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1. INFORMACJE OGÓLNE 

„Bowim” S.A. 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. 

Geneza: 

Dnia 20 listopada 1995 roku Panowie Adam Kidała, Jacek Rożek, Jerzy Wodarczyk zawarli umowę spółki cywilnej pod nazwą 

„Bowim” s.c. Adam Kidała, Jacek Rożek oraz Jerzy Wodarczyk, z siedzibą w Tarnowskich Górach, która to spółka została 

wpisana do właściwej ewidencji działalności gospodarczej dnia 8 grudnia 1995 roku. Powyższa spółka rozpoczęła działalność 

gospodarczą dnia 14 grudnia 1995 roku.  

Dnia 19 stycznia 2001 roku wspólnicy spółki podjęli uchwałę o przekształceniu „Bowim” s.c. w spółkę akcyjną. Przekształcenie 

formy prawnej Spółki ze spółki cywilnej w spółkę akcyjną zostało zarejestrowane we właściwym rejestrze przez sąd rejestrowy 

dnia 19 lutego 2001 roku.  

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.  

Centrala oraz centrum logistyczno-dystrybucyjne „Bowim” S.A. znajduje się w Sosnowcu. Spółka posiada również 8 oddziałów 

handlowych, zlokalizowanych w Białymstoku, 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. 

„Bowim” S.A. jest Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej „Bowim”. Powstanie Grupy datujemy na wrzesień 2005 roku, 

kiedy to „Bowim” S.A. utworzył  na bazie oddziału w Rzeszowie spółkę zależną Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o., obejmując 

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. 

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. 

W 2010 „Bowim” S.A. roku nabył 100% akcji w spółce Passat-Stal S.A. a w dniu 07 marca 2014 roku wypełniając postanowienia 

wynikające z zawartego w dniu 24 stycznia 2014 roku Aneksu nr 4 do Porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 

roku dokonał sprzedaży jednej akcji spółki Passat Stal S.A. na rzecz Konsorcjum Stali S.A.  

W dniu 20 lipca 2011 roku i w dniu 25 sierpnia 2015 „Bowim” S.A. nabył łącznie 20 % udziałów w spółce Betstal Sp. z o.o. w 

transzach po 10% udziałów, obejmując tym samym 100% pakiet udziałów ww. spółce oraz kształtując ostateczny skład Grupy 

Kapitałowej „Bowim”. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku 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. 

Rada Nadzorcza: 

Zgodnie z §18 Statutu Spółki: 

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do siedmiu (7) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, 

2. kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat, 

3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, 

4. co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki: 

a. nie jest, ani w ciągu ostatnich 3 lat nie była pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego, 

b. nie jest członkiem władz zarządzających, ani nie była członkiem takich władz w Spółce ani Podmiocie 

Powiązanym w ciągu ostatnich 5 lat, 

c. nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub 

walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, 

d. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% 

lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, 
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e. nie jest, ani w ciągu ostatnich 3 lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego 

rewidenta Spółki ani Podmiotu Powiązanego, 

f. nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą 

w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających, 

5. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który przestał spełniać 

powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany. 

Zgodnie z §19 Statutu Spółki: 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na 

posiedzeniu jest obecnych, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady 

Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 

członka Rady Nadzorczej. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego 

w następującym składzie osobowym: 

• Adam Kidała – Wiceprezes Zarządu, 

• Jacek Rożek – Wiceprezes Zarządu,  

• Jerzy Wodarczyk – Wiceprezes Zarządu. 

W związku z upływem z dniem 8 maja 2017 roku kadencji członków Zarządu, w dniu 8 maja 2017 roku na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki powołano dotychczasowych członków Zarządu na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję, która upływa 
z dniem 8 maja 2022 roku. Ich mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia WZ Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku. 

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ 

Na dzień 1 stycznia 2017 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał 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, 

▪ Janusz Koclęga – członek Rady Nadzorczej 

Podczas NWZA, które odbyło się w dniu 20 października 2017 roku dokonano zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki - NWZA 
odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Bernadettę Fuchs oraz powołało na członka Rady Nadzorczej Pana Marka 
Mańkę. 

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

▪ Feliks Rożek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

▪ Jan Kidała – członek Rady Nadzorczej, 

▪ Aleksandra Wodarczyk – członek Rady Nadzorczej, 

▪ Marek Mańka – członek Rady Nadzorczej, 

▪ Sobiesław Szefer – członek Rady Nadzorczej, 

▪ Tadeusz Borysiewicz – członek Rady Nadzorczej, 

▪ Janusz Koclęga – członek Rady Nadzorczej 

Kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 25 maja 2021 roku. Ich mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia 
WZ Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1e. 

W ramach Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2013 roku funkcjonuje Komitet Audytu, w którego skład na dzień 1 stycznia 2017 

roku wchodzili: 

• Pan Sobiesław Szefer, 

• Pani Bernadetta Fuchs, 

• PanFeliks Rożek 
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W związku z odwołaniem z funkcji członka Rady Nadzorczej Pani Bernadetty Fuchs oraz powołaniem na członka Rady 
Nadzorczej Pana Marka Mańki Rada Nadzorcza Bowim S.A. podjęła w dniu 20 października 2017 roku uchwałę odwołującą z 
funkcji członka Komitetu Audytu Panią Bernadettę Fuchs, uchwałę powołującą na członka Komitetu Audytu Pana Marka 
Mańkę oraz uchwałę powołującą na Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Marka Mańkę. W związku z tym na dzień 31 
grudnia 2017 skład Komitetu Audytu był następujący: 

• Marek Mańka– Przewodniczący Komitetu Audytu, 

• Feliks Rożek – Członek Komitetu Audytu, 

• Sobiesław Szefer – Członek Komitetu Audytu, 

Komitet Audytu wykonuje swoje funkcje w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz Regulamin Komitetu Audytu 

uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 20 października 2017 roku. Do zadań Komitetu Audytu należy w 

szczególności: 

• monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki; 

• monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; 

• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; 

• kontrolowanie i monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz firmy 

audytorskiej. 

Komitet Audytu sporządza również dla Rady Nadzorczej Spółki roczne sprawozdanie ze swej działalności przed 

przedstawieniem przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. 

3. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu „Bowim” S.A. Rada Nadzorcza wykonywała stały 

nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności 

Spółki pod kątem celowości i racjonalności.  

Rada Nadzorcza „Bowim” S.A. postawiła przed sobą następujące cele:  

• wykonywanie obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu 

Spółki i innych przepisów prawa,  

• koordynacja współpracy w ramach Grupy Kapitałowej „Bowim”, 

• budowanie kultury etycznej poprzez promowanie zasad etycznych. 

