FABRYKA FARB I LAKIERÓW „ŚNIEŻKA” S.A.
ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU

LUBZINA, 22 KWIETNIA 2009 ROKU

Nazwa jednostki:

Fabryka Farb i Lakierów „ Śnieżka” S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2008 - 31.12.2008

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

WPROWADZENIE
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. INFORMACJE O JEDNOSTCE
Pełna nazwa podmiotu:

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA
Spółka Akcyjna

Adres siedziby

39-102 Lubzina 34 a
Oddziały:
1.Lubzina 34 a
39-102 Lubzina
pow. Ropczycko – Sędziszowski
woj. Podkarpackie
2.Brzeźnica 18
39-207 Brzeźnica
pow. Dębica
woj. Podkarpackie
3.Pustków 604
39-205 Pustków
pow. Dębica
woj. Podkarpackie

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS

KRS 0000060537

Regon

690527477

NIP

818-14-33-438

Kapitał zakładowy opłacony

13 850 000 zł

Podstawowy przedmiot

produkcja farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników –

działalności

2030Z

emitenta wg PKD
Branża wg klasyfikacji GPW

chemiczna

Akt zawiązania Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. został sporządzony 16.01.1998 roku (akt notarialny
sporządzony przez Piotra Sumarę zastępcę Notariusza Wojciecha Królikowskiego, prowadzącego Kancelarię
Notarialną w Dębicy, rep. A nr 121/98).
Spółka została utworzona na podstawie przepisów KH. Od dnia 1 stycznia 2001 roku do Spółki stosuje się
przepisy KSH.
Spółka jest jednostką dominującą i sporządza sprawozdania skonsolidowane.
W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie
finansowe.
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Reprezentacja Spółki:
Rada Nadzorcza:







Stanisław Cymbor - Przewodniczący
Jerzy Pater– Wiceprzewodniczący
Jakub Bentke – Członek
Zbigniew Łapiński - Członek
Stanisław Mikrut – Członek
Stanisław Wiatr – Sekretarz (do dnia 31 grudnia 2008 roku)

W dniu 19 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL „Śnieżka” S.A. dokonało
wyboru członków Rady Nadzorczej na V kadencję. W skład Rady weszły osoby, które pełniły te funkcje
w poprzedniej kadencji. Panu Stanisławowi Cymbor została powierzona funkcja Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, Panu Jerzemu Pater funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Z dniem 31 grudnia 2008 roku, Pan Stanisław Wiatr złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej
rezygnację z pełnienia obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu przy
Radzie Nadzorczej.
Zarząd:





Piotr Mikrut - Prezes Zarządu od dnia 31 marca 2004 r. do dnia dzisiejszego
Witold Waśko - Członek Zarządu od dnia 16 lutego 1998 r. do dnia 31 marca 2005 r.
Wiceprezes Zarządu od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia dzisiejszego
Joanna Wróbel – Lipa – Członek Zarządu od dnia 18 grudnia 2007 r. do dnia dzisiejszego
Walentyna Ochab - Członek Zarządu od dnia 18 grudnia 2007 r. do dnia dzisiejszego

W 2008 roku w składzie osobowym zarządu nie nastąpiły zmiany.
1.2. INFORMACJE O PODSTAWIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, WALUCIE
SPRAWOZDAWCZEJ ORAZ ZASTOSOWANYM POZIOMIE ZAOKRĄGLEŃ
Prezentowane dane Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. za 2008 rok zostały sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
zwanymi dalej "MSR".
W sprawozdaniu prezentowane są dane finansowe za okres 01.01-31.12.2008 r. w porównaniu do okresu 01.0131.12.2007 r.
Sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane przy założeniu kontynuowania działalności. Zakłada się, że
Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. będzie kontynuować swoją działalność w dającej się przewidzieć
przyszłości. W 2008 roku nie odnotowano żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności.
Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń jednostki został omówiony w sprawozdaniu Zarządu.
Walutą sprawozdawczą i funkcjonalną niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty
wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

2. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Aktywa
Wartości niematerialne (WN)
Składnik wartości niematerialnych to możliwy do zidentyfikowania niepieniężny składnik aktywów, nie posiadający
postaci fizycznej. Do kategorii tej zalicza się m.in. programy komputerowe, patenty, prawa autorskie, receptury,
licencje.
WN wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia uwzględniając skumulowane odpisy amortyzacyjne,
oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
Odpisów umorzeniowych dokonuje się metodą liniową przez okres ekonomicznego użytkowania. Corocznie
weryfikuje się okres użytkowania i metodę amortyzacji WN.
Naliczanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wartość niematerialną przyjęto do użytkowania.
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Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które są utrzymywane przez jednostkę w celu wykorzystania ich
w procesie produkcyjnym lub przy dostawach towarów i świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym
podmiotom na podstawie umowy najmu, lub w celach administracyjnych.
W/w środki trwałe ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli istnieje oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez
czas dłuższy niż jeden rok i istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska przyszłe korzyści ekonomiczne
związane ze składnikiem aktywów.
Składniki rzeczowego majątku trwałego wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia lub przyjęty koszt
wytworzenia, pomniejszone o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
W przypadku, gdy określony składnik rzeczowego majątku trwałego składa się z odrębnych i istotnych części
składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako oddzielne pozycje rzeczowego majątku
trwałego.
Ewidencja środków trwałych jest prowadzona ilościowo i wartościowo w podziale na grupy rodzajowe.
Składniki rzeczowego majątku trwałego względnie ich istotne i odrębne części składowe amortyzowane są
metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności. Grunty nie są amortyzowane.
Okresy użytkowania środków trwałych dla poszczególnych grup rodzajowych:
Grupa 1

Budynki

20-40 lat

Grupa 2

Budowle

20-40 lat

Grupa 3

Kotły i maszyny energetyczne

5-10 lat

Grupa 4

Maszyny i urządzenia

3-15 lat

Grupa 5

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe

5–10 lat

Grupa 6

Urządzenia techniczne

4-30 lat

Grupa 7

Środki transportowe

3-8 lat

Grupa 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

5-15 lat

Jednostka corocznie analizuje przesłanki, czy należy przeprowadzić test na utratę wartości rzeczowych aktywów
trwałych.
Środki trwałe w budowie dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane
według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty ich wartości. Głównym
powodem do dokonania odpisów jest prawdopodobieństwo, iż budowany składnik środków trwałych nie
przyniesie w przyszłości korzyści. Inwestycje rozpoczęte nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy
i przekazania środka trwałego do używania.
Nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomość inwestycyjną ujmuje się w aktywach wtedy, gdy uzyskanie przez jednostkę przyszłych korzyści
ekonomicznych związanych z ta nieruchomością jest prawdopodobne oraz można wiarygodnie wycenić jej cenę
nabycia lub koszt wytworzenia (zgodnie z MSR 40 pkt.16).
Nieruchomości inwestycyjne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o skumulowane
odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości, uwzględniając koszty przeprowadzenia transakcji.
Aktywa finansowe
Do aktywów finansowych zalicza się: udziały, akcje, udzielone pożyczki i inne długoterminowe aktywa finansowe.
Udzielone pożyczki jednostka wycenia w skorygowanej cenie nabycia. W przypadku jednak, gdy różnica między
wyceną wg skorygowanej ceny nabycia, a wyceną w kwocie wymagającej zapłaty jest nieistotna, pożyczki
wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Udziały i akcje w innych jednostkach wycenia się w sprawozdaniu jednostkowym według ceny nabycia (zgodnie
z MSR 27 pkt. 37), pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. W przypadku sprzedaży udziałów,
wartość rozchodu udziałów wyceniana jest wg ceny średnioważonej.
Należności z tytułu dostaw , robót , usług oraz pozostałe.
Ze względu na niewielką istotność różnicy między wyceną metodą skorygowanej ceny nabycia a kwotą
wymagającej zapłaty jednostka wycenia należności w kwocie wymaganej zapłaty (tj. w wartości historycznej)
pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności wyrażone w walutach obcych ujmuje się według natychmiastowego kursu wymiany ustalonego dla
danej waluty na dzień dokonania operacji (jest to średni kurs ogłoszony przez NBP dla danej waluty na ostatni
dzień roboczy, poprzedzający dzień zawarcia transakcji).
Jednostka prezentuje w bilansie w osobnej pozycji należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego.
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Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się w oparciu o kurs zamknięcia.
Przyjęto, że dla jednostki jest to natychmiastowy kurs wymiany na dzień bilansowy (czyli średni kurs NBP
ustalony dla danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień bilansowy), ponieważ jednostka
realizuje transakcje finansowe korzystając z rynku międzybankowego, a uzyskiwane przez Spółkę ceny różnią się
tylko bardzo nieznacznie od kursu ogłaszanego przez NBP (odchylenie nie przekracza 0,3 %).
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego (zgodnie z MSR 12) rozpoznawane są jedynie wtedy, gdy jest
prawdopodobne, że dostępne będą przyszłe dochody podatkowe, względem których można będzie zrealizować
dany składnik aktywów. Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają redukcji, jeżeli można stwierdzić, iż nie
jest prawdopodobne, że reprezentowana przez nie korzyść ekonomiczna zostanie zrealizowana.
Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Ustala się miesięczne terminy naliczania i rozwiązywania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Zapasy
Zapasy- są to aktywa ( MSR 2 pkt. 6) :

przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej
Spółka prezentuje te aktywa jako wyroby gotowe (produkty) oraz towary. Przez wyroby gotowe
rozumie się towary wytworzone przez Spółkę. Przez towary rozumie się towary handlowe nabyte przez
jednostkę w celu dalszej odsprzedaży,

będące w trakcie produkcji przeznaczone docelowo na sprzedaż,
(W sprawozdaniu Spółki prezentowane jako półprodukty.),

