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WYBRANE DANE FINANSOWE  

 
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka S.A.

okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 
czerwca 2011 roku 

okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 
czerwca 2010 roku 

okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 
czerwca 2011 roku 

okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 
czerwca 2010 roku 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 214.252 213.001 54.004 53.194

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6.247 23.091 1.575 5.767

III. Zysk (strata) brutto 8.853 22.346 2.231 5.581

IV. Zysk (strata) netto 7.604 18.849 1.917 4.707

V. Pełny dochód za dany okres 7.604 18.849 1.917 4.707

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5.054 5.630 1.274 1.406

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5.421) (8.514) (1.366) (2.126)

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.946) 12.693 (491) 3.170

IX. Przepływy pieniężne netto, razem (2.313) 9.809 (583) 2.450

X. Aktywa razem 371.254 362.159 93.125 87.356

XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 191.600 183.472 48.061 44.255

XII. Zobowiązania długoterminowe 5.337 5.051 1.339 1.218

XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 186.263 178.421 46.722 43.037

XIV. Kapitał własny 179.654 178.687 45.064 43.101

XV. Kapitał zakładowy 13.551 13.554 3.399 3.269

XVI. Liczba akcji (w szt.) 13.550.676 13.553.587 13.550.676 13.553.587

XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,56                     1,39                       0,14                         0,35                       

XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,56                     1,39                       0,14                         0,35                       

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,26                   13,18                     3,33                         3,18                       

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,26                   13,18                     3,33                         3,18                       

XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) -                        -                         -                           -                         

w tys zł w tys EURO

 
 
 

Kursy EURO przyj ęte do przeliczenia sprawozdań: 

Poszczególne pozycje skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono wg kursu średniego 
EURO w okresie, który wyniósł: 

� w ciągu 6 miesięcy 2011 roku – 3,9673 

� w ciągu 6 miesięcy 2010 roku – 4,0042 

 

Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg kursu EURO na koniec okresu: 

� na dzień 30 czerwca 2011 roku – 3,9866 

� na dzień 30 czerwca 2010 roku – 4,1458 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH 
DOCHODÓW 
za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku 

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 30 
czerwca 2011 roku 

(niebadane)

okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 
czerwca 2011 roku 

(niebadane)

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 30 
czerwca 2010 roku 

(niebadane) 

okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 
czerwca 2010 roku 

(niebadane)

Nota dane przekształcone dane przekształcone

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży  produktów 106.968 170.302 102.404 172.498
Przychody ze sprzedaży towarów 18.855 29.546 18.268 29.682
Przychody ze sprzedaży materiałów 7.019 14.404 5.989 10.821

Przychody ze sprzedaży 132.842 214.252 126.661 213.001 

Koszt własny sprzedaży 94.582 152.633 82.551 138.333

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 38.260 61.619 44.110 74.668 

Pozostałe przychody operacyjne 482 998 1.058 1.345
Koszty sprzedaży 21.921 33.774 22.075 33.130
Koszty ogólnego zarządu 9.245 18.864 9.510 18.941
Pozostałe koszty operacyjne 3.596 3.732 153 851

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 3.980 6.247 13.430 23.091 

Przychody finansowe 586 6.268 4.477 4.686
Koszty finansowe 2.410 3.662 4.620 5.431

Zysk/(strata) brutto 2.156 8.853 13.287 22.346 

Podatek dochodowy 8 497 1.249 1.764 3.497

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 1.659 7.604 11.523 18.849 

Działalność zaniechana                          -                               -                               -                               -      

Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej                          -                               -                               -                               -      

Zysk/(strata) netto za okres 1.659 7.604 11.523 18.849 

Inne całkowite dochody
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                          -                               -                               -                               -      

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych                          -                               -                               -                               -      

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów*                          -                               -                               -                               -      
Inne całkowite dochody netto                          -                               -                               -                               -      

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 1.659 7.604 11.523 18.849 

Zysk/(strata) na jedną akcję:

– podstawowy z zysku za okres sprawozdawczy                       0,12                          0,56                          0,85                          1,39    

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres 
sprawozdawczy

                      0,12                          0,56                          0,85                          1,39    

– rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy                       0,12                          0,56                          0,85                          1,39    

– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres 
sprawozdawczy

                      0,12                          0,56                          0,85                          1,39    
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 
FINANSOWEJ  

na dzień 30 czerwca 2011 roku 
 30 czerwca  31 grudnia 

 2011 roku  2010 roku 

 (niebadane) 

AKTYWA dane przekształcone

Aktywa trwałe                           163.275                                          162.852    

Rzeczowe aktywa trwałe 111.844                          108.736                                     

Nieruchomości inwestycyjne 14 16.092                            16.460                                       

Wartości niematerialne 1.364                              1.828                                         

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 58                                   58                                              

Udziały, akcje i pozostałe aktywa długoterminowe 29.833                            34.121                                       

Należności długoterminowe 11 562                                 23                                              

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3.522                              1.626                                         

Aktywa obrotowe                           207.877                                          199.379    

Zapasy 66.927                            52.413                                       

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 127.710                          127.736                                     

Należności z tytułu podatku dochodowego 182                                 2.461                                         

Pochodne instrumenty finansowe -                                  -                                              

Pozostałe aktywa finansowe 3.031                              4.596                                         

Pozostałe aktywa niefinansowe 119                                 -                                              

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 9.908                              12.173                                       

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 102                                 -                                              

SUMA AKTYWÓW                           371.254                                          362.231    

PASYWA

Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)                           179.654                                          195.806    

Kapitał podstawowy 13.551                            13.551                                       

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej -                                  -                                              

Akcje własne -                                  -                                              

Pozostałe kapitały rezerwowe -                                  -                                              

Kapitał z aktualizacji wyceny -                                  -                                              

Kapitał zapasowy 158.499                          146.282                                     

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 7.604                              35.973                                       

Zobowiązania długoterminowe                               5.337                                              5.230    

Oprocentowane kredyty i pożyczki -                                  -                                              

Rezerwy 876                                 876                                            

Pozostałe zobowiązania -                                  -                                              

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4.461                              4.354                                         

Rozliczenia międzyokresowe -                                  -                                              

Zobowiązania krótkoterminowe                           186.263                                          161.195    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 13 100.623                          75.609                                       

Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 15 83.301                            85.033                                       

Pochodne instrumenty finansowe -                                  -                                              

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego -                                  -                                              

Rozliczenia międzyokresowe 17 2.067                              281                                            

Rezerwy 272                                 272                                            

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży                                     -                                                     -      

Zobowiązania razem                           191.600                                          166.425    

SUMA PASYWÓW                           371.254                                          362.231    

Nota
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH  

okres 6 miesięcy zakończony okres 6 miesięcy zakończony

30 czerwca 2011 roku 30 czerwca 2010 roku

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (niebadane) (niebadane)

Zysk przed opodatkowaniem 8.853 22.346

Korekty: 389 2.876

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 6.243 5.219

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - -

(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (81) (53)
(Zysk) strata  na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -

Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według wartości godziwej - -

(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej - -

(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. godziwej -

Różnice kursowe (1.686) 2.494

Odsetki niezapłacone (109) (75)

Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych - -

Odpis ujemnej wartości firmy - -

Otrzymane odsetki (714) (480)

Naliczona dywidenda (3.264) (4.229)

Pozostałe korekty - -

Środki pieni ężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 9.242 25.222

Zmiana stanu zapasów (14.514) (1.858)

Zmiana stanu należności 1.242 (47.416)

Zmiana stanu zobowiązań 6.140 22.930

Zmiana stanu rezerw - -

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1.665 10.866

Środki pieni ężne wygenerowane w toku dz iałalności operacyjnej 3.775 9.744

Koszty odsetek 2.037 1.551

Zapłacony podatek dochodowy (758) (5.665)
Środki pieni ężne netto z działalności operacyjnej 5.054 5.630

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (149) (1.333)

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (9.329) (11.048)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 190 330

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - -

Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -

Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) - (175)

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) - 188

Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) - (382)

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych 660 -

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - -

Pożyczki udzielone - długoterminowe (35.140) -

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 36.328 -

Otrzymane odsetki 605 405

Otrzymane dywidendy 1.414 3.501
Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjne j (5.421) (8.514)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -

