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Raport miesięczny  SZAR SA marzec 2015 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 marzec 2015r. 

 

 

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 marcu 2015r. 

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

miała miejsce w okresie objętym raportem. 

4. Planowane wydarzenia.  

5. Zatrudnienie na koniec  marca 2015r. 
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Raport miesięczny SZAR SA za marzec 2015 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 

Wg wstępnych danych Emitent osiągnął w miesiącu marcu w ujęciu jednostkowym 

przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 999 tys. zł. Wartość przychodów netto 

narastająco za 3 miesiące 2015 r. wynosi  8 039 tys. zł. 

Struktura osiągniętej sprzedaży wskazuje na realizację planu dywersyfikacji, a tym samym 

rozwoju w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów metalowych. Zgodnie z przyjętymi 

założeniami rozpoczęto produkcję stojaków do przewozu szkła wg. wcześniej przyjętego 

rocznego zamówienia oraz uruchomiono produkcję profili stalowych zgrzewanych 

indukcyjnie. Łączna wartość sprzedaży wyrobów metalowych w miesiącu marcu wyniosła 

532 tys. zł i jest zgodna z przyjętą strategią dywersyfikacji produkcji wyrobów 

węglonośnych.  

Oprócz dywersyfikacji produktowej w dalszym ciągu Emitent pracuje nad rozwojem rynku 

usług logistycznych realizowanych na terminalach przeładunkowych m.in. w Woli 

Baranowskiej. Dynamika wzrostu przychodów mc/mc w tym zakresie wynosi 30%. 

Ponadto, w marcu w zakresie obrotu i produkcji wyrobów węglonośnych, SZAR SA dokonał 

importu surowca antracytowego z Rosji oraz uzupełnił zapotrzebowanie u krajowego 

dostawcy. Planowane kolejne dostawy będą sukcesywnie odbierane w miesiącu kwietniu. 

Wdrożona polityka zabezpieczeń pozwoliła na bezpieczną realizację kontraktów 

importowych.  

 

2. Zestawienie raportów opublikowanych w miesiącu marcu 2015r 

Raporty EBI: 

- 6/2015 z dnia 14-03-2015 Raport miesięczny SZAR SA za luty 2015r 

Raporty ESPI: 

- nie publikowano 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji 

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca takie zdarzenia. 

4. Planowane wydarzenia w maju 2015r 

14 maja 2015r - publikacja raportu miesięcznego za miesiąc kwiecień 
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14 maja 2015r – publikacja raportu okresowego za I kw. 2015r 

29 maja 2015r – publikacja raportu rocznego za 2014r 

5. Zatrudnienie na koniec marca 2015r 

Zatrudnienie w SZAR SA na koniec miesiąca marca w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 

49 osób. 

 

Prezes Zarządu 

Szymon Rurarz 

 

 