mające postać materiałów zużywanych w procesie produkcyjnym, w trakcie świadczenia usług, oraz
służące procesowi sprzedaży i zarządzania.
(W sprawozdaniu Spółki prezentowane jako materiały).
Zapasy wyceniane są (zgodnie z MSR 2 pkt. 9.18) według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych
od ich cen sprzedaży netto możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto możliwa do uzyskania jest
oszacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku bieżącej działalności gospodarczej, pomniejszona
o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
•
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średnioważoną,
•
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średnioważoną,
•
Wyroby gotowe – cenę ewidencyjną ustaloną na poziomie planowanego kosztu wytworzenia
produktu skorygowanej o odchylenia w systemie narastającym, doprowadzając do rzeczywistego kosztu
wytworzenia nie wyższego niż cena sprzedaży netto, przy czym rozchód wycenia się metodą ceny ewidencyjnej
skorygowanej o odchylenia,
•
Półprodukty– cenę ewidencyjną ustaloną na poziomie planowanego kosztu wytworzenia produktu
skorygowanej o odchylenia w systemie narastającym , doprowadzając do rzeczywistego kosztu wytworzenia, przy
czym rozchód wycenia się metodą ceny ewidencyjnej skorygowanej o odchylenia.
Koszty wytworzenia dotyczące wyrobów gotowych oraz półproduktów zawierają część stałych kosztów
pośrednich. Pozostała, nieuzasadniona część kosztów pośrednich obciąża koszty okresu, w którym koszty te
zostały poniesione. Podział na ww. części odbywa się w oparciu o poziom wykorzystania normalnych zdolności
produkcyjnych. Normalne zdolności produkcyjne ustalane są jako średnie wykonanie produkcji z trzech miesięcy :
czerwiec, lipiec, sierpień – okresy największej produkcji. Wskaźnik niewykorzystania zdolności produkcyjnych
stanowi różnicę pomiędzy normalnymi zdolnościami produkcyjnymi, weryfikowanymi miesięcznie, a rzeczywiście
wykonaną ilością produkcji w danym okresie sprawozdawczym.
Na zapasy nadmierne i niezbywalne tworzone są odpisy aktualizujące. Weryfikacji zapasów pod względem
zalegania i rotacji przeprowadza się regularnie w okresach kwartalnych. Dokonanie odpisu aktualizującego
doprowadza wartości księgowe zapasów do ich cen sprzedaży netto możliwej do uzyskania. Ustalanie odpisów
dokonuje się w oparciu o określone oddzielnie kryteria uwzględniające rodzaj działalności spółki.
Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych
oraz depozyty bankowe i papiery wartościowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy. Wycenia się je
w wartości nominalnej.
Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według
kursu zamknięcia tj. natychmiastowego kursu wymiany na dzień bilansowy. Przyjęto, że dla jednostki jest to
średni kurs NBP ustalony dla danej waluty na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień bilansowy, ponieważ
jednostka realizuje transakcje finansowe korzystając z rynku międzybankowego, a uzyskiwane przez Spółkę ceny
różnią się tylko bardzo nieznacznie od kursu ogłaszanego przez NBP (odchylenie nie przekracza 0,3 %).
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Wszelkie zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów wymiany po dacie transakcji są odnoszone
w ciężar rachunku zysków i strat.
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Jednostka klasyfikuje składnik aktywów trwałych (lub grupę do zbycia) jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli jest
wysoce prawdopodobne, że jego wartość bilansowa zostanie odzyskana w drodze transakcji sprzedaży, a nie
poprzez jego dalsze wykorzystanie (zgodnie z MSSF 5 pkt.6).
Jednostka wycenia składnik aktywów trwałych zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży w kwocie niższej
z jego wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia (zgodnie z MSSF 5 pkt.15).
Jednostka prezentuje w bilansie aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz aktywa
wchodzące w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczone do sprzedaży oddzielnie od innych
aktywów. Również zobowiązania jednostki do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczone do sprzedaży
prezentuje się w bilansie oddzielnie od innych zobowiązań.
PASYWA
Kapitał podstawowy wycenia się w wartości nominalnej wynikającej ze statutu spółki.
Kapitał zapasowy tworzony jest tylko:
•
zgodnie z obowiązkiem ciążącym na spółkach akcyjnych do wysokości trzeciej części kapitału
zakładowego, przeznaczając 8% z czystego zysku w stosunku rocznym,
•
oprócz tego jednostka fakultatywnie przeznacza określoną część z zysku netto danego roku obrotowego
na powiększenie kapitału zapasowego w danym roku wg podjętych uchwał,
•
z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad nominalną wartością akcji, pomniejszonej o koszty emisji,
•
zgodnie z uchwałami WZA.
Kapitał zapasowy wycenia się w wartości nominalnej.
Akcje zwykłe i akcje imienne prezentowane są jako kapitał zakładowy.
Kapitał rezerwowy wycenia się w wysokości wynikającej z podjętych uchwał w wartości nominalnej.
Kapitał z aktualizacji wyceny powstaje między innymi z wyceny obligacji zamiennych na akcje.
Niepodzielony wynik finansowy zawiera wynik roku bieżącego oraz wynik z lat ubiegłych.
Wynik finansowy roku bieżącego ustala się na podstawie rachunku zysków i strat.
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót , usług i inne
Ze względu na niewielką istotność różnicy w wycenie metodą skorygowanej ceny nabycia a kwotą wymagającej
zapłaty jednostka wycenia zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty (koszt z uwzględnieniem naliczonych
odsetek).
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się na dzień dokonania operacji wg kursu średniego NBP
ustalonego dla danej waluty na ten dzień.
Na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się w oparciu o kurs zamknięcia czyli
natychmiastowy kurs wymiany na dzień bilansowy. Przyjęto, że dla jednostki jest to średni kurs NBP ustalony dla
danej waluty na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień bilansowy, ponieważ jednostka realizuje transakcje
finansowe korzystając z rynku międzybankowego, a uzyskiwane przez Spółkę ceny różnią się tylko bardzo
nieznacznie od kursu ogłaszanego przez NBP (odchylenie nie przekracza 0,3 %).
Obok zobowiązań z tytułu dostaw i usług w jednostce występują również zobowiązania finansowe z tytułu
kredytów, leasingu, instrumentów pochodnych oraz z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych-obligacji
zamiennych na akcje (charakterystyka w opisie dotyczącym instrumentów finansowych oraz leasingu).
Jednostka prezentuje w bilansie w osobnej pozycji zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od
osób prawnych .
Rezerwy
Rezerwa zostaje rozpoznana w przypadku, gdy na jednostce ciąży prawny lub zwyczajowy obowiązek wynikający
z przeszłych zdarzeń i prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem
korzyści ekonomicznej z jednostki. Istotne rezerwy są ustalane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych
przepływów środków pieniężnych w oparciu o stopę przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące
szacunki rynkowe zmian wartości pieniądza w czasie oraz, gdzie ma to zastosowanie, ryzyko związane z danym
składnikiem pasywów.
Rezerwa z tytułu umów rodzących obciążenia zostaje rozpoznana, gdy oczekiwane korzyści możliwe do
osiągnięcia przez jednostkę w wyniku umowy są niższe od kosztów wypełnienia obowiązku umownego, których
nie można uniknąć.
Jednostka stosuje podział rezerw na długo i krótkoterminowe.
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Rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne i jubileuszowe.
Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń pracownicy jednostki są uprawnieni do odpraw emerytalnych,
rentowych, pośmiertnych i jubileuszowych. Zobowiązania te wynikają z praw nabytych przez pracowników Spółki
w roku bieżącym jak i w latach poprzednich.
Wartość zobowiązań jednostki z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych i jubileuszowych
wyliczane jest przez licencjonowanego aktuariusza.
Rezerwa na podatek dochodowy od osób prawnych
Jednostka tworzy rezerwy i aktywa (zgodnie z MSR 12), w związku z przejściowymi różnicami między
wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Dodatnią
różnicę zalicza się do obowiązkowych obciążeń wyniku netto, jako rezerwę na podatek dochodowy, natomiast
różnica ujemna pomniejsza obowiązkowe obciążenia wyniku.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic,
które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Leasing
Umowy leasingowe, w ramach których jednostka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie
wszystkie korzyści wynikające z tytułu własności składników rzeczowego majątku trwałego klasyfikowane są jako
umowy leasingu finansowego. Rzeczowy majątek trwały nabyty w drodze leasingu finansowego jest wykazywany
wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, pomniejszonej o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz
straty z tytułu utraty wartości.
Opłaty leasingowe rozdzielane są pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania,
aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania.
Koszty finansowe są księgowane bezpośrednio w rachunek zysków i strat ( zgodnie z MSR 17 pkt.25).
Przy braku wystarczającej pewności, że leasingobiorca uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu,
dany składnik aktywów umarza się przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania.
Jednostka analizuje przesłanki czy należy przeprowadzić test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych
będących w leasingu , jak również weryfikuje okres użytkowania tychże środków trwałych.
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane/wykonane, ale nie
zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi
pracownikom. Mimo, iż czasami konieczne jest oszacowanie kwoty lub terminu zapłaty rozliczeń
międzyokresowych biernych, stopień niepewności jest na ogół znacznie mniejszy niż w przypadku rezerw.
Rozliczenia międzyokresowe bierne prezentowane są w bilansie w podziale na krótko i długoterminowe.
Instrumenty finansowe
Zasady klasyfikacji instrumentów finansowych do poszczególnych kategorii (grup) w FFiL "ŚNIEŻKA" S.A.:
1. Do grupy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się:
•
pochodne instrumenty finansowe posiadające dodatnią wartość godziwą na dzień wyceny, np. kontrakty
swap, opcje walutowe, forward itp.,
•
aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z krótkoterminowych zmian cen
oraz wahań innych czynników rynkowych ,albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu (tj. do 3 m-cy) np.
akcje nabyte w obrocie publicznym, prawa do akcji nabyte w obrocie publicznym itp.,
•
inne nabyte aktywa finansowe, bez względu na zamiary jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli
stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego istnieje duże
prawdopodobieństwo realizacji, w krótkim terminie, zakładanych korzyści ekonomicznych
•
pożyczki udzielone i należności własne, które jednostka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie.
2. Do grupy pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się niezależnie od terminu ich
wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie umowy
środków pieniężnych, do tej kategorii kwalifikuje się również obligacje i inne dłużne papiery wartościowe nabyte
w zamian za wydane środki pieniężne, jeżeli z zawartej umowy jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił
kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
3. Do grupy aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, zalicza się aktywa spełniające
łącznie następujące warunki:
•
aktywo finansowe musi mieć bezwzględnie określony termin wymagalności spłaty wartości nominalnej,
•
umowa której przedmiotem jest dany składnik aktywów finansowych jednoznacznie ustala prawo
do otrzymania w określonych terminach korzyści ekonomicznych w z góry ustalonej kwocie,
•
w momencie nabycia jednostka przejawia rzeczywisty zamiar utrzymania tego aktywu finansowego
do terminu wymagalności,
•
jednostka ma możliwość utrzymania takiego aktywu do terminu jego wymagalności.
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4. Do grupy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zalicza się aktywa finansowe które nie spełniają
warunków zakwalifikowania do jednej z trzech pozostałych grup.
5. Do grupy zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zaliczamy instrumenty pochodne które
posiadają ujemną wartość godziwą na dzień wyceny np. kontrakty swap, opcje walutowe, forward itp.,
wyemitowane przez spółkę krótkoterminowe papiery wartościowe (weksle inwestycyjne, bony komercyjne itp.)
6. Do grupy innych zobowiązań finansowych zaliczamy krótkoterminowe zobowiązania finansowe, które nie
klasyfikujemy jako przeznaczone do obrotu: kredyty bankowe oraz wyemitowane przez jednostkę obligacje
zamienne na akcje .
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - obligacji zamiennych na akcje wyceniane są
zgodnie z procedurą wynikającą z MSR 32, uwzględniającą rynkową cenę kredytu.
W momencie początkowego ujęcia, wartością godziwą składnika zobowiązaniowego jest bieżąca wartość
strumienia przyszłych przepływów pieniężnych wynikających z umowy, zdyskontowanych stopą procentową
stosowaną w tym momencie przez rynek do instrumentów o podobnej charakterystyce kredytowej,
nie zawierających opcji zamiany.
Instrumentem kapitałowym jest wbudowana opcja zamiany zobowiązania na akcję . Wartość godziwa opcji składa
się z wartości w czasie i jej wartości wewnętrznej
Pochodne instrumenty finansowe
Transakcje typu swap, forward i opcje wykazywane są w sprawozdaniu finansowym jako aktywa finansowe lub
zobowiązania finansowe w wartości godziwej wg modelu wyceny banku , w którym transakcję zawarto. Pozycje
aktywów i zobowiązań w ramach jednego banku wykazuje się jako persaldo.
Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów
lub przychodów finansowych w rachunku zysków i strat w okresie, w którym zmiany te nastąpiły.
Wbudowane instrumenty finansowe
Zgodnie z MSR 39 pkt.10..13 jednostka rozpoznaje wbudowane instrumenty pochodne i analizuje je pod kątem
istotności (umowy kupna i sprzedaży zawarte w walucie obcej MSR 39 WS C.7).
Jeśli wbudowane instrumenty pochodne okażą się istotne prezentujemy je jako „pozostałe krótkoterminowe
aktywa finansowe” .
Metody ustalania wyniku finansowego
Wynik finansowy ustala się z rachunku zysków i strat, stosując zasady memoriału i ostrożności, po pomniejszeniu
zysku brutto o naliczony podatek dochodowy, odpisy z tytułu rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku
dochodowego.
Przychody ze sprzedaży zapasów i usług
Przychody ze sprzedaży zapasów po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są
rozpoznawane (zgodnie z MSR 18 pkt.14) w momencie, gdy :
• jednostka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów
(MSR 18 pkt. 15,16,17)
• jednostka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami , ani też nie sprawuje
nad nimi efektywnej kontroli
• kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób
• istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji
(MSR 18 pkt.18), oraz
• koszty poniesione, oraz te które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z transakcją,
można wycenić w wiarygodny sposób
Przychody ze sprzedaży usług są rozpoznawane gdy wynik transakcji dotyczącej świadczenia usług można
oszacować w wiarygodny sposób (zgodnie z MSR 18 pkt. 20). Przychody z w/w transakcji ujmuje się na
podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy.
Jeżeli wyniku transakcji dotyczącej świadczenia usług nie można oszacować w wiarygodny sposób, przychody
z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów, które jednostka spodziewa się odzyskać. (MSR
18 pkt.26).
W rachunku zysków i strat jednostka prezentuje oddzielnie :
•
•
•

przychody ze sprzedaży produktów - w tej pozycji ujmuje się przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych
oraz usług,
przychody ze sprzedaży towarów
- w tej pozycji ujmuje się przychody ze sprzedaży towarów
handlowych zgodnie z definicją zapasów,
przychody ze sprzedaży materiałów - w tej pozycji ujmuje się przychody ze sprzedaży materiałów
zgodnie z definicją zapasów.
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Koszt własny sprzedaży
W momencie sprzedaży zapasów (produktów, towarów i materiałów) wartość bilansową tych zapasów
ujmuje się jako koszt okresu, w którym ujmowane są odnośne przychody. (MSR 2 pkt.34).
Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów ujmowany jako koszt okresu (zgodnie z zasadą wyceny
zapasów w jednostce), składają się koszty poprzednio uwzględnione przy wycenie pozycji zapasów sprzedanych,
nieprzypisane pośrednie koszty produkcji oraz nietypowe wielkości kosztów wytworzenia zapasów. (MSR 2
pkt.38).
Koszty usług dotyczące danej transakcji ujmuje się w okresie, w którym ujmowane są odnośne przychody.
Koszty własne sprzedaży pomniejszane są o otrzymane premie pieniężne .
W rachunku zysków i strat jednostka prezentuje oddzielnie :
•
•
•

koszt wytworzenia sprzedaży produktów - w tej pozycji ujmuje się koszt wytworzenia sprzedanych
wyrobów oraz usług,
wartość sprzedanych towarów - w tej pozycji ujmuje się wartość sprzedanych towarów
handlowych zgodnie z definicją zapasów,
wartość sprzedanych materiałów - w tej pozycji ujmuje się wartość sprzedanych materiałów zgodnie z
definicją zapasów.