Nabycie akcji własnych - -

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -

Wykup dłużnych papierów wartościowych - -

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4.595 14.901

Spłaty kredytów i pożyczek (3.878) -

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - (28)

Inne wpływy - różnice kursowe - -

Odsetki (1.944) (1.444)

Inne wydatki - różnice kursowe - -

Dywidendy i świadectwa założycielskie wypłacone (719) (736)

Środki pieni ężne netto z działalności finansowej (1.946) 12.693
Zwi ększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i  ekwiwalentów środków 
pieniężnych (2.313) 9.809

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 12.173 3.596

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych 48 169

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych - -
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9.908 13.574 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W  KAPITALE WŁASNYM 

za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku 

 

Nota
Kapitał 

podstawowy

Nadwyżka ze sprzedaży 
akcji powyżej ich 

wartości nominalnej
Akcje własne

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

Kapitał 
zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Zyski zatrzymane/ 
niepokryte straty

Kapitał własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 2010 roku         13.554                                  -      (89) -   131.997 -   36.798 182.260 

Zmiany polityki (zasad) rachunkowości

Na dzień 1 stycznia 2010 roku przekształcone         13.554                                  -      (89) -   131.997 -   36.798 182.260 

Zysk/(strata) netto za okres -   -   -   -   18.849 18.849 

Przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku -   -   -   14.372 -   (14.372) -   

Umorzenie akcji własnych -   -   87 -   (87) -   -   -   

Wypłata świadectw załozycielskich -   -   -   -   (736) (736)

Wypłata dywidendy -   -   -   -   (21.686) (21.686)

Na dzień 30 czerwca 2010 roku (niebadane)         13.554                                  -      (2) -   146.282 -   18.853 178.687 

Na dzień 1 stycznia 2011 roku         13.551                                  -      -   -   146.282 -   35.973 195.806 

Zysk/(strata) netto za okres -   -   -   -   -   -   7.604 7.604 

Przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku -   -   -   -   12.217 -   (12.217) -   

Wypłata świadectw załozycielskich -   -   -   -                     -      -   (720) (720)

Wypłata dywidendy -   -   -   -                     -      -   (23.036) (23.036)

Na dzień 30 czerwca 2011 roku (niebadane)         13.551    -   -   -   158.499 -   7.604 179.654 
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DODATKOWE NOTY OBJA ŚNIAJĄCE 

1. Informacje ogólne 

Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. („Spółka”) jest spółką akcyjną z siedzibą w Lubzinie , której akcje 
znajdują się w publicznym obrocie. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 6 
miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy 
zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku. Sprawozdanie z całkowitych 
dochodów oraz noty do sprawozdania z całkowitych dochodów obejmują dane za okres 3 miesięcy zakończony 
dnia 30 czerwca 2011 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku 
- nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. 

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060537. 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 690527477.  

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest produkcja farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników itp. 

Dnia 19 sierpnia 2011 roku niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2011 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji. 

Spółka sporządziła również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy 
zakończony 30 czerwca 2011 roku, które dnia 19 sierpnia 2011 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do 
publikacji.  

2. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym 
Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz 
prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma 
różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.  

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).  

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie 
wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN . 

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności przez Spółkę. 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych 
w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 
zakończony 31 grudnia 2010 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 28 marca 2011 roku. 

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku 
finansowego za rok obrotowy. 
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3. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Nowe MSR i MSSF, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku nie miały wpływu na politykę 
rachunkowości spółki. 
 
Spółka od dnia 1 stycznia 2011 roku zmieniła sposób prezentacji przychodów z tytułu licencji, sublicencji i 
know-how. Dotychczas przychody te ujmowane były jako przychody finansowe, obecnie Spółka ujmuje w/w 
przychody w sprawozdaniu z pełnego dochodu jako przychody ze sprzedaży produktów.   

W wyniku zastosowania w/w zmian za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku Spółka przesunęła 
przychody z tytułu licencji, sublicencji  i know - how w wysokości 550 tysięcy PLN z pozycji przychody 
finansowe do pozycji przychody ze sprzedaży produktów.  