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki . W zakresie 

działalności Spółki Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i monitorowała wdrażane przez Zarząd 

działania zmierzające do realizacji przyjętej strategii oraz celów operacyjnych. Rada Nadzorcza dokonywała w tym celu analizy 

wyników finansowych w poszczególnych kwartałach 2017 roku. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki 

i Grupy Emitenta we wszystkich obszarach jej działalności. Rada Nadzorcza w szczególności weryfikowała uzyskiwane efekty 

finansowe i biznesowe podjętych dotychczas działań. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi głosem doradczym w podejmowaniu 

strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji,, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego 

poszczególnych członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w 2017 roku działała kolektywnie. Nie były wydzielane 

indywidualne zadania dla poszczególnych Członków Rady.  

W 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła działania nadzorujące i kontrolne dotyczące m.in. następujących zagadnień: 

• oceny sprawozdania finansowego, zarówno w zakresie zgodności z księgami i dokumentacją, jak i stanem 

faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku 

i pokrycia straty oraz składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny, 

• wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd i badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy 

Kapitałowej. 
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4. BADANIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ „BOWIM” ZA 

ROK OBROTOWY OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 ROKU 

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się i oceniła „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku” oraz „Sprawozdanie Zarządu z działalności  

Bowim S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bowim S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku” przedstawione przez Zarząd 

Spółki. 

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku podjęła uchwałę o wyborze firmy PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, KRS 0000535161 jako podmiotu uprawnionego do: 

1. dokonania przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych „Bowim” S.A.  oraz półrocznych 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej „Bowim” za I półrocze 2017 r. 

2. badania jednostkowych sprawozdań finansowych i ksiąg handlowych Spółki „Bowim” S.A. oraz skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2017.  

PRO AUDYT Sp. z o.o., 60-654 Poznań, ul. Św. Leonarda 1A/3, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3931. 

Umowa na badanie jednostkowego i skonsolidowanego (Grupy Kapitałowej) sprawozdania finansowego za 2017 rok została 

podpisana z kancelarią PRO AUDYT z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy. Św. Leonarda 1A/3 w dniu 13.07.2017 roku.  

Wybrany audytor dokonał badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku 

Grupy Kapitałowej „Bowim” dla której „Bowim” S.A. jest jednostką dominującą i jego zdaniem zbadane skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Bowim” we wszystkich aspektach: 

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Grupy 

Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, 

• sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o 

rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz przyjętymi przez Jednostkę dominującą 

zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,  

• jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa 

obowiązującymi Grupę Kapitałową. 

Wnioski: 

Rada Nadzorcza stwierdza, że Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej „Bowim” zostało sporządzone w 

sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i zawiera kompleksową relację z 

działalności Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.  

Rada Nadzorcza kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi, opinią Komitetu Audytu zawartą w Sprawozdaniu z 

działalności Komitetu Audytu za 2017 rok oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania Skonsolidowanego 

Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku akceptuje 

przedłożone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy od 01.01.2017 do 

31.12.2017 roku, na które składa się: 

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 395.638 tys. zł, 

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 01.01.2017 do 

31.12.2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 18.774 tys. zł  oraz dochód całkowity w wysokości 18.717 tys. 

zł, 

• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 01.01.2017 do 

31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 4.727 tys. zł, 

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 01.01.2017 do 

31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 937 tys. zł, 

• informacja dodatkowa i dane objaśniające. 
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5. WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ „BOWIM” 
 

TABELA: WYBRANE DANE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GK BOWIM ZA OKRESY OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 
I 01.01.2017 DO 31.12.2017  

Wybrane dane rachunku zysków i 
strat 

 od 01.01.2017 
do 31.12.2017 

tys. PLN 

od 01.01.2016 
do 31.12.2016 

tys. PLN 
dynamika 

od 
01.01.2017 

do 
31.12.2017 

tys. EUR 

od 01.01.2016 
do 31.12.2016 

tys. EUR 
dynamika 

Przychody z działalności operacyjnej  1 130 292 830 080 36,17% 266 285 189 703 40,37% 
Przychody netto ze sprzedaży  1 127 697 819 973 37,53% 265 674 187 393 41,77% 
Zysk (strata) na sprzedaży 41 129 37 566 9,49% 9 690 8 585 12,87% 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  39 534 43 976 -10,10% 9 314 10 050 -7,33% 
Zysk (strata) brutto 25 054 26 884 -6,81% 5 902 6 144 -3,93% 
Zysk (strata) netto 18 774 21 663 -13,33% 4 423 4 951 -10,66% 
EBITDA 43 588 47 236 -7,72% 10 269 10 795 -4,88% 
Amortyzacja 4 054 3 260 24,36% 955 745 28,20% 

 

TABELA: WYBRANE DANE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GK BOWIM ZA OKRESY OD 01.01.2016 DO 
31.12.2016 I 01.01.2017 DO 31.12.2017  

Wybrane dane rachunku 
przepływów pieniężnych 

 od 01.01.2017 
do 31.12.2017 

tys. PLN 

od 01.01.2016 
do 31.12.2016 

tys. PLN 
dynamika 

od 
01.01.2017 

do 
31.12.2017 

tys. EUR 

od 01.01.2016 
do 31.12.2016 

tys. EUR 
dynamika 

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności operacyjnej 

8 045 19 239 -58,18% 1 895 4 397 -56,89% 

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności inwestycyjnej 

-11 085 -6 536 69,59% -2 612 -1 494 74,83% 

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

3 978 -13 054 -130,47% 937 -2 983 -131,41% 

Przepływy pieniężne netto razem 937 -351 -366,89% 221 -80 -375,12% 
Środki pieniężne na początek okresu 8 004 8 355 -4,20% 1 886 1 909 -1,25% 
Środki pieniężne na koniec okresu 8 941 8 004 11,71% 2 107 1 829 15,16% 

 

WYKRES: PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2016 I 2017 ROKU (DANE W TYS. PLN) 

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 1.127.697 tys. PLN. W 2016 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła 
przychody na poziomie 819.973 tys. PLN. Oznacza to, że skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży były w 2017 r. wyższe 
o 37,5 % w stosunku do 2016 roku. Na tą zmianę miały wpływ wzrosty pozycji przychodów ze sprzedaży: 

 produktów z 195.954 tys. PLN w 2016 r. do 248.194 tys. PLN w 2017 r., co stanowi wzrost o 26,7%, 

 towarów i materiałów z 621.160 tys. PLN w 2016 r. do 876.598 tys. PLN w 2017 r., co stanowi wzrost o 41,1%, 

W ujęciu skonsolidowanym przychody z działalności operacyjnej w 2017 roku wyniosły 1.130.292 tys. PLN, w stosunku do 
830.080  tys. PLN osiągniętych w 2016 roku, co oznacza wzrost na poziomie 36,2% ujęciu rocznym.  

Skonsolidowane przychody finansowe kształtowały się podobnie, jak w przypadku danych jednostkowych, gdyż czynniki je 
determinujące były identyczne – rok do roku nastąpił prawie trzykrotny wzrost z 2.599 tys. PLN w 2016r. do 7.547 tys. PLN w 
2017 roku. 

