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Grupa Kapitałowa „Bowim” podała wyniki za rok 2014.  
 

Grupa „Bowim” będąca czołowym niezależnym dystrybutorem na rynku wyrobów hutniczych opublikowała 
wyniki za rok 2014.  

W omawianym okresie Grupa Kapitałowa „Bowim” osiągnęła skonsolidowane przychody netto na poziomie 
690 mln PLN. Rok wcześniej było to odpowiednio: 688 mln PLN, przy jednocześnie jednostkowych przychodach 
netto ze sprzedaży „Bowim” S.A. ukształtowanych na poziomie 751 mln PLN /rok wcześniej 765 mln/. 

Główny wpływ na obniżenie poziomu przychodów miały utrzymujący się spadkowy trend cen na rynku stali 
oraz ostra konkurencja wśród dystrybutorów wyrobów hutniczych. 

EBIT Grupy wyniósł 11,3 mln PLN, Spółki 8,8 mln PLN. W 2013 roku było to odpowiednio 8,8 mln PLN i 6,6 
mln PLN. 

„Dla branży dystrybucji wyrobów stalowych 2014 rok był trudnym okresem. Pomimo zauważalnego od 
końca 2013 roku ożywienia w gospodarce, od początku 2014 roku ceny stali i produktów stalowych spadały po 
kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Zaobserwowane wrześniowe wzrosty cen były niewspółmierne z 
wcześniejszymi ich spadkami, co więcej nawet ich nie zrekompensowały.  

O ile producenci, spadki cen mogli w jakiejś mierze rekompensować spadającymi cenami surowców o tyle w 
branży dystrybucyjnej, która zaopatruje się w stal u producentów, przechowuje ją a następnie sprzedaje, 
spadkowy trend oznacza, że sprzedaż odbywa się kosztem osiąganej marży –my jako Zarząd dołożyliśmy 
wszelkich starań aby pomimo nie sprzyjającej koniunktury rynkowej utrzymać jak najwyższy poziom sprzedaży 
i rentowności grupy, co zaskutkowało wypracowaniem zysku netto w wysokości 3,8 mln PLN. 

W 2015 rok wkraczamy z nutą optymizmu ale również i lekkich obaw, niemniej jesteśmy przekonani iż w 
związku z szeregiem planowanych inwestycji w energetyce, kolejnictwie, napływem nowych środków unijnych 
nastąpi całkowity powrót zaufania instytucji finansowych a w głównej mierze Towarzystw Ubezpieczeniowych 
zarówno do naszej Grupy Kapitałowej jak i całego rynku dystrybucji stali Polsce” – dodaje Jacek Rożek, 
Wiceprezes „Bowim” S.A. 
 
 
O „Bowim” 
 
Podstawową działalnością Spółki jest handel wyrobami hutniczymi. „Bowim” znajduje się w ścisłej czołówce 
największych dystrybutorów stali w Polsce. Ponadto Firma świadczy usługi, w zakresie produkcji prefabrykatów 
zbrojeniowych, serwisu poprzecznego i wzdłużnego wyrobów płaskich.. 
Grupa „Bowim” swoją działalność koncentruje głównie na rynku krajowym. Posiada własną sieć dystrybucyjną, 
w skład, której wchodzi centrum dystrybucyjno-logistyczne w Sosnowcu wraz z magazynem centralnym, 
centrum serwisowo-magazynowe w Płocku oraz 7 oddziałów handlowych (Gdańsk, Kielce, Lublin, Poznań, 
Szczecin, Toruń, Warszawa) i 4 magazyny (Jasło, Rzeszów, Sławków, Szczecin).  
 
 
 