 

Niektóre pozycje w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały inaczej zaprezentowane (zagregowane), niż było 
to w sprawozdaniu prezentowanym na dzień 31 grudnia 2010 roku, a mianowicie: 

����    połączono w jedną pozycję należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, oraz 

����    połączono w jedną pozycję zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

4. Sezonowość działalności 

Z uwagi na sezonowość działalności Spółki, wyższe przychody i zyski operacyjne są zazwyczaj osiągane w 
drugim i trzecim kwartale każdego roku obrotowego. Wyższe przychody ze sprzedaży w okresie letnim należy 
głównie przypisać zwiększonemu zapotrzebowaniu na nasze produkty. 

5. Informacje dotyczące segmentów działalności 

Dla celów zarządczych Spółka została podzielona na części w oparciu o geograficzne rynki zbytu.  

Istnieją zatem następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne:  

• Polska 

• Ukraina 

• Białoruś 

• Rosja 

• Mołdawia 

• Rumunia 

• Pozostałe 

 

Żaden z segmentów operacyjnych Spółki nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia 
powyższych sprawozdawczych segmentów operacyjnych. 

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji 
zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk 
lub strata na działalności operacyjnej. Finansowanie Spółki (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) 
oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów. 

Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach 
rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi. 

Wynik segmentu wyliczany jest poprzez odjęcie od przychodów ze sprzedaży kosztu własnego sprzedaży oraz 
części kosztów sprzedaży (głównie kosztów marketingowych i kosztów transportu), przypisanych do 
poszczególnych segmentów. 

Koszty nieprzypisane obejmują w całości  koszty ogólnego zarządu, oraz tą część kosztów sprzedaży, której nie 
można przypisać bezpośrednio do poszczególnych segmentów. 
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Wyliczenie wyniku na poszczególnych segmentach służy do oceny każdego z rynków z osobna, oraz do 
wskazania kierunków  rozwoju oraz działań handlowych i marketingowych. 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów, które zostały przypisane przez jednostkę do danego segmentu 
podlegają analizie przez Zarząd.  

 

Segmenty za okres 3 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 2011 roku

Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe Razem

Wyniki finansowe segmentów geograficznych  za okres  3 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 2011 roku
Przychody ogółem 112.600 11.187 2.268 2.502 2.733 638 914 1 32.842

Przychody segmentu 112.600 11.187 2.268 2.502 2.733 638 914 132.842
-

Wynik segmentu 28.826 3.154 1.083 477 488 161 415 34.604

Koszty nieprzypisane 27.510
Pozostałe przychody operacyjne 482
Pozostałe koszty operacyjne 3.596
Strata netto na sprzedaży działalności -

Zysk z działalno ści operacyjnej 3.980
Przychody finansowe 586
Koszty finansowe 2.410

Zysk przed opodatkowaniem 2.156
Podatek dochodowy 497

Zysk netto 1.659

Segmenty

 
Segmenty za okres 6 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 2011 roku

Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe Razem

Wyniki finansowe segmentów geograficznych  za okres  6 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 2011 roku
Przychody ogółem 171.430 21.933 10.313 3.700 4.236 1.093 1 .547 214.252

Przychody segmentu 171.430 21.933 10.313 3.700 4.236 1.093 1.547 214.252
-

Wynik segmentu 47.093 4.670 3.612 704 875 257 492 57.703

Koszty nieprzypisane 48.722
Pozostałe przychody operacyjne 998
Pozostałe koszty operacyjne 3.732
Strata netto na sprzedaży działalności 
zaniechanej -

Zysk z działalno ści operacyjnej 6.247
Przychody finansowe 6.268
Koszty finansowe 3.662

Zysk przed opodatkowaniem 8.853
Podatek dochodowy 1.249

Zysk netto 7.604

Pozostałe informacje dotycz ące segmentów geograficznych za okres 6 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 2011 roku Razem
Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe

Jednostkowe  aktywa ogółem 110.338 33.364 5.684 570 944 3 .353 687 371.254
Należności z tytułu dostaw i usług 102.091 11.734 4.988 570 944 1.004 687 122.018
Inwestycje w innych jednostkach 8.247 21.630 696 - - 2.349 - 32.922
Nieprzypisane aktywa jednostki - - - - - - - 216.314