1 127 697

819 973

2017 2016

+37,5% r/r 



Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Bowim” S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku 

 

Strona 8 z 18 

 

Osiągnięcie rekordowych przychodów ze sprzedaży, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym, było efektem 
korzystnych trendów w branży dystrybucji, która znajdowała się pod wpływem utrzymujących się potrzeb inwestycyjno-

konsumpcyjnych przy średnich cenach wyrobów hutniczych  wyższych o 16,5% niż przed rokiem. Należy przy tym zaznaczyć, 
że ceny blachy gorącowalcowanej, mającej największy udział w sprzedaży Emitenta oraz Grupy Bowim, odnotowały prawie 
30% średnioroczny wzrost. Na wysoki poziom przychodów ze sprzedaży wpłynęła również większa niż przed rokiem 
efektywność w zakresie wolumenowego zaspokojenia rynku w oferowane przez siebie towary i produkty – Grupy Emitenta w 
ujęciu rocznym osiągnęła sprzedaż mierzoną tonami prawie 15% wyższą niż w 2016 roku. 

W wyniku zwiększonej w 2017 roku sprzedaży odnotowano przyrost kosztów działalności operacyjnej o 37,5% w przypadku 
Grupy Kapitałowej (z poziomu 786.104  tys. PLN w 2016 roku do 1.090.758 tys. PLN w 2017 roku). Na osiągnięty wzrost 
największy wpływ miały następujące pozycje kosztów w ujęciu skonsolidowanym: 

 wartość sprzedanych towarów i materiałów - wzrost o 43,8%, 

 zużycie materiałów i energii – wzrost o 30,8%, 

 koszty usług obcych – wzrost o 17,2%. 

Powyższy przyrost kosztów miał związek w przeważającej mierze z pozytywną zmianą wielkości sprzedaży towarów i 
produktów oraz ze wzrostem cen wyrobów hutniczych w II połowie  2017 roku. 

Dla światowego rynku stali ubiegły rok minął pod znakiem ceł antydumpingowych oraz w nieco mniejszym stopniu 
zmniejszania mocy produkcyjnych przez Chiny. Kraje unijne kontynuowały zapoczątkowane we wcześniejszych latach polityki 
ochronne rodzimych wyrobów stalowych, a narzędzia międzynarodowej polityki handlowej (np. cła antydumpingowe) 
zyskiwały na popularności także w innych państwach. Z końcem 2017 roku Amerykański Departament Handlu zlecił organom 
celnym wprowadzenie ceł antydumpingowych na walcówkę produkowaną w Rosji, Białorusi i ZEA. Natomiast w marcu 2018 
roku Stany Zjednoczone zapowiedziały walkę z importem taniej stali i aluminium, pochodzącymi głównie z Chin. W odpowiedzi 
największy światowy producent stali oznajmił, że nie dąży do wojny handlowej z USA, lecz jeśli zajdzie konieczność, to Chiny 
będą się bronić. Sytuacja ta z pewnością będzie rzutowała na kształtowanie się światowych cen stali w 2018 roku. 

Pozytywnym aspektem jest natomiast ograniczanie nadwyżek mocy produkcyjnych przemysłu stalowego Państwa Środka, 
gdyż inicjatywa ta ma na celu kontrolę emisji smogu oraz inne względy ochrony środowiska Plan redukcyjny docelowo zakłada 
osiągnięcie w 2020 roku poziomu o 100-150 mln ton rocznie niższego niż obecnie. 

W konsekwencji wystąpienia powyższych czynników doszło do zmniejszenia międzynarodowego przepływu stali, co z kolei 
przełożyło się na globalną presję wzrostową cen stali.  

 

WYKRES: ŚREDNIE CENY WYROBÓW HUTNICZYCH NA POLSKIM RYNKU W OKRESIE 01.01.2016-31.03.2017 

*) uśredniona wartość cen: blachy gorącowalcowanej, profilu HEB 200 i pręta żebrowanego fi 12 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.puds.pl  
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Zgodnie z powyższym wykresem, ceny głównych asortymentów Grupy Emitenta w tym m.in. blachy gorącowalcowanej (41% 
udziału w sprzedaży Emitenta) weszły w 2017 rok na wzrostowej fali zapoczątkowanej jeszcze w ostatnim kwartale 2016 roku, 
jednak w pierwszych trzech miesiącach omawianego roku siły rynkowe zaczęły wchodzić w równowagę na rynku dystrybucji 
stali i przez to ceny się ustabilizowały na klika tygodni. Następnie popyt na niektóre wyroby stalowe (zwłaszcza blachę 
gorącowalcowaną) osłabł ze względu na osiągnięcie wysokich poziomów zapasów zarówno u dystrybutorów, jak i końcowych 
użytkowników, a to z kolei przełożyło się na spadek cen w drugim kwartale 2017r. W lipcu rozpoczął się kolejny cykl wzrostowy 
na rynku stali – zakumulowane zapasy zaczęły się kurczyć i zaistniała konieczność ich uzupełnienia, co oczywiście znalazło 
odzwierciedlenie w większym popycie i wyższych cenach. Średnie ceny wyrobów hutniczych obowiązujące w czwartym 
kwartale 2017 roku były o 7% wyższe niż te w trzecim kwartale i do dnia publikacji niniejszego raportu wzrostowy trend nadal 
się utrzymuje. 

Średnie ceny referencyjnych wyrobów stalowych obowiązujące w 2016 r. były niższe od tych zanotowanych w 2017 roku – 
uśredniona roczna cena wyrobów hutniczych przedstawionych na powyższym wykresie była o 16,5% wyższa w okresie 12 
miesięcy 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku (dla blachy gorącowalcowanej przyrost ten wyniósł 
28,5%). Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez HIPH, w 2017 roku krajowe zużycie stali osiągnęło rekordowy poziom 
przekraczający 13,5 mln ton. Polska gospodarka zużyła o 3% więcej stali, a krajowa produkcja stali surowej była o 15% wyższa 
niż rok wcześniej. W tym roku zużycie ma nadal rosnąć - HIPH prognozuje 2-3 procentowy wzrost zużycia stali w Polsce, które 
ma wynikać z zapotrzebowania ze strony najbardziej stalochłonnych sektorów gospodarki. W skali Unii Europejskiej (wg. 
EUROFER) perspektywa na lata 2018 i 2019 jest również pozytywna - aktywność w niektórych  sektorach wykorzystujących 
stal ustabilizuje się na bardziej umiarkowanym poziomie (np. w sektorze rur i motoryzacji), ale koniunktura w przemyśle 
wytwórczym i sektorze budowlanym będzie nadal wspierać stałe tempo wzrostu. Oczekuje się, że konsumpcja w unijnych 
sektorach wykorzystujących stal zwiększy się o ok. 2% w 2018 roku i o ok. 1% w 2019 roku. 

W Grupie Kapitałowej przyrost wartości pozostałych kosztów operacyjnych wyniósł 13,4% - z poziomu 3.697 tys. PLN w 2016r. 
do poziomu 4.191 tys. PLN w 2017 roku.  