Koszty sprzedaży
Koszty sprzedaży to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w związku z czynnościami sprzedaży .
Koszty ogólnego zarządu
Koszty te służą ewidencji kosztów ogólnego zarządu, tj. kosztów związanych z utrzymaniem zarządu
przedsiębiorstwa oraz z organizacją i obsługą firmy jako całości.
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody operacyjne są rozpoznawane w okresie, którego dotyczą. Są to przychody niezwiązane bezpośrednio
z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności:
•
przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
•
pozostałe przychody.
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty operacyjne są rozpoznawane w okresie, którego dotyczą. Są to koszty niezwiązane bezpośrednio
z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności:
•
wartość sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych,
•
pozostałe koszty.
W rachunku zysków i strat wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wykazuję się jako różnicę
przychodów i kosztów odpowiednio pod pozycją zysk lub strata.
Przychody finansowe
Przychody finansowe obejmują przychody z operacji finansowych, a w szczególności:
•
przychody powstające w wyniku użytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów jednostki
gospodarczej przynoszących odsetki, dywidendy, opłaty licencyjne,
•
dodatnie różnice kursowe,
•
zysk ze zbycia instrumentów pochodnych,
•
aktualizacja wartości godziwej instrumentów pochodnych.
Koszty finansowe
Koszty finansowe obejmują koszty operacji finansowych ,a w szczególności:
•
koszty finansowania zewnętrznego (zgodnie z MSR 23 pkt.4,5),
•
aktualizacja wyceny obligacji,
•
ujemne różnice kursowe,
•
aktualizacja wartości godziwej instrumentów pochodnych.
W rachunku zysków i strat różnice kursowe prezentuje się wynikowo, odpowiednio w pozycji zysk lub strata .
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek
dochodowy ujmowany jest w rachunku zysków i strat.
Podatek bieżący stanowi oczekiwane zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowanego dochodu za dany rok
podlegającego opodatkowaniu, wyliczane przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub
uchwalonych na dany dzień bilansowy, oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. Bieżące zobowiązanie z
tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.
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Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody bilansowej, uwzględniając różnice przejściowe
pomiędzy wartością aktywów i zobowiązań ustaloną dla celów księgowych a wartością ustaloną dla celów
podatkowych. Rozpoznana kwota podatku odroczonego oparta jest na oczekiwanym sposobie realizacji wartości
bilansowej aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na
dzień bilansowy.

Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka S.A.

w tys zł

rok 2008
398.952
47.072
48.630
39.211
39.211
32.147
(11.892)
(19.791)
464
307.253
138.687
4.632
134.055
168.566
13.850
13.850.000
2,83

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
* zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
* Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej (w zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
* Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

w tys EURO

rok 2007
367.440
36.858
40.043
32.112
32.112
24.533
(21.706)
(2.947)
(120)
260.551
111.885
4.589
107.296
148.666
13.850
13.850.000
2,13

rok 2008
112.950
13.327
13.768
11.101
11.101
9.101
(3.367)
(5.603)
131
73.639
33.239
1.110
32.129
40.400
3.319
13.850.000
0,80

rok 2007
97.289
9.759
10.602
8.502
8.502
6.496
(5.747)
(780)
(32)
72.739
31.235
1.281
29.954
41.504
3.867
13.850.000
0,56

2,83
2,83

2,13
2,13

0,80
0,80

0,56
0,56

2,83
12,17
12,17

2,13
9,86
9,86

0,80
2,92
2,92

0,56
2,75
2,75

1,10

0,31

Powyższe dane zostały przeliczone wg następujących zasad :
Poszczególne pozycje bilansu przelicza się na euro według średniego kursu obowiązującego na dany
dzień bilansowy
ustalonego
dla
euro
przez
Narodowy
Bank
Polski.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przelicza się na euro według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski dla euro,
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Kurs Euro

Data

01.01.2008-31.12.2008
01.01.2007-31.12.2007

Średni kurs w okresie Kurs na ostatni dzień
(narastająco)
okresu
3,5321
3,7768

4,1724
3,5820
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Nazwa jednostki:

Fabryka Farb i Lakierów „ Śnieżka” S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
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JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 31-12-2008
Aktywa
AKTYWA TRWAŁE
Warto ści niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomo ści inwestycyjne długoterminowe
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Należ noś ci długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należ noś ci krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
Należ noś ci z tytułu bie żącego podatku dochodowego
Pozostałe nale żno ści krótkoterminowe
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Ś rodki pieni ęż ne i ich ekwiwalenty
AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
AKTYWA RAZEM

Nota

2
3
4
5/6
8
20
7
8
8
8
6
9
10

Pasywa
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Akcje/udziały własne
Kapitały rezerwowe
Niepodzielony wynik finansowy
ZOBOWIĄZANIA
Zobowi ązania długoterminowe
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Pozostałe długoterminowe zobowi ązania finansowe
Pozostałe zobowi ązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na zobowią zania z tytułu świadcze ń pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Zobowi ązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe kredyty i poż yczki
Pozostałe krótkoterminowe zobowi ązania finansowe
Zobowi ązania z tytyłu dostaw i usług
Zobowi ązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowi ązania krótkoterminowe
Rezerwy krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Zobowi ązania zwi ązane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzeda ży
ZOBOWIĄZANIA RAZEM

11
12
12
13
12
12

17
16
14
14
14
17
16
15
15
15
14
21

na dzień
31-12-2008
141.817
1.237
97.533
40.807
978
1.262
165.363
42.910
107.993
4.369
5.794
4.297
73
307.253
na dzień
31-12-2008
168.566
13.850
118.938
(3.433)
39.211
138.687
4.632
45
4.009
578
134.055
95.448
54
29.930
4.517
3.639
402
65
307.253

31-12-2007
122.592
1.266
90.792
29.768
766
136.499
37.546
75.229
1.550
6.082
11.881
4.211
1.460
260.551

31-12-2007
148.666
13.850
102.704
32.112
111.885
4.589
98
4.014
477
107.296
81.893
46
22.326
2.739
89
203
260.551
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JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01-01-2008 DO 31-12-2008

Wariant kalkulacyjny
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów
Przychody ze sprzedaży materiałów
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów,
usług, towarów i materiałów)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów
Wartość sprzedanych materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto

Nota

od 01-01-2008 do 31-12-2008

22

398.952
324.519
57.576
16.857

367.440
297.108
55.283
15.049

23
23

268.011
211.228
40.866
15.917
130.941
52.096
29.763
1.475
3.485
47.072
6.493
4.935
48.630
9.419
39.211

258.191
202.597
41.522
14.072
109.249
45.108
27.127
1.259
1.415
36.858
7.520
4.335
40.043
7.931
32.112

39.211

32.112
32.112
32.112

23
23
24
24
25
25
19
26

Zysk (strata) netto, z tego przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego

27

39.211
39.211

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:

27

PLN/akcję

z działalności kontynuowanej
- podstawowy
- rozwodniony
z działalności zaniechanej

od 01-01-2007 do 31-12-2007

2,83
2,83

PLN/akcję
2,13
2,13

26

- podstawowy
- rozwodniony
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ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKI
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

od 01-01-2008 do 31-12-2008

od 01-01-2007 do 31-12-2007

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - uprzednio zaraportowane
- korekty błędów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - przekształcony
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia udziałów (akcji)
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
- umorzenie akcji własnych
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
5.1.Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- przeniesienie na kapitał zapasowy
5.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7.Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych
a) zwiększenie (z tytułu)
- pokrycie wyniku z lat ubiegłych z kapitału zapasowego
b) zmniejszenie (z tytułu)
-przeniesienie na kapitał zapasowy
-wypłata dywidendy
- wypłata świadectw założycielskich
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
9.Niepodzielony wynik finansowy na koniec okresu
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) - przekształcony
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

148.666
148.666
13.850
13.850
(3.433)
3.433
(3.433)
102.704
16.235
16.235
16.235
118.938
32.112
32.112
32.112
(32.112)
32.112
16.235
15.235
642
39.211
39.211
39.212
168.566
-

176.973
176.973
16.025
(2.175)
2.175
2.175
13.850
46.050
46.050
135.392
(32.689)
55.159
11.619
43.541
87.848
43.973
43.875
102.704
43.541
43.541
(43.541)
43.541
43.541
(17.984)
(17.984)
(17.984)
17.984
43.973
43.973
25.988
11.619
13.850
520
32.112
32.112
32.112
148.666
133.431
-
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Rachunek przepływu środków pieniężnych
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:
Amortyzacja środków trwałych i wartości niem.
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(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
Odsetki niezapłacone
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych
Odpis ujemnej wartości firmy
Otrzymane odsetki
Naliczona dywidenda
Inne korekty
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacone odsetki
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wn
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
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)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki)
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
Pożyczki udzielone - długoterminowe
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
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
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Inne wpływy - różnice kursowe
Odsetki
Inne wydatki - różnice kursowe
Dywidendy wypłacone
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

od 01-01-2008 do 31-12-2008

od 01-01-2007 do 31-12-2007

48.630
10.839
7.648
(501)
-

40.043
(1.138)
8.250
(573)
-

-

-

(1.158)
9.428
(87)
(967)
(3.524)
-

(53)
(2.484)
91
(645)
(5.724)
-

59.468
(5.368)
(32.293)
8.875
414
(137)
30.959
5.040
(3.852)
32.147

38.904
(1.183)
(7.812)
(1.494)
10
(96)
28.329
3.780
(7.576)
24.533

(346)
(14.656)
566
(164)
1.475
(3.761)
4.834
(5.130)
(2.166)
2.300
971
4.185
(11.892)

(277)
(18.870)
1.146
(1.387)
(7.069)
1.255
(345)
519
292
618
2.412
(21.706)

(3.433)
4.443
(46)
(4.873)
(15.882)
(19.791)

(46.050)
61.530
(423)
(3.634)
(14.370)
(2.947)

464

(120)

4.211
(378)
4.297

4.566
(235)
4.211
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO
za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku
NOTA NR 1.
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI – GEOGRAFICZNE

SEGMENTY GEOGRAFICZNE - DANE od 01-01-2008 do 31-12-2008
Wyszczególnienie

Polska
Ukraina
Wyniki finansowe segmentów geograficznych od 01-01-2008 do 31-12-2008
Przychody ogółem
306.994
43.116
Przychody segmentu
306.994
43.116
Wynik segmentu
Koszty nieprzypisane
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata netto na sprzedaży działalności
zaniechanej
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto

Wyszczególnienie

103.410

7.025

Białoruś

Segmenty
Rosja

Mołdawia

Rumunia

Pozostałe

28.035
28.035

7.131
7.131

7.212
7.212

3.593
3.593

2.871
2.871

10.207

1.252

1.996

107

445

Razem

398.952
398.952
124.442
75.360
1.475
3.485
47.072
6.493
4.935
48.630
9.419
39.211

Polska

Ukraina

Białoruś

Rosja

Pozostałe informacje dotyczące segmentów geograficznych za okresod 01-01 do 31-12-2008 roku
Jednostkowe aktywa ogółem
99.582
44.044
2.273
Należności z tytułu dostaw i usług
85.777
15.097
1.320
Inwestycje w innych jednostkach
13.805
28.947
953
Nieprzypisane aktywa jednostki
Jednostkowe pasywa ogółem
24.367
516
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
24.367
516
Nieprzypisane pasywa jednostki
-

Mołdawia

682
682
-

685
685
-

-

-

Rumunia

Pozostałe

Razem

4.739
1.843
2.896
-

3.567
3.567
5.047

307.253
108.971
46.601
151.681
307.253

-

5.047
-

29.930
277.323

Razem
367.440
367.440
104.062

Wyniki finansowe segmentów geograficznychod 01-01-2007 do 31-12-2007

Przychody ogółem
Przychody segmentu
Wynik segmentu
Koszty nieprzypisane
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata netto na sprzedaży działalności
zaniechanej
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto

Wyszczególnienie

Polska
283.211
283.211

Ukraina
35.080
35.080

Białoruś
28.346
28.346

Segmenty
Rosja
6.188
6.188

Mołdawia
6.926
6.926

Rumunia
4.148
4.148

Pozostałe
3.541
3.541

84.158

5.272

10.156

1.185

1.597

925

769

67.048
1.259
1.415
36.858
7.520
4.335
40.043
7.931
32.112

Polska

Ukraina

Białoruś

Pozostałe informacje dotyczące segmentów geograficznychod 01-01-2007 do 31-12-2007
Jednostkowe aktywa ogółem
75.953
32.633
2.292
Należności z tytułu dostaw i usług
61.454
7.527
1.149
Inwestycje w innych jednostkach
14.499
25.106
1.143
Nieprzypisane aktywa jednostki
Jednostkowe pasywa ogółem
17.994
174
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
17.994
174
Nieprzypisane pasywa jednostki
-

Rosja

129
129
-

Mołdawia

363
363
-

Rumunia

3.061
2.160
901
-

Pozostałe

2.447
2.447
4.158
4.158
-

Razem

260.551
75.229
41.649
143.673
260.551
22.326
238.225

Jednostka dokonała podziału działalności na segmenty geograficzne zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne”.
Obszary działalności segmentów dzielą się na: Polska, Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Rumunia i pozostałe.
Każdy z wyodrębnionych segmentów osiąga przychody głównie ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Bazę do ustalania cen transferowych między segmentami stanowią ceny rynkowe.
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NOTA NR 2.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
WARTOŚCI NIEMATERIALNE od 01-01-2008 do 31-12-2008
Wyszczególnienie
Wartość bilansowa netto na 01-01-2007
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia lub likwidacji
Amortyzacja
Różnice kursowe
Pozostałe zmiany
Wartość bilansowa netto na 31-12-2007
Wartość bilansowa netto na 01-01-2008
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Amortyzacja
Różnice kursowe
Pozostałe zmiany
Wartość bilansowa netto na 31-12-2008
Stan na dzień 01.01.2007 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa netto

Wartość
firmy
-

Koszty
prac
rozwojowych
318
16
302
302
32
270

Patenty
i licencje
862
114
206
770
770
353
321
802

-

-

2.286
1.424
862
-

-

Pozostałe
wartości
niematerialne
41
100
22
(1)
120
120
23
97

Razem
903
532
22
221
1.192
1.192
353
376
1.169

2.342
1.439
903

-

56
15
41
-

Stan na dzień 31.12.2007 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa netto

-

2.400
1.630
770

318
16
302

134
14
120

2.852
1.660
1.192

Stan na dzień 01.01.2008 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa netto

-

2.400
1.630
770
-

318
16
302
-

134
14
120
-

2.852
1.660
1.192

2.753
1.951
802

318
48
270

134
37
97

3.205
2.036
1.169

Stan na dzień 31.12.2008 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa netto

-

WARTOŚCI NIEMATERIALNE
a) koszty zakończonych prac rozwojowych

na 31-12-2008
270

b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:

na 31-12-2007
302

802
419
97
68

- oprogramowanie komputerowe
c) inne wartości niematerialne
d) wartości niematerialne w trakcie tworzenia
e) zaliczki na wartości niematerialne
Wartości niematerialne razem

770
562
120
74
1.266

1.237

Nakłady na wartości niematerialne w trakcie tworzenia w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
wyniosły 346 tys. PLN.

NOTA NR 3.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
ŚRODKI TRWAŁE od 01-01-2008 do 31-12-2008
Wyszczególnienie
Wartość bilansowa netto na 01-01-2007
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Nabycie wskutek połączenia jednostek gospodarczych
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia lub likwidacji
Aktywa przeznaczone do sprzedaży-transakcja sprzedaży
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Amortyzacja
Różnice kursowe
Pozostałe zmiany
Wartość bilansowa netto na 31-12-2007
Wartość bilansowa netto na 01-01-2008
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Nabycie wskutek połączenia jednostek gospodarczych
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia lub likwidacji
Aktywa przeznaczone do sprzedaży-transakcja sprzedaży
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z przeszacowania
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Amortyzacja
Różnice kursowe
Pozostałe zmiany
Wartość bilansowa netto na 31-12-2008

Grunty,
budynki
i budowle
47.707
6.355
76
20
1.966
52.000
52.000
7.406
1.990
57.416

Maszyny
i urządzenia

Środki
transportu

23.839
5.972
448
4.547
24.816
24.816
8.802
725
3.603
29.290

3178
2144
736
100
4486
4.486
1551
1174
94
4769

Pozostałe
środki
trwałe
1.390
268
122
197
1.339
1.339
167
143
183
1.180

Razem
76.114
14.739
1.382
20
6.810
82.641
82.641
17.926
2.042
5.870
92.655
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Nazwa jednostki:

Fabryka Farb i Lakierów „ Śnieżka” S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2008 - 31.12.2008

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Grunty,
budynki
i budowle
Stan na dzień 01.01.2007 roku
Wartość bilansowa brutto
Wartość aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa netto
Stan na dzień 31.12.2007 roku
Wartość bilansowa brutto
Wartość aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa netto
Stan na dzień 01.01.2008 roku
Wartość bilansowa brutto
Wartość aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa netto
Stan na dzień 31.12.2008 roku
Wartość bilansowa brutto
Wartość aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa netto

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem

Waluta sprawozdawcza:

Maszyny
i urządzenia

złoty polski (PLN)

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

54.527
52
6.768
47.707
-

46.981

5.829

2.282

23.142
23.839
-

2.651
3.178
-

892
1.390
-

60.806
73
8.733
52.000
-

52.505

7236

2.428

27.689
24.816
-

2750
4.486
-

1.089
1.339
-

60.806
73
8.733
52.000
-

52.505

7.236

2.428

27.689
24.816
-

2.750
4.486
-

1.089
1.339
-

68.212
73
10.723
57.416
-

60.582

7614

2.452

31.292
29.290
-

2845
4.769
-

1.272
1.180
-

na 31-12-2008
92.655
861
56.555
29.290
4.769
1.180
4.762
116
97.533

Razem

109.619
52
33.453
76.114

122.975
73
40.261
82.641
122.975
73
40.261
82.641

138.860
73
46.132
92.655

na 31-12-2007
82.641
861
51.139
24.816
4.486
1.339
7.641
510
90.792

Jednostka nie tworzyła w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. odpisów aktualizujących z tytułu utraty
wartości rzeczowych aktywów trwałych.
Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2008 r. wszystkich w pełni zamortyzowanych rzeczowych aktywów
trwałych, które nadal znajdują się w użytkowaniu jednostki wynosi 9 020 tys. PLN.
Na dzień 31.12.2008 r. zastaw rzeczowych aktywów trwałych tytułem zabezpieczenia zobowiązań z tytułu
kredytów bankowych opiewa na kwotę 33 321 tys. PLN.
Nakłady na środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyniosły 15 049 tys. PLN.
NOTA NR 4.
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. na dzień 31.12.2008 r. nie posiada nieruchomości inwestycyjnej.
NOTA NR 5.
INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH, ZALEŻNYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH od 01-01-2008 do 31-12-2008
Nazwa spółki, forma prawna oraz miejscowość, w której mieści
Wartość bilansowa udziałów
się siedziba zarządu
na 31-12-2008
Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o. o. - Grupa
Śnieżka - Bytów
Farbud Sp. z o. o. - Lublin
Hadrokor Sp. z o. o. - Włocławek
Śnieżka Ukraina Sp. z o. o. - Jaworów
SOOO Śnieżka BELPOL - Żodino
Śnieżka Sp. z o. o. - Wistowa
Sniezka Romania S.R.L - w Savinesti

4.816
3.505
715
15.640
701
4.724
1.474

INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH od 01-01-2008 do 31-12-2008 c.d.
Nazwa spółki zależnej
Wartość Aktywów
Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o. o. - Grupa
Śnieżka - Bytów
8.076
Farbud Sp. z o. o. - Lublin
19.792
Hadrokor Sp. z o. o. - Włocławek
4.939
Śnieżka Ukraina Sp. z o. o. - Jaworów
41.640
SOOO Śnieżka BELPOL - Żodino
5.359
Śnieżka Sp. z o. o. - Wistowa
2.847
Sniezka Romania S.R.L - w Savinesti
3.796

Procent posiadanych udziałów

96,45%
80,93%
51,09%
79,93%
88,00%
74,00%
80,00%

Procent posiadanych
głosów
Metoda konsolidacji
96,45%
80,93%
51,09%
79,93%
88,00%
74,00%
80,00%

Wartość Zobowiązań
4.146
13.572
1.276
26.685
2.402
1.088
3.454

metoda konsolidacji pełnej
metoda konsolidacji pełnej
metoda konsolidacji pełnej
metoda konsolidacji pełnej
metoda konsolidacji pełnej
metoda konsolidacji pełnej
metoda konsolidacji pełnej

Wartość Przychodów
5.910
46.283
15.263
108.455
13.028
4.871
4.675

Zysk / Strata / netto/
(992)
387
1.068
1.181
1.386
(980)
(737)
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INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH od 01-01-2008 do 31-12-2008
Wartość bilansowa udziałów
Nazwa spółki stowarzyszonej
Miejsce siedziby spółki
na 31-12-2008
Plastbud Sp. z o. o.
Pustków
56
P.T.S. Krzystyniak, Klabacha Sp. z o. o.
Pustków
740

Procent posiadanych
udziałów
10,07%
10,01%

Procent posiadanych
głosów
Metoda konsolidacji
10,07%
metoda praw własności
10,01%
metoda praw własności

INWESTYCJE W JEDNOSTKACH STOWARZYSZONYCH od 01-01-2008 do 31-12-2008
Nazwa spółki stowarzyszonej
Wartość Aktywów
Wartość Zobowiązań
Plastbud Sp. z o. o.
21.752
4.047
P.T.S. Krzystyniak, Klabacha Sp. z o. o.
10.853
2.149

Wartość Przychodów
30.908
11.789

Zysk / Strata / netto/
6.885
970

FF i L „Śnieżka” S.A. posiada 74% udziałów w spółce Śnieżka Sp. z o. o. w Wistowej, Śnieżka Ukraina Sp. z o.o.
– Jaworów, posiada 26% udziałów w spółce Śnieżka Sp. z o. o. w Wistowej.
Jednostka posiada również udziały w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. Wartość bilansowa tych udziałów na
dzień 31.12.2008 r. wynosi 10 tys. PLN.
NOTA NR 6.
AKTYWA FINANSOWE
AKTYWA FINANSOWE na 31-12-2008
Wyszczególnienie

na dzień
na 31-12-2008

Pozostałe aktywa finansowe
Długoterminowe pozostałe aktywa finansowe
- udziały i akcje w jednostkach powiązanych
- udziały i akcje w jednostkach pozostałych
- udzielone pożyczki w jednostkach powiązanych
- udzielone pożyczki w jednostkach pozostałych
- pozostałe aktywa finansowe

na 31-12-2007

46.601

41.649

40.807
31.576

29.768
26.446

806

806

5.814
2.611

216
2.300

-

-

5.794
5.352

11.881
11.366

- udzielone pożyczki w jednostkach pozostałych

442

515

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

-

-

Któtkoterminowe pozostałe aktywa finansowe
- udzielone pożyczki w jednostkach powiązanych