Jednostkowe pasywa ogółem 56.929 - - - - 3 16.823 371.254
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 56.929 - - - - 3 16.823 73.755

Nieprzypisane pasywa jednostki - - - - - - - 297.499

Segmenty

 
Wyniki finansowe segmentów geograficznych  za okres  3 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 2010 roku

Razem
Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe

Przychody ogółem 100.688 10.812 7.399 3.221 2.472 1.128 94 1 126.661
Przychody segmentu 100.688 10.812 7.399 3.221 2.472 1.128 941 126.661

Wynik segmentu 34.457 5.119 3.040 1.065 845 1.121 178 45.825

Koszty nieprzypisane 33.300
Pozostałe przychody operacyjne 1.058
Pozostałe koszty operacyjne 153
Strata netto na sprzedaży działalności 
zaniechanej -

Zysk z działalno ści operacyjnej 13.430
Przychody finansowe 4.477
Koszty finansowe 4.620

Zysk przed opodatkowaniem 13.287
Podatek dochodowy 1.764

Zysk netto 11.523

Segmenty
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Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe
Przychody ogółem 169.457 17.839 14.585 4.221 3.545 1.951 1.403 213.001

Przychody segmentu 169.457 17.839 14.585 4.221 3.545 1.951 1.403 213.001
-

Wynik segmentu 58.886 6.293 5.915 1.444 1.163 1.288 235 75.224

Koszty nieprzypisane 52.627
Pozostałe przychody operacyjne 1.345
Pozostałe koszty operacyjne 851
Strata netto na sprzedaży działalności 
zaniechanej -

Zysk z działalno ści operacyjnej 23.091
Przychody finansowe 4.686
Koszty finansowe 5.431

Zysk przed opodatkowaniem 22.346
Podatek dochodowy 3.497

Zysk netto 18.849

Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe Razem

Jednostkowe  aktywa ogółem 113.570 39.391 4.568 826 1.33 1 8.093 3.101 362.159
Należności z tytułu dostaw i usług 104.220 8.773 3.867 826 1.331 4.251 3.101 126.369
Inwestycje w innych jednostkach 9.350 30.618 701 - - 3.842 - 44.511
Nieprzypisane aktywa jednostki - - - - - - - 191.279

Jednostkowe pasywa ogółem 39.305 27 - - - - 13.412 362.159
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 39.305 27 - - - - 13.412 52.744
Nieprzypisane pasywa jednostki - - - - - - - 309.415

Pozostałe informacje dotycz ące segmentów geograficznych za okres 6 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 2010 roku

Razem

Wyniki finansowe segmentów geograficznych  za okres  6 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 2010 roku
Segmenty

 

 

6. Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 

Dla celów śródrocznego skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych, środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty składają się z następujących pozycji:  

 

za okres 6 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 2011 2010
niebadane niebadane

Środki pieniężne w  banku i w  kasie 2.749 7.465

Lokaty krótkoterminow e 6.937 5.588

Bony handlow e 222 521

Kredyty w  rachunku bieżącym *                                             -                                                 -      
Razem środki pieni ężne                                        9.908                                        13.574    

Środki pieniężne w  banku i w  kasie przypisane działalności 
zaniechanej

                                            -                                                 -      

 

7. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

Dywidenda z akcji zwykłych za 2010 rok, wypłacona dnia 18 lipca 2011 roku, wyniosła 23 036 tysięcy PLN (za 
2009 rok, wypłacona dnia19 lipca 2010 roku: 21 686 tysięcy PLN). 

Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej za rok 2010 wyniosła 1,70 PLN (2009: 1,60 PLN). 

Spółka nie wypłacała zaliczek na poczet dywidendy za 2011 rok i 2010 rok. 