Rok 2017 przyniósł również wzrost kosztów finansowych - w Grupie wzrost ten wyniósł 11,9% - z poziomu 19.691 tys. PLN w 
2016 roku do 22.026 tys. PLN w 2017 roku. Wystąpienie wzrostu było związane głównie z dokonaniem odpisów 
aktualizujących na naliczone odsetki Spółki (wzrost o 1,2 mln PLN), zwiększeniem wartości odsetek faktoringowych (efekt 
wzrostu obrotów). W obrębie kosztów finansowych pozytywnym aspektem był natomiast spadek ujemnych różnic kursowych 
(zrealizowanych i niezrealizowanych) co było następstwem korzystnych zmian kursu EUR/PLN. 

WYKRES: ŚREDNIE KURSY NBP EUR/PLN W OKRESIE 01.01.2017-31.12.2017 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.nbp.pl  
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WYKRES: SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO, EBIT ORAZ EBITDA W  2016 I 2017 ROKU (TYS. PLN) 

W 2017 roku EBIT Grupy Emitenta wyniósł 39.534 tys. PLN, co oznacza spadek o 10,1% w stosunku do 2016 roku (43.976 tys. 
PLN). Z kolei skonsolidowany zysk netto wypracowany w 2017 roku wyniósł 18.774 tys. PLN i był o 13,3% niższy w porównaniu 
do wyniku z 2016 roku (21.663 tys. PLN). 

W omawianym okresie podobnie do zmian skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem kształtowały się zmiany 
skonsolidowanych wartości: zysku okresu obrotowego z działalności kontynuowanej, zysku okresu obrotowego i całkowitych 
dochodów za okres obrotowy razem. Na zmiany wyników w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym wpłynęły przede 
wszystkim spadki cen wyrobów stalowych, które miały miejsce w drugim kwartale 2017 roku. Jednak realizowanie niższych 
marż (na co Emitent nie miał wpływu) zostało zrekompensowane istotnym wzrostem sprzedaży zarówno liczonej w PLN, jak 
i tonach (uśrednione wartości jednostkowe i skonsolidowane wyniosły odpowiednio ok.40% i 14%). 

 

TABELA: WYBRANE DANE BILANSOWE  GK BOWIM NA DZIEŃ 31.12.2016 I 31.12.2017  

Wybrane dane bilansowe 
31.12.2017 

tys. PLN 
31.12.2016 

tys. PLN 
dynamika 

31.12.2017 
tys. EUR 

31.12.2016 
tys. EUR 

dynamika 

Aktywa trwałe 134 948 125 466 7,56% 32 355 28 360 14,08% 
Aktywa obrotowe 260 690 238 100 9,49% 62 502 53 820 16,13% 
Aktywa razem 395 638 363 566 8,82% 94 857 82 180 15,43% 
Należności długoterminowe 0 0 0 0 0 0 
Należności krótkoterminowe 106 605 93 589 13,91% 25 559 21 155 20,82% 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

8 941 8 004 11,71% 2 144 1 809 18,49% 

Zobowiązania krótkoterminowe 195 893 187 153 4,67% 46 967 42 304 11,02% 
Zobowiązania długoterminowe 100 927 82 322 22,60% 24 198 18 608 30,04% 
Zobowiązania i rezerwy razem 296 820 269 475 10,15% 71 164 60 912 16,83% 
Kapitał własny 98 818 94 090 5,02% 23 692 21 268 11,40% 

 

Skonsolidowana suma bilansowa na 31 grudnia 2017 roku wyniosła 395.638 tys. PLN, czyli 9% więcej niż na koniec 2016 roku 
- 363.566 tys. PLN. Wzrost wartości sumy bilansowej w porównaniu do końca 2016 r. po stronie aktywów był rezultatem 
przede wszystkim zwiększenia wartości rzeczowych aktywów trwałych o 16% ( z 89.386 tys. PLN w 2016 roku do 103.804 tys. 
PLN w 2017 roku), zapasów o 6% (z 135.293 tys. PLN w 2016r. do 143.847 tys. PLN w 2017r.) -), należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałych należności o 13% (z 93.589 tys. PLN w 2016r. do 106.059 tys. PLN w 2017r.- w efekcie zwiększenia 
wielkości realizowanej sprzedaży) i zmniejszenia o 72% aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (z 6.522 tys. 
PLN w 2016 roku do 1.830 tys. PLN w 2017 roku). Omówione zmiany miały identyczne podłoże, jak w przypadku aktywów 
Emitenta, a zostały zestawione na poniższym wykresie. 

 

 

 

 

WYKRES: STRUKTURA AKTYWÓW GRUPY BOWIM NA DZIEŃ 31.12.2016 I 31.12.2017 (TYS. PLN) 
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Głównym źródłem finansowania działalności Grupy Bowim jest kapitał obcy w postaci zobowiązań handlowych, kredytów 
bankowych oraz pożyczek. Na koniec 2017 roku zobowiązania ogółem wyniosły 296.820 tys. PLN i w stosunku do 2016 roku 
ich wartość zwiększyła się o 27.345 tys. PLN, głównie w wyniku wzrostu długoterminowych zobowiązań finansowych (33%) 
związanych z realizacją strategicznego planu inwestycyjnego zarówno przez Emitenta, jak i spółki zależne (więcej informacji 
na temat realizowanych inwestycji znajduje się w rozdziale 5.7 Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych 
Emitenta (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym 
inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania oraz rozdziale 
5.25 Strategii Grupy BOWIM na lata 2017-2020) . Wzrost kapitałów własnych o 5% w analizowanym okresie jest efektem 
zwiększenia celowego kapitału rezerwowego o 18 mln PLN środkami pochodzącymi z zysków zatrzymanych (spadek o 10 mln 
PLN). 

 

WYKRES: STRUKTURA PASYWÓW GRUPY BOWIM NA DZIEŃ 31.12.2016 I 31.12.2017 (TYS. PLN) 

 
 

TABELA: WYBRANE DANE WSKAŹNIKI GK BOWIM ZA OKRESY OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 I 01.01.2017 DO 
31.12.2017  
 

Rentowność 

Nazwa wskaźnika  Formuła 
obliczeniowa  

Wartość pożądana  2017  2016 

Zyskowność 
sprzedaży  

zysk ze 
sprzedaży/przychody 
ze sprzedaży  

max  3,6%  4,6%  

Rentowność 
sprzedaży brutto  

zysk 
brutto/przychody 
netto ze sprzedaży  

max  2,2%  3,3%  

Rentowność 
sprzedaży netto  

zysk netto/przychody 
netto ze sprzedaży  

max  1,7%  2,6%  

Rentowność 
kapitału własnego  

zysk netto/kapitał 
własny bez wyniku 
finansowego 
bieżącego roku  

max  19,0%  23,0%  

Rentowność 
aktywów  

zysk netto/aktywa 
ogółem  

max  4,7%  6,0%  
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Sprawność wykorzystania zasobów 