INSTRUMENTY FINANSOWE - PORÓWNANIE WARTOŚCI BILANSOWYCH I WARTOŚCI GODZIWYCH NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU
wartość bilansowa na dzień
wartość godziwa na dzień
Wyszczególnienie
na 31-12-2008
na 31-12-2007
na 31-12-2008
na 31-12-2007
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
806
806
806
806
Pożyczki udzielone
14.219
14.397
14.219
14.397
Zobowiązania finansowe w tym:
-z tytułu obligacji zamiennych za akcje
-z tytułu pochodnych instrumentów finansowych
Kredyty bankowe i pożyczki:
95.448
81.893
95.448
81.893
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu
99
144
99
144
Kredyty i pożyczki oprocentowane Wg zmiennej stopy procentowej -zobowiazania
95.448
81.893
95.448
81.893
Pożyczki oprocentowane wg stałej stopy procentowej - należności
8.835
7.395
8.835
7.395
Pożyczki oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej - należności
5.384
7.002
5.384
7.002

Ze względu na krótki okres realizacji wartość aktywów i zobowiązań finansowych odpowiada ich wartości
godziwej. Wyjątek stanowią aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, gdyż są to akcje spółek nie notowanych
na rynku papierów wartościowych. Ich cena rynkowa nie jest znana.
Zasady klasyfikacji aktywów finansowych do poszczególnych kategorii w FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. zawarte są
w zasadach rachunkowości, natomiast dodatkowe informacje na temat aktywów finansowych zawarto w nocie NR
31.
NOTA NR 7.
ZAPASY
ZAPASY na 31-12-2008
Wyszczególnienie
Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe
Towary
Zaliczki na poczet dostaw
Zapasy ogółem, w tym
- wartość bilansowa zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań

na dzień
na 31-12-2008

na 31-12-2007
19.337
528
18.861
2.893
1.291
42.910
19.000

17.467
382
16.492
3.060
145
37.546
19.000
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Jednostka nie wykazuje zapasów w wartości godziwej.
Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto
możliwej do uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży
dokonywanej w toku bieżącej działalności gospodarczej, pomniejszona o szacowane koszty wykończenia oraz
koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
•
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średnioważoną
•
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średnioważoną
•
Wyroby gotowe – cenę ewidencyjną ustaloną na poziomie planowanego kosztu wytworzenia produktu
skorygowanej o odchylenia w systemie narastającym, doprowadzając do rzeczywistego kosztu wytworzenia nie
wyższego niż cena sprzedaży netto, przy czym rozchód wycenia się metodą ceny ewidencyjnej skorygowanej
o odchylenia.
•
Półprodukty– cenę ewidencyjną ustaloną na poziomie planowanego kosztu wytworzenia produktu
skorygowanej o odchylenia w systemie narastającym, doprowadzając do rzeczywistego kosztu wytworzenia, przy
czym rozchód wycenia się metodą ceny ewidencyjnej skorygowanej o odchylenia.
ZAPASY od 01-01-2008 do 31-12-2008
Wyszczególnienie

na dzień
od 01-01-2008 do 31-12-2008

Wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie
Odpisy wartości zapasów ujęte jako koszt w okresie
Odpisy wartości zapasów odwrócone w okresie

od 01-01-2007 do 31-12-2007

266.489
1.170

257.551
197

167

586

Na wielkość zapasów ujętych jako koszt w okresie składa się wartość sprzedanych zapasów w tym okresie.
W 2008 roku został odwrócony częściowo odpis aktualizujący wartość zapasów z racji tego, iż część zapasu na
który był utworzony odpis została sprzedana lub zużyta do produkcji .
Wysokość odwrócenia odpisu to 167 tys. PLN.
Jednostka dokonuje weryfikacji przydatności zapasów w sposób regularny, w okresach kwartalnych.
Odpis aktualizujący wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych – zapasów, dokonuje się :
- poprzez doprowadzenie wartości tych zapasów do ceny możliwej do uzyskania na dzień bilansowy,
zapewniającej ich upłynnienie po obniżonej wartości,
- gdy istnieje prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów w postaci zapasów nie
przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.
NOTA NR 8
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG , NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU BIEŻĄCEGO PODATKU
DOCHODOWEGO ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, NALEŻNOŚCI Z TYT. BIEŻĄCEGO PODATKU DOCHODOWEGO
ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI na 31-12-2008
Wyszczególnienie
Należności z tytułu dostaw i usług:
w tym od jednostek powiązanych
w tym od jednostek pozostałych
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności
w tym od jednostek powiązanych
w tym od jednostek pozostałych
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności
Należności ogółem, z tego
- część długoterminowa
- część krótkoterminowa

Należności z tytułu dostaw i usług ogółem
o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty
Do 1 miesiąca
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
Powyżej 6 miesiecy do 12 miesięcy
Powyżej 12 miesięcy
Przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług brutto ogółem :
Odpisy aktualizujące
Należności z tytułu dostaw i usług netto ogółem :
Należności o okresie spłaty do 12 miesięcy
Należności o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy

na dzień
na 31-12-2008
108.971
20.776
88.195
1.042

na 31-12-2007
75.229
12.091
63.138
648
1.550
6.082
6.082
82.861
82.861

4.369
1.193
3.176
113.340
978
112.362

na 31-12-2008
17.109
31.590
18.808
465
974
41.067
110.013
1.042
108.971
107.993
978

na 31-12-2007
11.971
26.186
10.684
52
25
26.959
75.877
648
75.229
75.229
-
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Nazwa jednostki:

Fabryka Farb i Lakierów „ Śnieżka” S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług ogółem
o okresie przeterminowania

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

na 31-12-2008

Do 1 miesiąca
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
Powyżej 6 miesiecy do 12 miesięcy
Powyżej 12 miesięcy
Odpis aktualizujący
Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług brutto
Przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług netto

na 31-12-2007

13.214

13.040

23.917
3.141

10.165
2.730

707
88
1.042

541
483
648

41.067
40.043

26.959
26.311

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
stosując następujące zasady:
•
na należności skierowane na drogę postępowania sądowego tworzenie odpisu jest obowiązkowe,
•
na należności wątpliwe, których prawdopodobieństwo ściągnięcia zadłużenia w ciągu najbliższego okresu
półrocznego jest mało możliwe,
•
na należności, z których zapłatą dłużnik zalega powyżej 180 dni, a według oceny majątkowej i finansowej
dłużnika spłata należności jest mało prawdopodobna w wysokości 100%,
•
na należności ubezpieczone w Towarzystwie Ubezpieczeniowym jednostka tworzy odpisy aktualizujące
wartość należności w wysokości 5% wartości należności w przypadkach opisanych w 3 powyższych
punktach,
Kierownik jednostki podejmuje decyzję, o wysokości odpisu aktualizującego po zapoznaniu się ze stanem
należności i możliwością płatniczą dłużników.
Odpisy aktualizujące wartość należności z tyt. dostaw i usług
Wyszczególnienie

na 31-12-2008

na 31-12-2007

Odpisy aktualizujące należności stan na początek okresu
- zwiększenia

648
1.345

501
576

- zmniejszenia
Odpisy aktualizujące należności stan na koniec okresu

951
1.042

429
648

Średni cykl należności w 2008 roku wyniósł 107,17 dni.
NOTA NR 9
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
Na środki pieniężne składają się środki w kasie, na rachunkach bankowych oraz bony handlowe.
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY na 31-12-2008
Wyszczególnienie

na dzień
na 31-12-2008

Środki pieniężne na rachunkach bankowych
- w tym lokaty krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie
Bony handlowe
Środki pieniężne razem

na 31-12-2007
4.168

4.134

48
81

1.076
26
51

4.297

4.211

NOTA NR 10
AKTYWA TRWAŁE ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
W wyniku zastosowania MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”,
jednostka zaklasyfikowała składnik nieruchomości do w/w pozycji aktywów ze względu na fakt, iż wartość
bilansowa tego składnika zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie poprzez
jego dalsze wykorzystanie.
Na dzień 31.12.2008 r. w grupie tej znajduje się nieruchomość położona w miejscowości Stobierna (na terenie
Gminy Dębica), składająca się z gruntów o łącznej wartości 73 tys. PLN.
NOTA NR 11
KAPITAŁ PODSTAWOWY
KAPITAŁ PODSTAWOWY na 31-12-2008
Wyszczególnienie
Liczba akcji w szt.
Wartość nominalna akcji (PLN/ akcję)
Kapitał podstawowy

na dzień
na 31-12-2008
13.850.000
1
13.850.000

na 31-12-2007
13.850.000
1
13.850.000
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ZMIANY KAPITAŁU PODSTAWOWEGO od 01-01-2008 do 31-12-2008
za okres
od 01-01-2008 do 31-12-2008
od 01-01-2007 do 31-12-2007

Wyszczególnienie
Kapitał podstawowy na początek okresu
Zwiekszenia kapitału podstawowego w okresie

13.850
-

16.025

13.850

13.850

Zmniejszenia kapitału podstawowego w okresie

2.175

Kapitał podstawowy na koniec okresu

Podmioty (akcjonariusze) dysponujący bezpośrednio i pośrednio co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki
oraz co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy ogólnej liczbie akcji 13 850 000
oraz ogólnej liczbie głosów 15 850 000:

Akcjonariusz

Jerzy Pater*

Stanisław Cymbor**

Piotr Mikrut
Rafał Mikrut***

Liczba posiadanych
akcji

2.541.667
w tym bezpośrednio
166.667
2.541.667
w tym bezpośrednio
166.667
bezpośrednio
1.254.166
1.254.167
w tym bezpośrednio
660.367

Udział
w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZA (%)

18,35

3.208.335

20,24

1,20
18,35

833.335
3.208.335

5,26
20,24

1,20

833.335

5,26

9,06
9,06

1.787.498
1.254.167

11,28
7,91

4,77

660.367

4,17

*Jerzy Pater posiada akcje Emitenta pośrednio poprzez spółkę „PPHU Elżbieta i Jerzy Pater” Sp. z
o.o. („PPHU Elżbieta i Jerzy Pater” Sp. z o.o. posiada akcje emitenta w liczbie 2 375 000 sztuk co
daje 17,15% udziału w kapitale zakładowym i 14,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA)
** Stanisław Cymbor posiada akcje Emitenta pośrednio poprzez spółkę „PPHU Iwona i Stanisław
Cymbor” Sp. z o.o. („PPHU Iwona i Stanisław Cymbor” Sp. z o.o. posiada akcje emitenta w liczbie 2
375 000 sztuk co daje 17,15% udziału w kapitale zakładowym i 14,98% udziału w ogólnej liczbie
głosów na WZA)
***Rafał Mikrut posiada akcje Emitenta pośrednio poprzez spółkę PPHU 2M Sp. z o.o.( PPHU 2M Sp.
z o.o posiada akcje emitenta w liczbie 593 800 sztuk co daje 4,29% udziału w kapitale zakładowym i
3,75% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA)
Według stanu na dzień 31.12.2008 r. kapitał podstawowy FFiL „Śnieżka” S.A. składa się z 13 850 000 akcji o
wartości nominalnej
/w zł/ 1 PLN każda. Strukturę kapitału podstawowego, przedstawiającą rodzaj
uprzywilejowania i ograniczenia związane z daną grupą akcji przedstawia poniższe zestawienie:

seria A

imienne

seria B

imienne

rodzaj uprzywilejowania
akcji
prawo do 5 głosów na
W alnym Zgromadzeniu,
prawo wskazania członka
Rady
prawo do 5 głosów na
W alnym Zgromadzeniu,

seria C

imienne

-

seria C

na okaziciela

seria D
seria E
seria F

na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela

seria/emisja

rodzaj akcji

rodzaj
ograniczenia
praw do akcji

-

data rejestracji

prawo do dywidendy
od daty

-

100.000

100,00

-

400.000

400,00

RHB 17-02-1998 KRS
12-11-2001
RHB 17-02-1998 KRS
12-11-2001

-

334.584

334,58

20-06-2006

2006

1.490.416

1.490,42

20-06-2006

2006

7.325.000
2.100.000
2.100.000

7.325,00
2.100,00
2.100,00

01-08-2003
22-12-2003
22-12-2003

2003
2003
2003

Razem

liczba akcji

wartość serii/emisji
wg wartości
nominalnej

1998
1998

13.850.000
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NOTA NR 12
POZOSTAŁE KAPITAŁY
Wyszczególnienie
Stan na 01-01-2007
Zwiększenia od 01-01-2007 do 31-12-2007
z podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny
wynik netto okresu bieżącego
umorzenie akcji własnych
podział zysku z lat ubiegłych
Zmniejszenia od 01-01-2007 do 31-12-2007
przeniesienie na kapitał zapasowy
wypłata dywidendy
pokrycie straty
zakup akcji w celu umorzenia
wypłata świadectw założycielskich
Stan na 31-12-2007
Stan na 01-01-2008
Zwiększenia od 01-01-2008 do 31-12-2008
z podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
wynik netto okresu bieżącego
Zmniejszenia od 01-01-2008 do 31-12-2008
przeniesienie na kapitał zapasowy
wypłata dywidendy
zakup akcji w celu umorzenia
wypłata świadectw założycielskich
Stan na 31-12-2008