8. Podatek dochodowy 

Główne składniki obciążenia podatkowego w sprawozdaniu z całkowitego dochodu przedstawiają się 
następująco: 
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za okres 3 miesi ęcy 
zakończony

za okres 6 miesi ęcy 
zakończony

30 czerwca 2011 niebadane 30 czerwca 2010 niebadane

Bieżący podatek dochodowy 1.517 3.038 3.428 6.518 

Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 1.517 3.038 3.428 6.518 

Odroczony podatek dochodowy (1.020) (1.789) (1.664) (3.021)

Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic 
przejściowych (1.020) (1.789) (1.664) (3.021)
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu 
z całkowitych dochodów 497 1.249 1.764 3.497 

za okres 6 miesi ęcy 
zakończony

30 czerwca 2011 niebadane

za okres 3 miesi ęcy 
zakończony

30 czerwca 2010 niebadane

 

9. Rzeczowe aktywa trwałe 

9.1. Kupno i sprzedaż 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku,  Spółka  nabyła rzeczowe aktywa trwałe o wartości  
9 225  tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku: 11 442  tys. PLN).   

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku, Spółka sprzedała składniki rzeczowych aktywów 
trwałych o wartości netto 98 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku: 26 tys. PLN) 
osiągając zysk netto na sprzedaży 108 tys. PLN (2010 rok: 53 tys. PLN). 

9.2. Odpisy z tytułu utraty wartości 

W okresie zakończonym 30 czerwca 2011 roku Spółka nie rozpoznała odpisu z tytułu utraty wartości środków 
trwałych.  

10. Wartości niematerialne i prawne 

10.1. Kupno i sprzedaż 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku, Spółka nabyła składniki wartości niematerialnych i 
prawnych o wartości 139 tys. PLN (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku: 1 333  tys. PLN). 

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 roku, Spółka nie sprzedała żadnych składników wartości 
niematerialnych i prawnych (w okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku również nie zostały 
sprzedane żadne składniki wartości niematerialnych i prawnych). 

10.2. Odpisy z tytułu utraty wartości 

W okresie zakończonym 30 czerwca 2011 roku Spółka nie rozpoznała odpisu z tytułu utraty wartości 
składników wartości niematerialnych i prawnych. 

11. Należności z tytułu leasingu 

FF i L Śnieżka S.A. na dzień 30 czerwca 2011 roku posiada należności z tytułu leasingu finansowego w 
wysokości 730 tys. PLN (w tym część krótkoterminowa 168 tys. PLN i część długoterminowa 562 tys. PLN). 
Spółka oddała w leasing finansowy maszyny do systemu kolorowania. Okres trwania w/w leasingu wynosi 5 lat.  

12. Odpisy aktualizujące aktywa finansowe 

W wyniku pojawienia się przesłanek wskazujących na utratę wartości części aktywów netto spółki Śnieżka 
Romania S.R.L.  FF i L Śnieżka S.A. na dzień 30 czerwca 2011 roku dokonała odpisu aktualizującego wartość 
udziałów w tej spółce, oraz utworzyła częściowy odpis na należności.  

Wartość w/w odpisów wyniosła 4 600 tys. PLN    
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13. Zobowiązania krótkoterminowe 

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30 czerwca 2011 roku wynika z zobowiązania FF i L Śnieżka 
S.A. z tytułu wypłaty dywidendy, która zrealizowana została 18 lipca 2011 roku. Wartość zobowiązania z tytułu 
w/w dywidendy wynosi 22 751 tys. PLN. 

14. Nieruchomości inwestycyjne 

Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. na dzień 30czerwca 2011 roku posiada następujące nieruchomości 
inwestycyjne : 

� w Chojnicach w woj. pomorskim, składającą się z gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów, 
budynków i budowli. Wartość nieruchomości na dzień 30.06.2011 r. wynosi 13 065 tys. PLN. 
Wartość przychodów z czynszów dotyczących w/w nieruchomości w pierwszym półroczu 2011 
wyniosła 528 tys. PLN 

� w Białej Podlasce  w woj. Podlaskim, składającą się z prawa wieczystego użytkowania gruntów i 
budynków.  Wartość nieruchomości na dzień 30.06.2011 r. wynosi 3 028 tys. PLN.  
Wartość przychodów z czynszów dotyczących w/w nieruchomości w pierwszym półroczu 2011 roku 
wyniosła 147 tys. PLN 

15. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki 

KREDYTY I POŻYCZKI na dzień na dzień

Wyszczególnienie 30 czerwca 2011 niebadane Stopa procentowa 31 grudnia 2010 niebadane
Kredyty                                      78.706    -                                     85.033    