Nazwa wskaźnika  Formuła 
obliczeniowa  

Wartość pożądana  2017  2016 

Wskaźnik rotacji 
majątku  

przychody netto ze 
sprzedaży/ aktywa 
ogółem  

max  2,9 2,3 

Wskaźnik obrotu 
rzeczowych 
aktywów trwałych  

przychody netto ze 
sprzedaży/ aktywa 
trwałe  

max  8,4 6,5 

Wskaźnik rotacji 
należności w dniach  

(należności z tytułu 
dostaw i 
usług/przychody ze 
sprzedaży)*360  

min  34 42  

Wskaźnik rotacji 
zapasów w dniach  

(zapasy/koszty 
działalności 
operacyjnej)*360  

min  47 63  

Wskaźnik rotacji 
zobowiązań w 
dniach  

(zobowiązania z 
tytułu dostaw i 
usług/koszty własne 
sprzedaży)*360  

min  52  72  

Finansowanie działalności 

Nazwa wskaźnika  Formuła 
obliczeniowa  

Wartość pożądana  2017  2016  

Współczynnik 
zadłużenia  

kapitał 
obcy/kapitały 
ogółem  

0,3 - 0,5  0,8  0,7 

Pokrycie zadłużenia 
kapitałem własnym  

kapitał 
własny/zobowiązani
a wraz z rezerwami  

>1  0,2 0,3 

Stopień pokrycia 
aktywów trwałych 
kapitałem własnym  

kapitał 
własny/aktywa 
trwałe  

>1  0,7  0,7 

Płynność finansowa 

Nazwa wskaźnika  Formuła 
obliczeniowa  

Wartość pożądana  2017  2016  

Wskaźnik płynności 
szybkiej  

(inwestycje 
krótkoterminowe + 
należności 
krótkoterminowe)/ 
zobowiązania 
krótkoterminowe  

0,8 - 1,2  0,6 0,5  

Wskaźnik płynności 
bieżącej  

(aktywa obrotowe/ 
zobowiązania 
krótkoterminowe  

1,5 - 2,0  1,3  1,3  

Pokrycie 
zobowiązań 
należnościami  

należności 
handlowe/ 
zobowiązania 
handlowe  

>1  0,7  0,8  

Kapitał obrotowy 
netto (w tys. zł)  

aktywa obrotowe – 
zobowiązania 
bieżące  

-  65.442 51.567  

Udział kapitału 
pracującego w 
całości aktywów  

kapitał 
obrotowy/aktywa 
ogółem  

max  16,5%  14,2%  

 

Ze względu na uwarunkowania rynkowe panujące w trakcie 2017 roku, osiągnięte wielkości wskaźników były niewiele 
gorsze od tych z roku poprzedniego m.in. w zakresie wskaźnika zyskowności sprzedaży nastąpiła zmiana z 4,6 do 3,6%, a w 
przypadku wskaźnika rentowności sprzedaży netto spadek o 0,9 p.p.  
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Wskaźniki rotacji uległy skróceniu, co można wiązać ze zwiększeniem skali działalności (zmiana przychodów ze 
sprzedaży), przy jednoczesnym utrzymaniu licznika ze wskaźników na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. 

We wskaźnikach mierzących poziom zadłużenia Spółki nie zaszły istotne zmiany, a w grupie wskaźników związanych z 
płynnością wystąpił wzrost udziału kapitału pracującego w całości aktywów z 14,2% w 2016 r. do 16,5% w 2017 r. 

6. ISTOTNE WYDARZENIA 

Decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach o umorzeniu postępowania w sprawie z dnia 21.09.2012 roku 

oraz Decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach określająca wysokość zobowiązania podatkowego i 

odwołanie od niniejszej decyzji 

W dniu 5 kwietnia 2016 r. zostały doręczone Spółce przez jego pełnomocnika dwie decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Katowicach z dnia 31 marca 2016 r. 

Pierwsza decyzja dotycząca zakwestionowania prawa Spółki do stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw 
towarów w okresie październik 2007 r. - listopada 2007 r., umorzyła postępowanie w sprawie z dnia 21.09.2012 roku, z uwagi 
na upływ terminu przedawnienia. Kwota podatku, która uległa przedawnieniu wynosi 538.056 PLN. 

Druga decyzja dotycząca zakwestionowania prawa Spółki do stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw 
towarów w okresie grudzień 2007 r. – kwiecień 2008 r. określa zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT w dokładnie 
takiej samej wysokości jak wskazane w decyzji z dnia 21.09.2012 r. tj. w kwocie 2.070.754,00 PLN.  

W opinii Emitenta, w/w decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach jest niezasadna. W wyniku analizy 
przeprowadzonej przez UKS ponownie postawiono Spółce zarzut braku należytej staranności w zakresie weryfikacji 
kontrahentów, działania w złej wierze poprzez domniemanie, że transakcje dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw 
towarów miały charakter pozorny, i że te działania Spółki spowodowały uszczuplenie należności podatkowych polegające na 
bezpodstawnym zastosowaniu zerowej stawki VAT, gdyż towar objęty transakcjami ze wskazanymi w ww. decyzji 
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 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 
złożył w dniu 14 kwietnia odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach do właściwego 
Dyrektora Izby Skarbowej, wnosząc w szczególności o uchylenie wskazanej wyżej decyzji podatkowej, jako niezgodnej z 
prawem. 

W następstwie złożonego odwołania w dniu 4 maja za pośrednictwem swego pełnomocnika spółka powzięła informację o 
przekazaniu przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej jej odwołania do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej w 
Katowicach.  

W dniu 9 sierpnia na otrzymane od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wezwanie do wypowiedzenia się w sprawie 
zebranego materiału dowodowego Emitent za pośrednictwem swojego pełnomocnika tj. kancelarię Baker&McKenzie 
Krzyżowscy i Wspólnicy sk. k. z siedzibą w Warszawie złożył wniosek o umorzenie postępowania podatkowego na podstawie 
artykułu 208 § 1 w zw. z artykułem 59 § 1 pkt 9 oraz artykułem 70 § 1 i § 6 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej (przedawnienie 
zobowiązania podatkowego). W odpowiedzi na założony wniosek w dniu 26.09.2016 r. pełnomocnikowi Spółki doręczono 
decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23.09.2016 r., w której organ odwoławczy utrzymuje w mocy decyzję 
Dyrektora UKS w Katowicach z dnia 31.03.2016 r. Zważywszy na argumentację organu odwoławczego, stanowiącą w znacznej 
części powielenie kwestionowanej przez podatnika argumentacji organu pierwszej instancji, Spółka podjęła decyzję o 
przygotowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 

W dniu 24.10.2016 r., Emitent poprzez swojego pełnomocnika Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. z o.o. we 
współpracy z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach skargę na 
decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 września 2016r., który to Sąd  Administracyjny po rozpoznaniu w 
dniu 15 marca 2017 roku skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej wydał w dniu 3 kwietnia 2017 roku wyrok 
uchylający zaskarżoną decyzję w całości.  

