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Raport miesięczny  SZAR S.A. za czerwiec 2014 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 czerwiec 2014r. 

 

 

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 czerwcu 2014r. 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem. 

4.   Kalendarz inwestora. 
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Raport miesięczny  SZAR SA za czerwiec 2014 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 czerwcu  2014 roku osiągnęła przychody w wysokości 4.386,17 tys. Zł, 

co w porównaniu z czerwcem 2013 daje wzrost o 1.075,20 tys. PLN (32%) a narastająco 

20.640,12 tys. zł tj. o 1.804,73 tys. zł. (10%) więcej niż w analogicznym okresie roku 

ubiegłego.  

Po słabych dwóch kolejnych miesiącach (kwiecień i maj br) nastąpiło oczekiwane ożywienie i 

wzrost przychodów, będący wynikiem zwiększonej aktywności służb handlowych spółki i 

poszukiwania możliwości sprzedaży, również poza głównym obszarem działalności, jakim 

jest sprzedaż surowców metalurgicznych. Spółka w czerwcu kontynuowała handel wyrobami 

stalowymi, jak również rozpoczęła obrót złomem stalowym. W czerwcu przychody z handlu 

wyrobami stalowymi oraz złomem stanowiły ponad 30% przychodów Spółki.  

Również w zakresie działalności podstawowej czerwiec był miesiącem lepszym od 

wcześniejszych, za sprawą rozpoczęcia sezonu skupowego w cukrowniach oraz większym 

przychodom z sektora budowlanego (wapienniki i cementownie). 

W sektorze stalowym (huty i odlewnie) w kraju spółka nie odnotowała wzrostów. Nadal 

utrzymuje się mniejszy niż w roku ubiegłym poziom przychodów wywołany ograniczeniem 

obrotów z głównym odbiorcą, spowodowanym  znacznymi opóźnieniami w regulowaniu 

przez niego należności za dostawy. 

Spółka bardzo aktywnie poszukuje możliwości sprzedaży swoich produktów poza granicami 

kraju. W maju oraz czerwcu miały miejsce pierwsze transakcje sprzedaży do odbiorców w 

Słowacji oraz Węgrzech. Opisane transakcje miały charakter testowy. Bardzo dobra jakość 

produktów oraz korzystna relacja z ceną pozwalają na pozytywne przewidywania na temat 

przyszłej współpracy z tymi odbiorcami.  

Spółka pomimo utrzymującej się napiętej sytuacji politycznej na Ukrainie, która jest 

głównym źródłem surowca, bez opóźnień i braków realizuje zamówienia do swoich 

odbiorców.  Nie miały miejsce żadne przypadki opóźnienia w dostawach, niedoboru surowca 

na Ukrainie czy też problemów logistycznych skutkujące zaburzeniem sprzedaży Spółki.  

Istotnym czynnikiem generującym popyt w następnych  okresach będzie rozpoczęcie sezonu 

skupowego w cukrowniach i sezonowe ożywienie w innych sektorach gospodarki, zwłaszcza 

w budownictwie. Aktywna sprzedaż wyrobów hutniczych oraz złomu stanowić będzie „drugą 

nogę” Spółki, równoważącą pod względem przychodów i marży podstawową dziedzinę 

działalności. 

 



Raport miesięczny Strona 3 
 

Równolegle do handlu wyrobami hutniczymi Spółka zaangażowała się kapitałowo w projekt 

produkcji rur i profili stalowych zgrzewanych indukcyjnie dedykowanych przede wszystkim 

dla przemysłu motoryzacyjnego. Projekt jest realizowany w Myszkowie w ramach Spółki 

Tube Welding Technology Sp. z o.o. SP.K. W czerwcu pozytywnie zakończył się etap 

uruchomienia maszyn i urządzeń. Na początku lipca miały miejsce próby technologiczne. 

Start ciągłej produkcji planowany jest w połowie lipca br. 

Nowa perspektywa budżetowa UE i związane z tym przyznane Polsce fundusze pomocowe, w 

ramach których planowane jest wiele inwestycji infrastrukturalnych stwarzają korzystne 

warunki gospodarcze dla odbiorców Spółki. Ogólny wzrost inwestycji infrastrukturalnych 

powinno ożywić popyt na wyroby stalowe i budowlane przy których produkcji zużywany jest 

antracyt. 

Do innych istotnych wydarzeń w czerwcu mających wpływ na działalność Emitenta należą: 

 Bezpośrednie rozmowy z odbiorcami w branży hutniczej w zakresie zamówień 

nawęglaczy i spieniaczy  na III i IV kwartał 2014r. 

 Bezpośrednie rozmowy z odbiorcami z branży cukrowniczej nt dostaw na sezon 2014. 

 Rozpoczęcie dostaw produktów metalurgicznych do odbiorców z Węgier i Słowacji, 

 Bezpośrednie rozmowy z odbiorcami sektora stalowego z Niemiec nt rozpoczęcia 

współpracy w zakresie dostaw surowców metalurgicznych, 

 Rozmowy z dostawcami antracytu na Ukrainie i w Rosji w zakresie zapewnienia dostaw 

i cen antracytu na następne okresy. 

 Rozpoczęcie końcowej fazy uruchomienia produkcji rur i profili stalowych 

zgrzewanych indukcyjnie dla segmentu automotive w ramach Spółki Tube Welding 

Technology Sp. z o.o. Sp. K. 

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych w maju 2014r. 

 

Spółka SZAR SA w miesiącu czerwcu 2014r opublikowała następujące raporty: 

Raporty EBI: 

 13/2014 z dnia 2014-06-13 Raport miesięczny za maj 2014r. 

 14/2014 z dnia 2014-06-25 Treści uchwał podjętych na ZWZA SZAR SA w dniu 

25.06.2014r. 

 15/2014 z dnia 2014-06-30 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów na ZWZA SZAR SA w dniu 25.06.2014r. 

 

 

https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R85,SSL+?option=com_sdebi&task=rapDet&id=63753
https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R85,SSL+?option=com_sdebi&task=rapDet&id=64294
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Raporty ESPI: 

 3/2014 z dnia 2014-06-24 korekta wykazu osób uprawnionych do udziału w ZWZA SZAR 

SA w dniu 25.06.2014 

 4/2014 z dnia 2014-06-24 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów na ZWZA SZAR SA w dniu 25.06.2014r. 

 

3.  Informacje na temat realizacji celów emisji.  

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca takie zdarzenia. 

 

4.  Planowane wydarzenia w lipcu 2014r. 

 Bezpośrednie rozmowy handlowe na temat dostaw na III i IV kwartał 2014r antracytu 

ze strategicznymi dostawcami i odbiorcami. 

 Rozpoczęcie regularnych dostaw produktów metalurgicznych na rynki zagraniczne 

(Słowacja, Węgry, Niemcy). 

 Start produkcji rur zgrzewanych indukcyjnie w ramach projektu Tube Welding 

Technology Sp. z o.o. SP.K. 

 

5.  Zatrudnienie na koniec czerwca br. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 46 osób. 

 

 

Dariusz Maszczyk      Szymon Rurarz 

https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R85,SSL+?option=com_sdebi&task=rapDet&id=64294