Kredyt w  Pekao S.A. O/Dębica                                      13.720    1M WIBOR/1M LIBOR + marża                                     25.583    

Kredyt w  BPH O/Dębica                                           248    1M WIBOR + marża                                             -      

Kredyt w  PKO BP O/Rzeszów                                      21.325    1M WIBOR/1M LIBOR + marża                                     14.507    

Kredyt w  Citibank Handlow y O/Kraków                                      18.733    1M WIBOR + marża                                     18.543    

Kredyt w  PBS O/Dębica                                           429    1M WIBOR + marża                                          368    

Kredyt w  ING Bank Śląski O/Katow ice                                      23.967    1M WIBOR/1M LIBOR + marża                                     26.032    

Kredyt w  DNB NORD Warszaw a                                           284    1M WIBOR + marża                                             -      

Pożyczki                                        4.595    -                                             -      
Pożyczka od IP Solutions Sp z o.o.                                        4.595    1M WIBOR + marża                                             -      

Kredyty i po życzki razem                                      83.301                                        85.033     

Zadłużenie z tytułu kredytu na dzień 30 czerwca 2011 roku w banku BPH O/Dębica wynosi 248 tys. PLN. Jest 
to kredyt w rachunku bieżącym. Wartość limitu zadłużenia w tym rachunku wynosi 5 000 tys. PLN. 

Spółka posiada również kredyt w rachunku bieżącym w banku DNB NORD O/Warszawa. Zadłużenie z tytułu 
tego kredytu na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 284 tys. PLN, a przyznany limit zadłużenia wynosi 20 000 
tys. PLN.   

16. Kapitałowe papiery wartościowe 

W pierwszym półroczu 2011 roku Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. nie prowadziła emisji i wykupu 
kapitałowych papierów wartościowych. 
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17. Rozliczenia międzyokresowe bierne 

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (BIERNE)
za okres 6 miesi ęcy 

zakończony
za okres 12 miesi ęcy 

zakończony

30 czerwca 2011 niebadane 31 grudnia 2010 
1. Ujemna warto ść firmy - -
2.Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 2 067 281

2.1 Długoterminowe - -
2.2 Krótkoterminowe 2 067 281
Badanie bilansu 28 45
Rezerwa na trzynastkę / premia kwartalna 363 217
Pozostałe koszty 337 -
Koszty marketingowe 1 320 -
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 19 19

Rozliczenia mi ędzyokresowe (bierne)  razem 2 067 281  

Ze względu na sezonowość działalności spółki oraz specyfikę branży farbiarskiej nie wszystkie wykonane przez 
dostawców usługi są udokumentowane fakturami vat na dzień 30 czerwca 2011 roku, dlatego też zostały 
utworzone rezerwy na w/w usługi.  

18. Działalność zaniechana 

W pierwszym półroczu 2011 roku Spółka nie zaniechała żadnej działalności. 

19. Instrumenty finansowe 

W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 czerwca 2011 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wartości i 
rodzaju instrumentów finansowych w stosunku do sprawozdania rocznego. 

20. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

W pierwszym półroczu 2011 roku nie wystąpiły istotne zmiany w sposobie zarządzania ryzykiem finansowym. 

21. Zarządzanie kapitałem 

W pierwszym półroczu 2011 roku nie wystąpiły istotne zmiany celów, zasad i procedur zarządzania kapitałem. 

22. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 

Na dzień 30.06.2011r. Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. posiada poręczenia udzielone niżej 
wymienionym firmom:  

� Umowa poręczenia udzielona firmie Benmar  Sp. z o.o. z siedziba w Białymstoku  w wysokości 5 000 tys. 
PLN jako zabezpieczenie umowy kredytowej, na dzień 30.06.2011 roku zadłużenie firmy Benmar Sp. z o.o. 
z tytułu poręczonego kredytu wynosi 3 037 tys. PLN 

� Na dzień 30.06.2011 r. FF i L „Śnieżka” S.A. posiada zobowiązanie warunkowe wobec Banku Handlowego 
w Warszawie S.A. z tytułu poręczenia umowy Paylink  na kwotę 11 296,9 tys. PLN, 

� Gwarancja na rzecz spółki Nowy Ląd Sp. z o.o. z tytułu dostaw gipsu dla spółki Śnieżka Bel-Pol Sp. z o.o. 
w wysokości 310 tys. USD (853 tys. PLN),   
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� Gwarancja na rzecz spółki Rafiz z tytułu wykonania linii technologicznej w spółce Śnieżka Bel-Pol Sp. z 
o.o. w wysokości 909 tys. PLN 

Wszystkie poręczenia zostały wydane na podstawie Uchwał Zarządu Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. 
zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. 