W dniu 21.08.2017r. pełnomocnikowi Emitenta doręczono odpis skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 03.04.2017 r., wniesionej 
przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W skardze organ wniósł 
o uchylenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 03.04.2017 r. W dniu 04.09.2017 Emitent, 
reprezentowany przez Baker&McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k, wniósł odpowiedź na skargę kasacyjną, wnosząc w 
szczególności o jej oddalenie. 

Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie powzięła nowych informacji dotyczących niniejszej sprawy. 
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Warto wspomnieć, iż wymieniona wcześniej decyzja ma zawiązek i opiera się w zdecydowanej większości na decyzji nr PT 
I/1/440701/115-121/12/ASK1 5976/2013 Dyrektora Izby Skarbowej z 28 stycznia 2013r. zobowiązującej Spółkę do nadpłaty 
zaległego podatku za okres 10/2007-04/2008 w kwocie 2 608 810,00 PLN z odsetkami podatkowymi od której spółka odwołała 
się i w efekcie zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego który to sąd w wydanym wyroku uchylił decyzję 
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej i orzekł, iż decyzja nie podlega wykonaniu. W wyniku postanowień Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skargą 
kasacyjną którą sąd ten oddalił, zobowiązując organy podatkowe do ponownego wydania decyzji podatkowej, z 
uwzględnieniem wszystkich wytycznych przekazanych im przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. 

W wyniku powyższych zdarzeń w dniu 29 stycznia 2015r. na rachunek bankowy Spółki wpłynęła kwota 3.856.333 PLN, 
wpłacona przez Dyrektora Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Z opisu przelewu wynikało, iż stanowi ona 
„zwrot podatku za 10/2007-04/2008” i obejmuje zapłaconą przez Emitenta kwotę podatku VAT za miesiące od października 
2007r. do kwietnia 2008r., będącą przypisaną Emitentowi (a kwestionowaną przez niego), łączną kwotą niedopłaty z tytułu 
podatku VAT za wyżej podane miesiące (tj. od października do 2007 do kwietnia 2008r.), wynikającą z decyzji Dyrektora 
Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z dnia 21.09.2012r. wraz z odsetkami od tych zobowiązań do dnia ich zapłaty przez 
Emitenta oraz odsetkami liczonymi od dnia wpłaty dokonanej przez Emitenta do dnia dokonania zwrotu przez Dyrektora 
Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. 

Jednocześnie zachowując należytą staranność, jak również nie chcąc narażać się na procedurę egzekucyjną Emitent wpłacił 
na konto Urzędu Skarbowego kwotę 2,07 mln PLN wraz z odsetkami. 

Decyzja Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu określającej wysokość podatku VAT za okres styczeń-sierpień 

2012r.  

W dniu 2 października 2017 r. Spółka została poinformowana przez jej pełnomocnika o doręczeniu decyzji Naczelnika 
Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu, określającej Spółce kwotę zobowiązania podatkowego w podatku VAT za 
miesiące od stycznia do sierpnia 2012 r. w kwocie o 5.578.316 zł wyższej niż wynikająca z deklaracji podatkowych złożonych 
przez Spółkę. 

Różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji a kwotami zadeklarowanymi przez Spółkę wynika z kwestionowanego przez 
Naczelnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych 
do Spółki, na tej podstawie, że podmioty które dostarczyły towar do tego dostawcy (na wcześniejszych etapach obrotu) 
dopuściły się nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT.  

W dniu 4 października 2017 r. Spółka została poinformowana przez jej pełnomocnika o doręczeniu decyzji Naczelnika 
Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu, nadającej rygor natychmiastowej wykonalności ww. decyzji doręczonej 
Spółce w dniu 2.10.2017 r. 

W wyniku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzja Naczelnika (pomimo tego, że nie była ona ostateczna) 
podlegała wykonaniu, tym samym Spółka, działając w dobrej wierze i w przeświadczeniu o bezpodstawności decyzji podjęła 
decyzję o dokonaniu wpłaty podatku wraz z odsetkami. W opinii Emitenta, decyzja Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Opolu jest niezasadna z uwagi na przytoczone poniżej argumenty i w związku z tym Spółka będzie nadal 
podejmowała działania prawne zmierzające do uchylenia decyzji Urzędu. W dniu 13 października 2017r. Emitent poprzez 
swojego pełnomocnika złożył odwołanie od ww. decyzji. 

W opinii Emitenta, decyzja Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu jest niezasadna (Spółka dochowała 
należytej staranności, nie miała wiedzy o nieprawidłowościach i prawidłowo dokumentowała wszystkie transakcje) i została 
wydana z naruszeniem prawa do obrony przez Spółkę. Postępowanie podatkowe w stosunku do Emitenta   zostało oparte 
wyłącznie na dowodach z postępowania przeciwko kontrahentowi, w którym Spółka nie mogła bronić swoich interesów. W 
opinii Spółki wszelkie działania służyły wydaniu decyzji i nadaniu jej natychmiast tytułu natychmiastowej wykonalności przed 
upływem terminu przedawnienia. Należy podkreślić, że Spółka miała bardzo niewiele czasu na zapoznanie się z dokumentami 
postępowania, których zebrano kilkanaście tysięcy stron i to w sprawie toczącej się bez jej udziału jako strony. Pomimo tego 
Spółka zgłosiła szereg wniosków dowodowych.  

Spółka jest również w posiadaniu oświadczenia dostawcy o braku jego uczestnictwa w transakcjach karuzeli podatkowej.  

W przypadku potwierdzenia się słuszności stanowiska Spółki, nałożony na nią podatek będzie podlegał zwrotowi (wraz z 
odsetkami), zaś Naczelnik będzie miał jedynie podstawy dochodzenia swych roszczeń bezpośrednio od dostawców biorących 
udział w opisanym procederze 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 8 maja 2017 r. 

Dnia 8 maja 2017 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A.  

Najważniejsze uchwały przyjęte przez ZWZ dotyczyły:  

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,  

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,  

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku,  
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• zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Spółki za 2016 rok,  

• zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2016 oraz 
sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” w roku 
obrotowym 2016, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2016, jak 
również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy oraz  korekty zysków Spółki za 
poprzedzające rok 2016 lata obrotowe,  

• przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016 na zwiększenie kapitału rezerwowego w kwocie  16,7 mln PLN oraz na wypłatę 
dywidendy w wysokości 0,1 PLN na akcję, czyli łącznie 1,8 mln PLN 

• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2016 rok,  

• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2016 rok,  

• powołania członków Zarządu Spółki na nowa kadencję,  

• upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych „Bowim” S.A. od spółki KONSORCJUM STALI S.A. z siedziba 
w Zawierciu na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 §1 pk 8 Kodeksu spółek handlowych oraz w sprawie 
utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Dnia 20 października 2017 roku w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A.  