135.392
55.160

kapitał z aktualizacji
wyceny
43.541
-

Akcje/udziały
własne
46.050

11.619
43.541
87.848
43.973
43.875
102.704
102.704
16.235

43.541
43.541
-

46.050
46.050
46.050
-

-

32.112
43.973
25.989
11.619
13.850
520
32.112
32.112
39.211

11.619
43.541
32.112
46.050
43.973
203.428
55.160
13.850
43.973
89.925
520
134.815
134.815
55.446

16.235
118.938

-

3.433
3.433
(3.433)

-

39.211
32.112
16.235
15.235
642
39.211

16.235
39.211
35.545
16.235
15.235
3.433
642
154.716

kapitał zapasowy

kapitał
rezerwowy
-

niepodzielony wynik
finansowy
(17.985)
76.085

Razem
160.948
177.295

Na podstawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 19 czerwca 2008 roku
dokonano podziału zysku netto za 2007 r. w wysokości 32 112 tys. PLN, w następujący sposób:
 wypłata dywidendy
- 15 235
 wypłata świadectw założycielskich
642
 przeniesienie na kapitał zapasowy
- 16 235
Na wypłatę dywidendy z zysku za 2007 rok przeznaczono 15 235 tys. PLN, co w przeliczeniu na jedną akcję daje
1,10 zł. Taka sama kwota przypada na akcje zwykłe i uprzywilejowane, ponieważ uprzywilejowanie akcji emitenta
dotyczy tylko liczby głosów.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypadł na 31 lipca 2008 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpiła
w dniu 14 sierpnia 2008 roku.
Zgodnie z obowiązkiem ciążącym na spółkach akcyjnych jednostka obligatoryjnie utworzyła kapitał zapasowy
do wysokości trzeciej części kapitału zakładowego, przeznaczając 8% z czystego zysku w stosunku rocznym.
Oprócz tego jednostka fakultatywnie przeznacza określoną część z zysku netto danego roku obrotowego
na powiększenie kapitału zapasowego w danym roku.
NOTA NR 13
AKCJE WŁASNE
17 marca 2008 roku NWZA Emitenta wyraziło zgodę na skup akcji własnych za maksymalną kwotę 55 mln zł. Do
dnia 31 grudnia 2008 roku FFiL Śnieżka S.A. nabyła 128 134 akcje własne w celu umorzenia za kwotę 3,43 mln
zł. Nabyte akcje stanowią 0,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.
NOTA NR 14
REZERWY
Na dzień 31.12.2008 r. jednostka posiada w księgach rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w
związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, które w przyszłości spowodują zwiększenie podstawy
opodatkowania podatkiem dochodowym, oraz rezerwę na odprawy emerytalne, rentowe, jubileuszowe,
pośmiertne oraz niewykorzystane urlopy pracownicze.
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REZERWY od 01-01-2008 do 31-12-2008
Wyszczególnienie

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Stan rezerw na 01-01-2007
Rezerwy utworzone
Rezerwy wykorzystane
Rezerwy rozwiązane
Pozostałe zmiany stanu rezerw
Stan rezerw na 31-12-2007
w tym:
- rezerwy krótkoterminowe
- rezerwy długoterminowe
Stan rezerw na 01-01-2008
Rezerwy utworzone
Rezerwy wykorzystane
Rezerwy rozwiązane
Pozostałe zmiany stanu rezerw
Stan rezerw na 31-12-2008
w tym:
- rezerwy krótkoterminowe
- rezerwy długoterminowe

Rezerwa na świadczenia
pracownicze

Razem

2.938
15.742
(14.666)
4.014

556
57
(47)
566

3.494
15.799
(14.713)
4.580

4.014

89
477

4.014
17.717
(17.722)
-

566
431
(17)
-

4.009

980

89
4.491
4.580
18.148
(17.739)
4.989

4.009

402
578

402
4.587

NOTA NR 15
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, ZOBOWIĄZANIA Z TYT. BIEŻĄCEGO PODATKU
DOCHODOWEGO ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, ZOBOWIĄZANIA Z TYT. BIEŻĄCEGO PODATKU DOCHODOWEGO ORAZ
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA od 01-01-2008 do 31-12-2008
Wyszczególnienie

na dzień
na 31-12-2008

na 31-12-2007

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
w tym wobec jednostek powiązanych

29.930
5.910

22.326
807

w tym wobec jednostek pozostałych

24.020
-

21.519
-

3.639
1.745

2.739
1.920

Pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych
Pozostałe zobowiązania wobec jednostek pozostałych
- z tyt. podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tyt. wynagrodzeń
- zaliczki otrzymane na dostawy

1.784
-

-

- inne

110
4.517

-

38.086
-

25.065
-

38.086

25.065

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania ogółem, z tego
- część długoterminowa
- część krótkoterminowa

731
88

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług regulowane są na bieżąco zgodnie z terminami płatności wykazanymi
w fakturach otrzymanych od dostawców. Średni cykl zobowiązań w 2008 roku wyniósł 58,99 dni.
NOTA NR 16
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE od 01-01-2008 do 31-12-2008
Wyszczególnienie

na dzień
na 31-12-2008

Pozostałe zobowiązania finansowe
- z tytułu leasingu
Pozostałe zobowiązania finansowe, z tego
- część długoterminowa
- część krótkoterminowa

na 31-12-2007
99

144

99
99
45

144
144
98

54

46

Dodatkowe informacje na temat zobowiązań finansowych zawarto w nocie NR 31.
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NOTA NR 17
KREDYTY I POŻYCZKI
KREDYTY I POŻYCZKI od 01-01-2008 do 31-12-2008
Wyszczególnienie
Kredyty
Kredyt w Pekao S.A. O/Dębica (wcześniej BPH O/Dębica)

Kwota zobowiązania
95.448
29.072

Kredyt w Raiffeisem Bank O/Rzeszów
Kredyt w PKO BP O/Rzeszów

9.952
20.467

Kredyt w Citibank Handlowy O/Kraków
Kredyt w PBS O/Dębica
Kredyt w Fortis Bank Warszawa

4.788
2.654
8.515

Kredyt w PKO BP O/Rzeszów

Stopa procentowa

Kredyty i pożyczki razem

4.580

1M WIBOR/1M LIBOR + marza

1153

1M WIBOR + marza

334
734
903

1M WIBOR/1M LIBOR + marza
1M WIBOR + marza

20.000

Pożyczki

Koszty

X

1M WIBOR + marza
1M WIBOR + marza
1M WIBOR + marza

103
388
965

-

X

-

95.448

X

4.580

Marża banku przy oprocentowaniu kredytów nie przekracza 1%.
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI KREDYTÓW I POŻYCZEK od 01-01-2008 do 31-12-2008
na dzień

Wyszczególnienie

na 31-12-2008

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

na 31-12-2007
95.448
95.448

Kredyty i pożyczki długoterminowe
Kredyty i pożyczki razem

81.893
81.893

KREDYTY I POŻYCZKI W PODZIALE NA WALUTY od 01-01-2008 do 31-12-2008
na dzień
Wyszczególnienie
PLN
USD
EUR
Kredyty i pożyczki razem

na 31-12-2008
wartość w walucie
16.235
X

na 31-12-2007
wartość w walucie
72.013
7.000
X

na dzień
na 31-12-2008
na 31-12-2007
wartość w PLN
wartość w PLN
48.240
59.717
47.208
22.176
95.448
81.893

NOTA NR 18
LEASING

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO od 01-01-2008 do 31-12-2008
na dzień
na 31-12-2008
na 31-12-2008
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu
finansowego
inwestycje leasingowe brutto
wartość bieżąca opłat
minimalnych
Płatne w okresie do 1 roku
60
54
Płatne w okresie od 1 roku do 5 lat
47
45
Płatne powyżej 5 lat
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu
finansowego ogółem
107
99
Koszty finansowe
8
Wartość bieżąca minimalnych opłat z tytułu
umów leasingu finansowego
99
99

na dzień
na 31-12-2007

na 31-12-2007

inwestycje leasingowe brutto

wartość bieżąca opłat
minimalnych
46
98
-

55
105
160
16

144

144

144

UMOWY LEASINGU

Data
zawarcia
umowy
16.11.2007 r.

Strona umowy

Leasingodawca:
DAIMLER
CHRYSLER
LEASING POLSKA
Sp.z o.o. Warszawa

Przedmiot umowy

Umowa leasingu
operacyjnego, której
przedmiotem jest
samochód osobowy
Mercedes Benz VIANO
CDI 3,0

Istotne warunki umowy

Cena zakupu netto – 155.032,00 PLN ;Okres
umowy – 35 miesięcy. Leasingodawca może
rozwiązać umowę leasingu w przypadku nie
zapłacenia jakiejkolwiek należności wynikającej z
umowy w dacie jej płatności a także w innych
wymienionych w umowie przypadkach.
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NOTA NR 19
PODATEK DOCHODOWY
PODATEK DOCHODOWY od 01-01-2008 do 31-12-2008
za okres

Główne składniki obciążenia podatkowego:

na 31-12-2008

rachunek zysków i strat
Bieżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego
Korekty dotyczące podatku bieżącego z lat ubiegłych
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych
Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat

na 31-12-2007
9.919
9.917
2
(500)
(500)
9.419

6.731
6.731
1.200
1.200
7.931

ROZLIC ZENIE PODAT KU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ZA OK RES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU
Lp

Wysz cz eg óln ienie

Warto ść

1.

Prz ychody i zysk i w ew idencji

2.

Prz ychody nie podlegające opodatk owaniu i wolne od podatku

3.

Prz ychody podatk owe, nie będące przychodami k sięgowym i

4.

Razem pr zycho dy podatkowe

408.048

5.

Kos zty i straty w ewidencji

358.290

6.

Kos zty i straty trwale nie stanowiące k osztów uz yskania przychodów

7.

Kos zty i straty przejś ciowo nie stanowiące k os ztów uz yskania przychodów

8.

Kos zty podatkowe, nie będące k osztam i ks ięgowymi

9.

Razem koszty podatkowe

10.

Dochód / strata

11.

Odlicz enia od dochodu

11.1

- darowizny

406.919
2.759
3.888

1.689
14.030
13.138
355.709
52.339
142
142

12.

Podstawa opodatkowania

52.197

13.

Po datek wg stawki 19%

9.917

14.

Odlicz enia od podatku

12

14.1. Podatek od dywidendy

0

14.2. Podatek od ods etek od pożycz ki
15.

12

Po datek n ależny

9.905

NOTA NR 20
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
Wykazany w rachunku zysków i strat podatek odroczony stanowi różnicę między stanem rezerw i aktywów
z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresów sprawozdawczych.

ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY od 01-01-2008 do 31-12-2008
rachunek zysków i strat za okres

Bilans na dzień
Wyszczególnienie
na 31-12-2008
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego
- amortyzacja podatkowa wolniejsza niż amortyzacja księgowa
- naliczone dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej
- naliczone, niezapłacone odsetki od udzielonych pożyczek
- należne, niezapłacone należnosci licencyjne
- należne, niezapłacone dywidendy
- środki trwałe w leasingu
- pozostałe
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
- odpisy aktualizujące należności
- naliczone ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej
- odpisy aktualizujace zapasy
- zobowiązania z tytułu leasingu
- rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe, jubileuszowe
- amortyzacja podatkowa szybsza niż księgowa
- koszty programów marketingowych i pozostałych
- koszty badania sprawozdania finansowego
- koszty wynagrodzeń
- koszty rozliczane w czasie
- zarachowane niezapłacone odsetki od kredytów, zobowiązań
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego

na 31-12-2007

3.684
17
273
19
16
4.009
163
238
20
186
3
8
586
43
15
1.262
X

od 01-01-2008 do 31-12-2008

3.328
17
631
29
9
4.014

(356)
358
10
(7)
12

453
(18)
5
(23)
631
29
(1)
1.076

53

(110)

54
28
108
10
358
101
54
766

(184)
8
(78)
(3)
2
(228)
58
39
(496)
508

(23)
(49)
(86)
9
2
(76)
(35)
(4)
30
63
45
(124)
1.200

-

X

od 01-01-2007 do 31-12-2007

25/25

Nazwa jednostki:

Fabryka Farb i Lakierów „ Śnieżka” S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2008 - 31.12.2008

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

NOTA NR 21
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (BIERNE)
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (BIERNE) od 01-01-2008 do 31-12-2008
na dzień

Wyszczególnienie

na 31-12-2008

1. Ujemna wartość firmy
2.Inne rozliczenia międzyokresowe

na 31-12-2007
-

65

2.1 Długoterminowe
2.2 Krótkoterminowe
Badanie bilansu
Premia dla Zarzadu

65
40

203
203
54

5
20
65

149
203

-

-

Koszty marketingowe
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe (bierne) razem

Rozliczenia międzyokresowe bierne są to zobowiązania przypadające do zapłaty za towary bądź usługi, które
zostały otrzymane/wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą,
łącznie z kwotami należnymi pracownikom. Mimo, iż czasami konieczne jest oszacowanie kwoty lub terminu
zapłaty rozliczeń międzyokresowych biernych, stopień niepewności jest na ogół znacznie mniejszy niż
w przypadku rezerw.
NOTA NR 22
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Zgodnie z MSR 18 przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług , po pomniejszeniu o podatek
od towarów i usług, rabaty i upusty są rozpoznawane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające
z ich własności zostały przeniesione na kupującego.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE od 01-01-2008 do 31-12-2008
Wyszczególnienie
Sprzedaż produktów
W tym sprzedaż produktów kraj
W tym sprzedaż produktów eksport
W tym sprzedaż usług kraj
W tym sprzedaz usług eksport
Sprzedaż towarów i materiałów
W tym sprzedaż towarów kraj
W tym sprzedaż towarów eksport
W tym sprzedaz materiałów kraj
W tym sprzedaż materiałów eksport
Przychody ze sprzedaży ogółem
w tym od jednostek powiązanych
Przychody ze sprzedaży ogółem

za okres
od 01-01-2008 do 31-12-2008
od 01-01-2007 do 31-12-2007
324.519
297.108
253.411
232.553
67.285
62.016
2.629
2.539
1.194
74.433
70.332
43.046
43.233
14.530
6.715
10.142
398.952
55.886
398.952

12.050
4.886
10.163
367.440
48.297
367.440

NOTA NR 23
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Zgodnie z wymogami MSR 1 poniesione przez emitenta koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się
następująco:
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Wyszczególnienie
Koszty wg rodzaju
Amortyzacja

za okres
od 01-01-2008 do 31-12-2008

od 01-01-2007 do 31-12-2007

w tym amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych

296.358
7.648
7.272

w tym amortyzacja WN
Zużycie materiałów i energii

376

226

211.362

205.282

40.995
1.334

35.564
1.206

25.350

21.892

5.175
4.494
(2.515)
(756)

4.915
3.822
(4.728)
(1.371)

(52.096)

(45.108)

(29.763)
211.228

(27.127)
202.597

Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólne zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

280.931
8.250
8.024
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NOTA NR 24
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
Wyszczególnienie
Przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne:
Odszkodowania
Nadwyżki inwentaryzacyjne
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość należności
Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość zapasów
Zwrot kosztów postępowania sądowego
Pozostałe
Koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych:
- Odpis aktualizujący wartość zapasów
- Odpis aktualizujący wartość należności
Inne koszty operacyjne :
Darowizny
Odszkodowania, kary, grzywny
Opłaty związane z dochodzeniem roszczeń
Koszty związane z usuwaniem szkód losowych
Rezerwa na świadczenia emerytalne
Niezawinione niedobory w majątku
Należności umorzone
Koszty złomowania zapasów
Przychody (koszty) operacyjne netto

za okres
od 01-01-2008 do 31-12-2008
od 01-01-2007 do 31-12-2007
1.475
1.259
501
556
18
956
703
248
174
56
66
570
430
43
26
21
2
18
5
3.485
1.415
2.516
774
1.170
198
1.346
576
969
641
153
197
113
133
36
2
82
189
414
9
46
64
23
21
102
26
(2.010)
(156)

NOTA NR 25
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
Zrealizowane różnice kursowe dotyczące pochodnych walutowych instrumentów finansowych prezentowane są
wynikowo w przychodach lub kosztach finansowych odpowiednio w pozycji zysk lub strata ze zbycia inwestycji.
Niezrealizowane różnice kursowe z w/w tytułu ujmowane są również w przychodach lub kosztach finansowych
jako aktualizacja wartości inwestycji. Pozostałe różnice kursowe jednostka prezentuje wynikowo jako inne
przychody lub koszty finansowe.
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
Wyszczególnienie
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach
Odsetki
Opłaty licencyjne
Różnice kursowe
Zysk ze zbycia inwestycji
Koszty finansowe
Odsetki
Strata ze zbycia walutowych instrumentów pochodnych
Inne koszty finansowe
Różnice kursowe
Przychody (koszty) finansowe netto

za okres
od 01-01-2008 do 31-12-2008
od 01-01-2007 do 31-12-2007
6.493
7.520
3.524
5.724
1.474
839
773
738
722
219
4.935
4.335
4.669
3.875
32
234
460
1.558
3.185

NOTA NR 26
WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
W okresie sprawozdawczym emitent nie zaniechał żadnej działalności.
NOTA NR 27
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ
Zysk na jedną akcję zwykłą oblicza się poprzez podzielenie zysku netto przez średnią liczbę akcji zwykłych
występującą w ciągu roku obrotowego.
Rozwodniony zysk na jedną akcję oblicza się przy uwzględnieniu liczby obligacji zamiennych na akcje .
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ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ
za okres

Zyski

od 01-01-2008 do 31-12-2008

Zysk netto danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję
podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej

39.211

32.112

-

-

39.211

32.112

Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:
Odsetki od obligacji zamiennych na akcje (po opodatkowaniu)
Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego
przypadającego na jedną akcję

od 01-01-2007 do 31-12-2007

za okres
od 01-01-2008 do 31-12-2008

Liczba wyemitowanych akcji
Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości
zysku zwykłego na jedną akcję
Efekt rozwodnienia potencjalnej liczby akcji zwykłych:
Opcje na akcje
Obligacje zamienne na akcje
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia wartości
zysku rozwodnionego na jedną akcję)
Działalność kontynuowana

od 01-01-2007 do 31-12-2007

13.850.000

15.083.493

-

-

13.850.000
za okres
od 01-01-2008 do 31-12-2008

15.083.493

Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy
jednostki dominującej
Wyłączenie straty na działalności zaniechanej
Zysk netto z działalności kontynuowanej, po wyłączeniu wyniku na
działalności zaniechanej
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:
Odsetki od obligacji zamiennych na akcje (po opodatkowaniu)
Zysk z działalności kontynuowanej wykazany dla potrzeb wyliczenia
wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję, po
wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej

od 01-01-2007 do 31-12-2007

39.211

32.112

-

-

39.211

32.112

-

-

39.211

32.112

NOTA NR 28
POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie dokonano połączenia spółek .
NOTA NR 29
MSSF 7 – WPŁYW RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ
Zgodnie z MSSF 7 jednostka przedstawia wartość bilansową aktywów i zobowiązań w walutach obcych na dzień
31.12.2008 roku, oraz wpływ ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej na wielkość aktywów i zobowiązań.
Na dzień bilansowy największymi pod względem wartości były zobowiązania z tytułu kredytu w walucie PLN oraz
USD. Na dzień 31.12.2008 roku spółka nie posiadała zawartych żadnych instrumentów pochodnych tj. opcji,
kontraktów terminowych, futures itp. W ciągu 2008 roku nie były stosowane zabezpieczenia przepływów
finansowych przy użyciu instrumentów pochodnych, które miałyby istotny wpływ na wynik finansowy emitenta.
Spółka nie zawierała również transakcji spekulacyjnych takimi instrumentami.
Ryzyko stopy procentowe

Ryzyko walutowe

+50 pb PLN +50 -50 pb PLN
pb USD/EUR
50 pb USD/EUR
Stan na dzień 31.12.2008
Aktywa
Środki pieniężne:
USD
EUR
BYR
UAH
Należności:
USD
EUR
UAH (z tytułu dywidendy)
Pożyczki walutowe udzielone:
USD
EUR
Instrumenty pochodne
Zobowiązania finansowe
Kredyty PLN
Kredyty USD
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:
EUR
USD
Razem zwiększenie/zmniejszenie

Wartość bilansowa w
walucie

Wartość bilansowa
w zł

80,77
66,21
10,93
8.973,09
8.265,38
1.163,79
3.270,84
2.935,00
160,00
-

239,21
276,26
0,01
3.346,96
24.480,40
4.855,78
1.220,02
8.692,88
667,58
-

16.235,00
943,12
176,19
-

47.363,51
48.084,82
3.935,07
521,85
-

Zysk

1,91
3,59
0,00
401,64
14,68
0,80

-

236,82
81,18
104,62

Zysk

-

0,24
0,83
0,00
368,17
14,68
0,80

236,82
81,18
671,75

+ 5%

-5%

Zysk

Zysk

11,96
13,81
0,00
167,35
1.224,02
242,79
61,00
434,64
33,38

-

2.404,24
196,75
26,09
438,13

-

11,96
13,81
0,00
167,35
1.224,02
242,79
61,00
434,64
33,38

2.404,24
196,75
26,09
438,13
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Obliczeń do tabeli dokonano przy założeniu zmiany kursu walut obcych o + / - 5% oraz zmiany stopy procentowej
o + / - 50 p. b.
NOTA NR 30
ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
Po dniu bilansowym FFiL „Śnieżka” S.A. kontynuowała skup akcji własnych w celu umorzenia. Do dnia 20
kwietnia 2009 roku Emitent nabył łącznie 285 249 akcji własnych za kwotę 7 025 tys. zł. Nabyte akcje stanowią
2,06% udziału w kapitale zakładowym FFiL Śnieżka S.A.
W dniu 16 kwietnia 2009 roku została zawarta umowa nabycia 220 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy
przez FFiL Śnieżka S.A. w spółce Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. Grupa Śnieżka w
Bytowie. Udziały zostały nabyte od Pana Andrzeja Kin za łączną kwotę 139 920,00 zł. Do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania nabycie udziałów nie zostało jeszcze zarejestrowane przez sąd. Po zarejestrowaniu
FFiL Śnieżka S.A. będzie posiadała 100% udziałów w tej spółce.
NOTA NR 31
INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH
Informacje o instrumentach finansowych
Podział instrumentów finansowych przedstawiony jest w nocie nr 6.
Opis instrumentów zakwalifikowanych do poszczególnych grup:
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu to pochodne instrumenty finansowe: opcje walutowe oraz walutowe
kontrakty terminowe forward i swap wycenione wg wartości godziwej. Na koniec okresu nie wystąpiły.
Pożyczki udzielone i należności własne
AKTYWA FINANSOWE: POŻYCZKI UDZIELONE JEDNOSTKOM POWIĄZANYM NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU
Lp