23. Zobowiązania inwestycyjne 

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Spółka zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w kwocie   
1 385 tys. PLN (na dzień 31 grudnia 2010 roku: 1 452 tys. PLN). Kwoty te przeznaczone będą głównie na zakup 
nowych maszyn i urządzeń. 

24. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie sześciu 
miesięcy zakończonym 30 czerwca 2011 i 2010 roku: 

podmiot powiązany

sprzedaż 
podmiotom 
powiązanym

zakupy od podmiotów 
powiązanych

należności od 
podmiotów 

powiązanych

zobowiązania 
wobec podmiotów 

powiązanych

Podmiot o znaczącym wpływie na Spółkę:
2011                  2,00                          102,00                         -                             -      

2010                  3,00                          505,00              1.500,00                           -      

2011           7.238,00                            53,00              2.515,00                           -      

2010           6.015,00                            40,00              4.161,00                           -      

2011              365,00                       3.969,00                 154,00                2.332,00    

2010              296,00                       4.810,00                   96,00                2.302,00    

2011         27.931,00                                 -              11.690,00                           -      

2010         17.362,00                              5,00              8.528,00    

2011           2.806,00                                 -                3.097,00                           -      

2010           1.974,00                                 -                1.602,00    

2011                      -                                   -                           -                             -      

2010                37,00                                 -                     48,00    

2011           1.120,00                          100,00              4.091,00                           -      

2010           1.951,00                          162,00              4.251,00    

2011              326,00                       7.681,00                     3,00                2.065,00    

2010                      -                                   -                           -      

2011                  5,00                                 -                       1,00                           -      

2010                      -                                   -                           -      

Jednostki stowarzyszone:
2011 137 11891 7 6228

2010              133,00                     14.041,00                     4,00                8.902,00    

niebadane

Fabryka Farb i Lakierów  Proszkow ych "Proximal" Sp. z o.o.- 
Grupa Śnieżka

Farbud Sp z o.o.

Hadrokor Sp. z o.o.

Śnieżka-Ukraina   Sp z o.o.

SOOO  Śnieżka BEL-POL Sp z o.o.

Śnieżka Sp z o.o. w Wistowej

Śnieżka Romania S.R.L. 

IP Solutions Sp. z o.o.

TM Investment Sp. z o.o.

Plastbud Sp z o.o.  
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Spółka udzieliła jednostkom powiązanym pożyczek. Na dzień 30.06.2011 roku wartość udzielonych pożyczek 
przedstawia się następująco: 

����    Firmie Hadrokor Sp. z o.o. w wysokości 600 tys. PLN 
����    Firmie Śnieżka Romania Sp. z o.o. w wysokości 1 525 tys. PLN, oraz 200 tys. EUR, której 

wartość na 30.06.2011 wg kursu średniego NBP wyniosła 802 tys. PLN 
����    Firmie Śnieżka – Ukraina Sp. z o.o. w wysokości 2 000 tys. USD, której wartość na 30.06.2011 

wg kursu średniego NBP wyniosła 5 575 tys. PLN 
����    Firmie TM Investment sp z o.o. w wysokości 46 tys. PLN 

 
Spółka posiada na dzień 30.06.2011 roku  zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki w spółce IP Solutions 
Sp z o.o. w wysokości 4 580 tys. PLN. 
 
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbyły się na warunkach równorzędnych z tymi, które 
obowiązują w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych. 

25. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym. 

Po dniu bilansowym przypadającym na 30 czerwca 2011 roku nie zaszły istotne zdarzenia, które nie byłyby 
odzwierciedlone w niniejszym sprawozdaniu finansowym.  

 

  

     

 