Najważniejsze uchwały przyjęte przez ZWZ dotyczyły:  

• odwołanie jednego z członków Rady Nadzorczej – Pani Bernadetty Fuchs, 

• powołania nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Marka Mańki.  

Komitet Audytu 

W dniu 20 października doszło do ustanowienia przez Komitet Audytu Polityki ”BOWIM” S.A. w zakresie wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych ”BOWIM” SA i Grupy Kapitałowej BOWIM, Polityki 
”BOWIM” S.A. w zakresie świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą 
firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług nie będących badaniem, Procedury 
”BOWIM” S.A. w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych ”BOWIM” SA 
i Grupy Kapitałowej BOWIM. 

Ponadto w nadmienionym dniu Rada Nadzorcza podjęła uchwały o: 

• Przyjęciu Regulaminu Komitetu Audytu, 

• Odwołaniu członka Komitetu Audytu, 

• Powołaniu nowego członka Komitetu Audytu – Pana Marka Mańki, 

• Wybraniu na przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Marka Mańki 

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję 

W dniu 8 maja 2017 r. powołano na wspólną pięcioletnią kadencję następujących Członków Zarządu Spółki: 

• Adam Kidała – Wiceprezes Zarządu, 

• Jacek Rożek – Wiceprezes Zarządu,  

• Jerzy Wodarczyk – Wiceprezes Zarządu  

Powołanie Członków Zarządu nowej kadencji związane było z faktem, iż z dniem 8 maja 2017 r. wygasały dotychczasowe 

mandaty Członków Zarządu. 

Strategia Grupy BOWIM na lata 2017-2020 

W dniu 17 października 2017 roku Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu Strategii Grupy BOWIM na lata 2017-2020. 

Jako główne zadania na lata 2017-2020 Spółka wyznaczyła sobie utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu przychodów 
poprzez dalszy rozwój zarówno organiczny, jak  i wertykalny, prowadzący do ciągłego zwiększenia udziału w rynku dystrybucji 
wyrobów hutniczych w tym również poprzez ekspansję na rynki zaopatrywane dzisiaj przez mniejszych dostawców i 
dystrybutorów oraz poprawę rentowności dzięki zwiększeniu ekspozycji na bardziej marżowe segmenty rynku. Umocnienie 
pozycji Grupy Kapitałowej, jak i budowanie wartości dodanej na poziomie operacyjnym, planowane jest przy pomocy sieci 
magazynów detalicznych w lokalizacjach zbliżonych dzisiejszym oddziałom handlowym Spółki. Dodatkowym impulsem 
tworzącym wartość dodaną będzie optymalne wykorzystanie nowych mocy przerobowych, wynikających z rozszerzenia 
zakresu produkcji w spółce zależnej PASSAT STAL. Planowana jest również optymalizacja kosztowa będąca następstwem 
unowocześnienia logistyki załadowczej centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Sosnowcu, a także redukcji kosztów usług 
obcych. 

Nadrzędnym celem Strategii jest wzmocnienie pozycji Spółki na kluczowych rynkach dystrybucji wyrobów hutniczych. 
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Zarząd Spółki zamierza zrealizować te cele między innymi poprzez: 

▪ zwiększenie mocy logistyczno-załadowczych w celu obsługi większej ilości ładowanych dziennie samochodów; 
▪ uruchomienie bocznicy kolejowej na terenie głównego centrum logistyczno-magazynowego Spółki w Sosnowcu, 

logistycznie ułatwiającej dostawy zamawianych towarów i transport do odbiorców Spółki;  
▪ wykorzystanie zwiększonego potencjału produkcyjnego (w wymiarze ilościowym i asortymentowym) spółek z Grupy 

Kapitałowej Bowim;  
▪ stworzenie sieci magazynów detalicznych poprzez ich budowę, najem lub selektywne przejęcia lokalnych dystrybutorów 

wyrobów hutniczych wpisujących się w strategię rozwoju magazynów detalicznych spółki;  
▪ dalszy rozwój szeroko rozumianego serwisu stali poprzez dodanie usług w zakresie przetwarzania wyrobów długich, jak 

również produkcję konstrukcji stalowych; 
▪ wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych poprawiających zewnętrzne i wewnętrzne funkcjonowanie 

operacyjne Spółki. 

Łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy BOWIM planowane na lata 2017–2020 w celu realizacji 
Strategii wynoszą ok. 57,3 mln PLN 

Polityka dywidendowa 

W dniu 20 czerwca 2017 roku podjęto uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej, która zakłada, że Zarząd Spółki, 
rekomendując podział zysku za kolejne lata obrotowe, będzie przedkładał Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez Spółkę w danym roku obrotowym 
dywidendy w kwocie od 5% do 15% zysku netto Bowim za dany rok obrotowy.  

Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego 
Spółki. Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Zwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu, Zarząd będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki: 

▪ osiągnięty przez Spółkę zysk netto; 
▪ potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej; 
▪ potrzeby płynnościowe Grupy, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości 

zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności 
Grupy. 

W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, rekomendacja Zarządu może być w poszczególnych latach 
odmienna od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej. 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku podjęła uchwałę o wyborze firmy PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu, KRS 0000535161 jako podmiotu uprawnionego do: 

1. dokonania przeglądu półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych „Bowim” S.A.  oraz półrocznych 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej „Bowim” za I półrocze 2017 r. 

2. badania jednostkowych sprawozdań finansowych i ksiąg handlowych Spółki „Bowim” S.A. oraz skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy 2017.  

PRO AUDYT Sp. z o.o., 60-654 Poznań, ul. Św. Leonarda 1A/3, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3931. 

Umowa na badanie jednostkowego i skonsolidowanego (Grupy Kapitałowej) sprawozdania finansowego za rok 2017 została 
podpisana w dniu 13 lipca 2017 r. 

Nabycie akcji własnych od Konsorcjum Stali S.A. 

W 2017 r. Emitent dokonał odkupu od Konsorcjum Stali S.A. łącznie 312.960szt. akcji własnych tj. akcji zwykłych na okaziciela 
stanowiących 1,6% kapitału zakładowego spółki za łączną cenę 3.786.816PLN. W 2018 r. do dnia 16.04.2018r. Emitent 
dokonał odkupu od Konsorcjum Stali S.A. łącznie 97.200 szt. akcji własnych tj. akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 0,5% 
kapitału zakładowego spółki za łączną cenę 1.263.600 PLN 

Nabycie akcji własnych przez Emitenta od Konsorcjum Stali nastąpiło w wykonaniu postanowień warunkowej umowy 
sprzedaży akcji z dnia 7 marca 2014 r.  

