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Raport miesięczny  SZAR S.A. za wrzesień 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 wrzesień 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 we wrześniu 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 wrzesień 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 we wrześniu 2014 roku osiągnęła przychody w wysokości 2.956,45 tys. 

zł. Narastająco, tj. w okresie od 01.01.2014r. do 30.09.2014r. Spółka osiągnęła przychody ze 

sprzedaży w wysokości 31.050,12 tys. zł tj. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego 

o 3.694,27 tys. zł. (11,9%). Podawane wyniki są wartościami przybliżonymi.   

Na pogorszenie bieżących wyników największy wpływ ma niestabilna sytuacja polityczna i 

gospodarcza na Ukrainie. Wskutek powszechnie znanych działań prowadzonych na Ukrainie 

przez separatystów w rejonie Doniecka i Ługańska zostały zablokowane możliwości 

dostarczenia surowca drogą kolejową. Zasoby ukraińskiego antracytu były dotychczas 

głównym źródłem zaopatrzenia dla Emitenta w surowiec do handlu i produkcji. Powyższa 

sytuacja nadal utrzymuje się  deregulując ceny surowca i ograniczając jego dostępność.  

Spółka  SZAR podejmuje zakupy antracytu z innych rejonów jego występowania, głownie 

Rosji. Alternatywą dla antracytu jest również koks, jednak nie zaspokaja on wszystkich 

oczekiwań odbiorców, dlatego należy się spodziewać, że w poszczególnych grupach 

wyrobów antracytowych rynek zaakceptuje nieplanowane podwyżki cen. 

We wrześniu, pomimo relatywnie wysokiego popytu, niedobór surowca przełożył się na brak 

możliwości realizacji zleceń od kontrahentów i w konsekwencji na obniżenie wielkości 

sprzedaży Emitenta. 

Zarząd Spółki utrzymuje stały kontakt z dostawcami i monitoruje sytuację w regionie.    

Spółka aktywnie rozwija działalność związaną z rynkiem stalowym. W sierpniu rozpoczęto 

sprzedaż rur stalowych. Perspektywy rozwoju tego kierunku są dla SZAR SA obiecujące. 

Również produkcja konstrukcji spawanych i handel stalą oraz złomem stanowią dziedzinę 

działalności, w której Spółka prognozuje systematyczne wzrosty. 

Do innych istotnych wydarzeń we wrześniu mających wpływ na działalność Emitenta należą: 

 Bieżące kontakty z dostawcami antracytu pochodzenia ukraińskiego w zakresie 

zapewnienia dostaw i cen antracytu na następne okresy. 

 Negocjacje warunków dostaw surowców pochodzenia innego niż ukraińskie, 

 Weryfikacja dostawców antracytów  innych niż ukraińskich. 

 Bezpośrednie rozmowy z odbiorcami w branży hutniczej w zakresie zamówień 

nawęglaczy i spieniaczy  na III i IV kwartał 2014r. 

 Kontynuacja dostaw produktów dla metalurgii do odbiorców z Węgier i Słowacji. 
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 Rozmowy z odbiorcami z Niemiec w temacie rozpoczęcia współpracy, w zakresie 

dostaw wyrobów metalowych 

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych we wrześniu 2014r. 

 

Spółka SZAR SA we wrześniu 2014r opublikowała następujące raporty: 

Raporty EBI: 

 19/2014 z dnia 2014-09-01 Statut SZAR SA - tekst jednolity na dzień 25.06.2014r. 

 20/2014 z dnia 2014-09-15 Raport miesięczny za sierpień 2014r. 

Raporty ESPI: 

 Nie publikowano 

 

3.  Informacje na temat realizacji celów emisji.  

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca takie zdarzenia. 

 

4.  Planowane wydarzenia w październiku 2014r. 

 Bezpośrednie rozmowy handlowe na temat dostaw na IV kwartał 2014r antracytu ze 

strategicznymi dostawcami i odbiorcami. 

 Rozpoczęcie płynnych dostaw surowca pochodzenia rosyjskiego. 

 Kontynuacja dostaw produktów metalurgicznych na rynki zagraniczne (Słowacja, 

Węgry, Niemcy). 

 Realizacja zamówień i sprzedaży w zakresie konstrukcji spawanych. 

 

5.  Zatrudnienie na koniec września br. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 47 osób. 

 

 

Dariusz Maszczyk      Szymon Rurarz 

https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R85,SSL+?option=com_sdebi&task=rapDet&id=69797
https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/,DanaInfo=.alpedp9hu2vJr19Nr43R85,SSL+?option=com_sdebi&task=rapDet&id=63753

