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Szanowni Państwo, 
 
 
  Publikacja raportu rocznego to okazja do podsumowania najważniejszych dokonań Spółki oraz Grupy 

Kapitałowej „Bowim”, a także nakreślenia perspektyw i wyzwań, jakie nas czekają.  

W imieniu Zarządu „Bowim” S.A. zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się ze sprawozdaniami Spółki 

i Grupy Kapitałowej „Bowim”, podsumowującymi 2015 rok. 

 

Dla branży dystrybucji wyrobów stalowych 2015 rok stał pod znakiem przedłużającej się ujemnej dynamiki 

cenowej, ekspansji eksportu tanich wyrobów hutniczych głównie spoza Unii Europejskiej, gdzie słaby lub słabnący 

popyt wewnętrzny tych krajów nie nadąża z absorpcją zdolności produkcyjnych stali i wyrobów stalowych oraz 

zaostrzającej się konkurencji.  

Wspomniane tendencje zdecydowanie negatywnie odbijają się na branży. O ile producenci wyrobów hutniczych 

spadki cen mogli w jakiejś mierze rekompensować spadającymi cenami surowców o tyle dla dystrybutorów, 

zaopatrujących się w stal u wspomnianych producentów, przechowujących ją a następnie sprzedających, 

spadkowy trend oznacza sprzedaż odbywającą  się kosztem osiąganej marży. 

 

Dlatego też koniecznym wydaje się wprowadzenie przez Unię Europejską skutecznych mechanizmów, które 

zablokowałyby napływ chińskich wyrobów stalowych na  rynek europejski.  

 

Warto również wspomnieć o niepokojąco wysokiej nadwyżce mocy wytwórczych w nowo-wybudowanych 

i sfinansowanych ze za środków unijnych centrach serwisowych. Centra te, z uwagi na unijne wymogi formalno – 

prawne, zmuszone są przez okres wykorzystania dotacji, do utrzymywania odpowiedniego poziomu zatrudnienia. 

Taki stan rzeczy uniemożliwia im dostosowanie cen i poziomu produkcji do bieżącej sytuacji rynkowej.  

 

Pomimo powyższych niedogodności rynkowych, dzięki kontynuacji inwestycji infrastrukturalnych i pozytywnym 

zmianom prawnym w dalszym ciągu odbudowuje się popyt na rynku wyrobów hutniczych w Polsce. Zarówno 

rynek jak i produkcja stali wzrosły osiągając jedną z najwyższych dynamik w Unii Europejskiej. 

 

Wypracowane przez Spółkę i Grupę „Bowim” w 2015 roku wyniki finansowe były odzwierciedleniem 

trendów panujących obecnie w branży dystrybucji i przetwórstwa wyrobów hutniczych. 

Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły poziom 761 mln PLN, a Spółki 809 mln PLN. Rok wcześniej było to 

odpowiednio: 690 mln PLN i 751 mln PLN. EBIT Grupy wyniósł 6,8 mln PLN, Spółki 3,9 mln PLN. W 2014 roku 

było to odpowiednio 11,3 mln PLN i 8,8 mln PLN.  

 

Wyraźnie należy zaznaczyć iż w ujęciu ilościowym w 2015 roku „Bowim” S.A dostarczył na rynek 384,3 tys. 
ton wyrobów hutniczych, co w porównaniu do 326,6 tys. w roku 2014 stanowi wzrost o 18%.  
 

Jako Zarząd dołożyliśmy wszelkich starań, aby pomimo wszelkich przeciwności rynkowych utrzymać jak 

najwyższy wolumen sprzedaży i poziom rentowności. 
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W 2016 rok wkraczamy z nutą optymizmu i nadzieją na stabilizację.  Wzrost produkcji sektora 

budownictwa i konstrukcji stanowiący 44% rynku zbytu dla wyrobów stalowych oraz nowe rozdanie funduszy 

europejskich w wysokości prawie 83 mld Euro dają podstawy do optymizmu i oczekiwania, że w 2016 r. nowe 

inwestycje: drogowe, kolejowe, gazowe i w energetyce w jeszcze większym stopniu zwiększą popyt na stal 

w naszym kraju. Wartym nadmienienia jest również fakt iż organizacje branżowe w postaci między innymi 

Hutniczej Izba Przemysłowo-Handlowej prognozują , że w tym roku oraz w kolejnych zużycie stali w Polsce będzie 

stabilnie wzrastać o ok. 2-3 proc rocznie. Dodatkowo jeśli dojdzie do uspokojenia na rynkach finansowych to 

wielce prawdopodobnym również będzie zwiększenie inwestycji sektora prywatnego. 

 

Oddając w Państwa ręce raport roczny wyrażamy nadzieję, że korzystne zmiany na rynku, wsparcie 

funduszami europejskimi z nowej perspektywy budżetowej realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych oraz 

prognozowany na kilka najbliższych lat w miarę wysoki wzrost gospodarczy naszego kraju stworzą dla przemysłu 

stalowego a tym samym dla spółki i Grupy Kapitałowej „Bowim” korzystne warunki do dalszego, zrównoważonego 

rozwoju. 

 

Szanowni Akcjonariusze, dziękujemy za wsparcie dla działań prowadzonych przez Spółkę. Jesteśmy 

przekonani, że podejmowane przez nas kroki pozwolą sprostać wyzwaniom jakie czekają firmy dystrybucyjne 

w bieżącym roku.  

 

Podziękowania składamy również Radzie Nadzorczej, naszym klientom i partnerom biznesowym za 

owocną współpracę i zaufanie. Szczególne słowa uznania jak co roku należą się wszystkim pracownikom Grupy 

Kapitałowej „Bowim”, za lojalność, niesłabnące zaangażowanie i efekty codziennej pracy. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
Zarząd „Bowim” S.A. 

 