Nabycie akcji własnych „Bowim” S.A. stanowi również realizację postanowień Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. do 
porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zawartego pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali. Podstawę nabycia 
akcji własnych Emitenta stanowi upoważnienie udzielone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy „Bowim” S.A. z dnia 7 marca 2014 r., o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2014 – 
„Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”, podjętej na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z 362 § 1 
pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych. 
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Dnia 28.02.2017 roku Emitent zawarł z Konsorcjum Stali S.A. Aneks nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 
2010r. Emitent i Konsorcjum Stali postanowili zmienić §3 ust. 3  Aneksu nr 4, wydłużając z 14  do 75  dni wskazany tam termin 
w jakim Emitent, otrzymawszy wezwanie od Konsorcjum Stali, zobowiązany jest, jako kupujący do zwarcia z Konsorcjum Stali, 
jako sprzedającym, Umowę Sprzedaży II, na mocy której Emitent zakupi 1.286.548 akcji własnych Emitenta za cenę 18.000.160 
PLN., a płatność za akcje zostanie rozłożona na transze miesięczne w okresie 15.06.2017r.-15.12.2021r. W Aneksie nr 5 strony 
zmieniły również zapisy § 3 ust. 5 Aneksu nr 4 w ten sposób, iż w związku z opisaną wyżej zmianą zawartego w §3 ust. 3 
Aneksu nr 4 terminu na zawarcie Umowy Sprzedaży II, pierwsza transza płatności za akcje stanowić będzie sumę trzech 
pierwszych transz przewidzianych w dotychczasowym brzmieniu §3 ust. 5 Aneksu nr 4, co jednocześnie zmniejszy liczbę transz 
z pięćdziesięciu siedmiu do pięćdziesięciu pięciu, bez zmiany kwoty kolejnych transz. W pozostałych zakresie Porozumienie 
Inwestycyjne nie uległo zmianom oraz ustanowione zabezpieczenia pozostają bez zmian. 

W związku z opisaną wyżej zmianą w zakresie §4 ust. 5 Aneksu nr 4, Emitent i Konsorcjum Stali, w ramach Aneksu nr 5, 
dokonali także aktualizacji  wzorów Umowy Sprzedaży II stanowiących załączniki 3a i 3b do Aneksu nr 4.  Zawarcie Aneksu nr 
5 uzasadnione było koniecznością podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwał umożliwiających Zarządowi Emitenta 
zawarcie Umowy Sprzedaży II,  wymaganych przez art. 362 Ksh, po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w §3 ust. 3 Aneksu 
nr 4. 

W dniu 16.03.2017r. Emitent otrzymał od Konsorcjum Stali S.A. wezwanie do zawarcia Umowy Sprzedaży Akcji, o którym 
mowa wyżej. A w dniu 22.05.2017r. strony podpisały wymienioną wyżej umowę Umowy Sprzedaży II. 

Ponadto 14 sierpnia 2017r. miało miejsce przekroczenie 5% progu udziału Emitenta w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o 
czym informowano w raporcie bieżącym nr 46/2017 z dnia 14.08.2017r.Cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony 
uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży. 

Umowy kredytowe 

1. Umowa pożyczki inwestycyjnej zawarta pomiędzy Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.   

Z dniem 27.04.2017r. spółka zależna Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowę 
pożyczki o wartości 5.740 tys. PLN. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę centrum magazynowo-
handlowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec – Podstrefa Rzeszów. Oprocentowanie pożyczki jest 
zmienne i wynosi WIBOR 1M plus marża rynkowa, a spłata pożyczki ma nastąpić w ratach miesięcznych do marca 2024 roku. 

2. Umowa linii wielozadaniowej zawarta pomiędzy Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. a. DB Polska S.A. 

Z dniem 23.05.2017r. spółka zależna Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. podpisała z Deutsche Bank Polska S.A. umowę Linii 
Wielozadaniowej o wartości 6.536 tys. PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M plus marża rynkowa, 
a spłata kredytu ma nastąpić do maja 2020 roku. Jednocześnie w nadmienionym raporcie informowano, iż z dniem 
23.05.2017r. spółka zależna rozwiązała z bankiem PKO BP S.A. umowę z dnia 29.12.2011r. o limit kredytowy wielocelowy, 
poprzez spłatę zobowiązań spółki zależnej wobec PKO BP S.A. środkami pozyskanymi z ww. Linii Wielozadaniowej 

3. Umowa kredytu inwestycyjnego z mBank  S.A.  

Z dniem 08.08.2017r. Emitent podpisał z bankiem mBank S.A. umowę kredytu inwestycyjnego o wartości 4 mln. PLN. 
Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na refinansowanie nakładów poniesionych na modernizację magazynu 
centralnego w Sosnowcu. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M plus marża rynkowa, a spłata kredytu 
ma nastąpić w ratach miesięcznych do kwietnia 2022 roku. 

4. Umowa limitu faktoringu z DB Polska S.A.  

Z dniem 12.10.2017r. Emitent podpisał z bankiem Deutsche Bank Polska S.A. umowę Limitu faktoringu o wartości 5 mln. PLN 
(zgodnie z aneksem podpisanym w dniu 20.12.2017r. limit faktoringu wzrósł do kwoty 8 mln PLN, o czym poinformowano w 
raporcie bieżącym nr 72/2017). Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 3M plus marża rynkowa, a spłata 
kredytu ma nastąpić do grudnia 2018 roku. 

5. Umowa kredytu obrotowego odnawialnego z DB Polska S.A.  

Z dniem 12.10.2017r. Emitent podpisał z bankiem Deutsche Bank Polska S.A. umowę Kredytu Obrotowego Odnawialnego o 
wartości 5 mln. PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M plus marża rynkowa, a spłata kredytu ma 
nastąpić do października 2018 roku. 

 

 

Ponadto w 2017 roku Emitent podpisał następujące umowy w formie linii wielocelowych: 

▪ z dniem 19.05.2017r. na kwotę 5 mln PLN z Alior Bank S.A., środki z linii mogą być przeznaczone na gwarancje i 
akredytywy, od otwarcia których pobierana jest prowizja rynkowa, umowa obowiązuje do listopada 2018 roku, 

▪ z dniem 05.09.2017r. na kwotę 5 mln PLN z Ebury Partners Finance Ltd, przyznany limit jest bezterminowy, a 
oprocentowanie jest rynkowe i stałe  



Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Bowim” S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku 

 

Strona 18 z 18 

 

7. BADANIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ „BOWIM” ZA ROK 

OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31.12.2017 ROKU 

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej „BOWIM” za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku” przedstawione przez Zarząd Spółki. 

Wnioski: 

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy zakończony 

31.12.2017 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące 

ze zbadanego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej, są z nim zgodne. Ponadto, Rada Nadzorcza 

stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Bowim” za rok obrotowy zakończony 31.12.2017 roku 

zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera kompleksową relację z działalności Grupy w roku 

obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.  

Mając na względzie powyższe, Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące i wyraża 

swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2017 roku. 

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku 

z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki: 

• Adam Kidała – Wiceprezes Zarządu, 

• Jacek Rożek – Wiceprezes Zarządu, 

• Jerzy Wodarczyk – Wiceprezes Zarządu. 
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