
 

Raport miesięczny  SZAR Spółki Akcyjnej za luty 2013 r. 

 

 

 

 

 

Zarząd SZAR SA w Częstochowie działając w oparciu o postanowienia Uchwały Nr 

293/2010 , pkt 16, Zarządu GPW w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010r "Dobre Praktyki 

Spółek notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości 

raport miesięczny za luty 2013r. 

 

 

Niniejszy raport zawiera:  

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, 

które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej 

oraz wyników finansowych .  

 

2.  Zestawienie raportów opublikowanych w lutym 2013r. 

 

3.  Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części 

miała miejsce w okresie objętym raportem. 

 

4.  Kalendarz inwestora. 

 

 

 

 



Raport miesięczny  SZAR S.A. za luty 2013 r. 

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych. 

 Spółka SZAR SA w  lutym 2013 roku osiągnęła przychody w wysokości 2.758,8 tys. 

zł tj. o 3.752,2 tys. zł. (57,6%) mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, narastająco 

za dwa miesiące sprzedaż wyniosła 6.105,0 tys. zł tj o 4.740,8 tys. zł  (43,7%) mniej niż w 

roku ubiegłym.  

Spadek przychodów w porównaniu  do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika 

w głównej mierze z recesji w polskiej gospodarce oraz wstrzymaniem lub przesunięciem 

dostaw na następne miesiące  przez strategicznych odbiorców zwłaszcza w branży hutniczej. 

Ze względu na niekorzystną sytuację rynkową wielu naszych odbiorców zmuszonych 

zostało do ograniczenia produkcji w I kwartale br, co skutkuje zmniejszeniem poziomu 

zapasów gromadzonych cyklicznie przed głównym sezonem produkcyjnym. 

Załamanie się popytu, zwłaszcza w budownictwie i przemyśle samochodowym 

przełożyło się na spadek produkcji wyrobów stalowych przez polskie huty, a zatem na 

zmniejszone zapotrzebowanie na produkowane przez SZAR SA wyroby węglonośne 

wykorzystywane przy produkcji stali. 

Tendencja ta spowodowała również nacisk odbiorców na dalszy spadek cen, a tym 

samym spadek wartościowy wolumenu obrotu.  

 Z informacji uzyskanych od naszych odbiorców oraz otrzymanych zapytań 

ofertowych wynika, że następuje powolne ożywienie popytu, co szczególnie obserwowane 

jest w branży rolno-spożywczej.  

 W związku z powyższą sytuacją działania Spółki SZAR SA skierowane będą w II 

kwartale głównie  na pozyskanie odbiorców z alternatywnych rynków zbytu, głównie w 

branży spożywczej i chemicznej zużywających antracyt do celów technologicznych. 

 Pomimo wielu niekorzystnych zjawisk zewnętrznych  występujących w  polskiej i 

europejskiej gospodarce, Spółka SZAR SA planuje stabilizację obrotów w I kwartale 2013 

oraz ich stopniowy wzrost od II kwartału br.  

 Należy podkreślić, że czynnikiem generującym popyt na wyroby antracytowe jest jego 

konkurencyjność cenowa w stosunku do innych wyrobów węglonośnych.  Importowany 

antracyt jest paliwem wysokoenergetycznym i niskoemisyjnym, przez co konkurencyjnym w 

stosunku do węgla i koksu dostępnego na rynku polskim. 

 SZAR SA prowadzi również działania w zakresie sprzedaży innych wyrobów 

sezonowych w tym głównie węgli rosyjskich do celów opałowych, eko-groszku oraz soli 

drogowej. 

 



 

Do innych istotnych wydarzeń w miesiącu styczniu mających wpływ na działalność Emitenta 

należą: 

 Bieżące rozmowy na temat importu antracytu 

 Bezpośrednie rozmowy z odbiorcami w branży hutniczej w zakresie planów zakupów 

nawęglaczy i spieniaczy na II kwartał 2013r. 

 Zakupy węgla opałowego do sprzedaży detalicznej  

 Zwiększenie produkcji Eko groszku. 

 

Na miesiąc marzec 2013 r szacowane przychody wyniosą – 3.000,- tys. zł 

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych w lutym 2013r. 

 

Spółka SZAR SA w miesiącu lutym opublikowała następujące raporty: 

Raporty EBI: 

 Raport EBI nr 3/2013 z 14.02.2013r – Raport kwartalny za IV kwartał 2012r 

 Raport EBI nr 4/2013 z 20.02.2013r – Raport miesięczny za styczeń 2013r 

Raporty ESPI: 

 Nie publikowano. 

3.  Informacje na temat realizacji celów emisji.  

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca takie zdarzenia 

4.  Planowane wydarzenia w nadchodzącym miesiącu. 

 Rozmowy handlowe na temat dostaw antracytu i węgla ze strategicznymi dostawcami 

i odbiorcami krajowymi. 

 Publikacja raportu miesięcznego za marzec - 22.04.2013r. 

 Spotkania na konferencji COALTRANS Katowice 19-20 marzec 2013r. 

 

 

 


