiły zdarzenia podawane w poprzednich okresach bieżącego roku i latach poprzednich 

wywierające istotny wpływ na bieżący okres sprawozdawczy. 
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34. Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu którego raport dotyczy, nieujęte 
w sprawozdaniu za dany okres, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe 
wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 

W okresie od zakończenia trzeciego kwartału 2013 roku do dnia publikacji niniejszego raportu nie nastąpiły istotne 
zdarzenia mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki Bowim S.A i jego jednostek zależnych. 
 
 
Sosnowiec, 14 listopada 2013 roku 
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