1
2
3
4
5
6

Pożyczkobiorca

Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o.- Bytów
Hadrokor Sp.z o.o.- W łocławek
Śnieżka Bel-Pol Sp. z o.o.- Białoruś
Śnieżka Sp. z o.o.- W istowa
Śnieżka Sp. z o.o.Jaworów
Śnieżka Romania S.R.L.
Razem

Kwota wymagająca zapłaty
na dzień 31.12.2008

2.355
600
252
687
5.849
1.423
11.166

Oprocentowanie

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2008

1M Wibor + marża
1M Wibor + marża
7%
7%
7%
1M Euribor + marża

2.355
600
252
687
5.849
1.423
11.166

Część wartości bilansowej należności, której termin
płatności przypada w okresie (od dnia bilansowego)
do 1 roku

2.355
600
252
687
35
1.423
5.352

powyżej 1 roku

5.814
5.814

AKTYWA FINANSOWE: POŻYCZKI UDZIELONE JEDNOSTKOM POZOSTAŁYM NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU
Lp

1 Bawa - Poznań
2 Diana Sp. z o.o.
Razem

Pożyczkobiorca

Kwota wymagająca zapłaty
na dzień 31.12.2008
1.006
2.047
3.053

Oprocentowanie

Wartość
bilansowa
na dzień 31.12.2008

1M Wibor + marża
7%

1.006
2.047
3.053

Część wartości bilansowej należności, której termin
płatności przypada w okresie (od dnia bilansowego)
do 1 roku
1.006
1.623
2.629

powyżej 1 roku
424
424

Wysokość marży przy oprocentowaniu pożyczek udzielonych zawiera się w przedziale 0 – 2 %.
Na dzień 31.12.2008 r. wysokość udzielonych pożyczek wyceniona w kwocie wymaganej zapłaty wynosi 14 219
tys. PLN.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności nie wystąpiły
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują :
Długoterminowe aktywa finansowe - udziały w jednostkach niepowiązanych na kwotę 806 tys. PLN wycenione
zostały w cenie nabycia. Ich cena rynkowa nie jest znana, gdyż nie są to spółki notowane na rynku papierów
wartościowych. Nie istniała konieczność dokonania odpisów aktualizujących.
Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe to kredyty bankowe, wykazane w kwocie wymagającej zapłaty
w wysokości 95 448 tys. PLN .
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Nazwa jednostki:

Fabryka Farb i Lakierów „ Śnieżka” S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2008 - 31.12.2008

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Zobowiązania z tytułu kredytów
Zobowiązania z tytułu
kredytów i pożyczek
Nazwa (firma) jednostki ze
wskazaniem formy prawnej

Bank Pekao S.A. O/Dębica
(wcześniej BPH O/Dębica)

Raiffeisen Bank Polska S.A.
O/Rzeszów

Bank PKO BP S.A.O/Rzeszów

Bank PKO BP S.A.O/Rzeszów

Podkarpacki Bank Spółdzielczy
O/Dębica

Fortis Bank Polska S.A.
O/Rzeszów

CITI BANK HANDLOWY S.A.
O/Kraków
Kredyty i pożyczki razem

Kwota kredytu/pożyczki wg
umowy

tys.zł

30.000

10.000

20.000

20.000

3.000

13.000

20.000
X

Kwota kredytu/pożyczki
Kwota kredytu/pożyczki pozostała
pozostała do spłaty w podziale
do spłaty
na części

waluta

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN
X

tys.zł

29.072

9.952

20.467

20.000

2.654

8.515

4.788
95.448

waluta

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN
PLN

krótkoter.

29.072

9.952

20.467

20.000

2.654

8.515

4.788
95.448

długoter.

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

Inne

-

Zastaw rejestrowy -środki trwałe na kwotę 7 472
194,74 PLN i 1 027 996,84 PLN, zastaw
rejestrowy na zapasach na kwotę 8 000 000
PLN, przewłaszczenie w/w środków trwałych i
zapasów, pełnomocnictwo do dyspozycji
2009-12-18 rachunkami bieżącymi spółki w Pekao S.A.

-

Weksel własny in blanco,zastaw rejestrowy na
środkach trwałych na kwotę 3 749 798,93 PLN,
zastaw rejestrowy na zapasach surowców i
materiałów na kwotę 4 500 000 PLN , wraz z
cesją praw z polis ubezpieczeniowych w/w
kredyt na finansowanie działalności
bieżacej, może być wykorzystany w
rzeczy, pełnomocnictwo do dyspozycji
PLN lub walutach wymienialnych
2010-01-08 rachunkiem bieżącym spółki w banku

-

Hipoteka kaucyjna na prawie wieczystego
użytkowania i nieruchomości w Brzeźnicy do
kwoty 10 000 000 PLN, wraz z cesją praw z
2009-01-20 polisy ubezpieczeniowej

kredyt obrotowy, może być
wykorzystany w PLN lub walutach
wymienialnych.Na dzień 31-12-2008
zadłużenie z tytułu tego kredytu
wynosi 8 155 tys PLN i 4 235 tys
USD.

-

Hipoteka kaucyjna na prawie wieczystego
użytkowania i nieruchomości w Brzeźnicy do
kwoty 10 000 000 PLN, wraz z cesją praw z
2010-01-21 polisy ubezpieczeniowej

kredyt obrotowy

-

Przewłaszczenie zapasów surowców o wartości
2 000 000 PLN, wraz z ces ją praw z polisy
ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do
dyspozycji rachunkiem bieżącym spółki w PBS, kredyt obrotowy w rachunku
bieżącym
2009-03-27 weksel własny in blanco

kredyt na finansowanie działalności
bieżacej, może być wykorzystany w
PLN lub walutach wymienialnych. Na
dzień 31-12-2008 zadłużenie z tytułu
tego kredytu wynosi 10 000 tys USD.

wielocelowa linia kredytowa, może
być wykorzystana w PLN lub
walutach wymienialnych. Na dzień 3112-2008 zadłużenie z tytułu tego
kredytu wynosi 2 691 tys PLN i 2 000
tys USD.

-

2009-01-16 Weksel własny in blanco

X

Zastaw rejestrowy na środkach trwałych na
kwotę 1 071 003,47 PLN, przewłaszczenie
zapasów na kwotę 4 500 000 PLN,wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej w/w rzeczy,
cesja należności od wybranych kontrahentów kredyt obrotowy w rachunku
bieżącym
2009-02-27 na kwotę 7 500 000 PLN
X
X
X

Ryzyka
W związku z instrumentami finansowymi jednostka może być narażona na:
 ryzyko zmiany krótkoterminowych stóp procentowych stosowanych zarówno w przypadku pożyczek
o zmiennym oprocentowaniu udzielonych przez spółkę, jak również w przypadku opartego o zmienne
oprocentowanie zadłużenia wobec banków (oprocentowanie pożyczek i kredytów oparte jest głównie
o 1M WIBOR),
 ryzyko kredytowe niespłacenia przez dłużników udzielonych im pożyczek,
 ryzyko związane z wyceną walutowych, pochodnych instrumentów finansowych, która w krótkim
okresie może znacząco wpłynąć na wynik finansowy spółki.
NOTA NR 32
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
Na dzień 31.12.2008 r. Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. posiada poręczenia udzielone niżej wymienionym
firmom:
 Umowa poręczenia udzielona firmie Farbud Sp. z o.o. z siedziba w Lublinie w wysokości 190 tys. PLN
weksle in blanco.
 Umowa poręczenia udzielona firmie Benmar Sp. z o.o. z siedziba w Białymstoku w wysokości 5 000 tys.
PLN jako zabezpieczenie umowy kredytowej.
 Umowa gwarancji udzielona firmie „Kopalnia Gipsu i Anhydrytu” Nowy Ląd za zobowiązania spółki Śnieżka
Bel-Pol z siedzibą na Białorusi w wysokości 150 tys. USD.
 Na dzień 31.12.2008 r. FFiL „Śnieżka” S.A. posiada również zobowiązanie warunkowe wobec Banku
Handlowego w Warszawie S.A. z tytułu poręczenia umowy Paylink na kwotę 8 024,5 tys. PLN.
Wszystkie poręczenia zostały wydane na podstawie Uchwał Zarządu Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
NOTA NR 33
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI I CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI
W działalności Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. występuje zjawisko sezonowości, polegające na znacznym
zwiększeniu popytu, a co za tym idzie wzroście sprzedaży produktów w drugim i trzecim kwartale każdego roku
obrotowego. W miesiącach zimowych sprzedaż spada nawet do 70% w stosunku do miesięcy letnich.
Procentowy udział sprzedaży w drugim i trzecim kwartale waha się od 65% do 75% całej sprzedaży rocznej.
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Nazwa jednostki:
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Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

NOTA NR 34
ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE SZACUNKÓW
W opinii jednostki zastosowane szacunki nie niosą za sobą znacznego ryzyka, które mogłoby spowodować
istotne korekty wartości bilansowej aktywów i pasywów w ciągu kolejnego roku obrotowego.
NOTA NR 35
INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH.
17 marca 2008 roku NWZA Emitenta wyraziło zgodę na skup akcji własnych za maksymalną kwotę 55 mln zł.
Do dnia 31 grudnia 2008 roku FFiL Śnieżka S.A. nabyła 128 134 akcje własne w celu umorzenia za kwotę
343 tys. zł.
NOTA NR 36
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH
W skład Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA wchodzą:


Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych „Proximal” Spółka z o.o.-Grupa Śnieżka, z siedzibą w Bytowie
w województwie pomorskim z własnością 96,45 % udziałów
 FARBUD Sp. z o.o. w Lublinie 80,93 % udziałów
 HADROKOR Sp. z o.o. we Włocławku 51,09 % udziałów
 Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie 79,93 % udziałów
 Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej 100 % udziałów (74% bezpośrednio i 26% pośrednio poprzez Śnieżkę
Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie)
 SOOO Śnieżka BEL-POL w Żodino koło Mińska 88 % udziałów
 Śnieżka Romania S.R.L. w Savinesti 80 % udziałów
Natomiast powiązania kapitałowe dotyczą również:
 Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie 10,07% udziałów (ponadto Plastbud Sp. z o.o. jest właścicielem 99,9%
udziałów Spółki Anser Ukraina LTD, które nabył od Śnieżki Ukraina I Sp. z o.o. w Jaworowie)
 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak & Klabacha Sp. z o.o. w Pustkowie 10.01% udziałów.
W dniu 12 listopada 2008 roku FFiL „Śnieżka” S.A. dokonała sprzedaży udziałów, jakie posiadała w jednostce
stowarzyszonej „Sped-farb” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy. Zbycie 35% udziałów nastąpiło na rzecz
pozostałych udziałowców spółki „Sped-farb” Sp. z o.o.
FFiL „Śnieżka” S.A. na sprzedaży w/w udziałów zrealizowała zysk w wysokości 682 tys. PLN.
W okresie od 01.01.2008 do dnia zbycia udziałów FFiL „Śnieżka” S.A. osiągnęła przychody od w/w jednostki w
wysokości 35 tys. PLN, oraz dokonała zakupów w spółce „Sped-farb” Sp. z o.o. na sumę 7 670 tys. PLN.
Charakter transakcji z firmami powiązanymi










Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych „Proximal” Sp. z o.o – Grupa Śnieżka z siedzibą w Bytowie
w województwie pomorskim zajmuje się produkcją farb i lakierów proszkowych. Transakcje wzajemne
pomiędzy firmami dotyczą obrotu surowcami, materiałami i towarami.
Farbud Sp. z o.o. zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym wyrobami „Śnieżki” w regionie
lubelskim.
Hadrokor Sp. z o.o. we Włocławku - FFiL „Śnieżka” kupuje towary handlowe produkowane przez firmę
pod marką „Śnieżki”.
Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie zajmuje się produkcją wyrobów – pigmentów do farb, które są
sprzedawane pod marką „Śnieżki”. Transakcje wzajemne pomiędzy firmami dotyczą obrotu surowcami,
materiałami i towarami.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak & Klabacha Sp. z o.o. w Pustkowie zajmuje się
produkcją opakowań z tworzyw sztucznych”. Transakcje wzajemne pomiędzy firmami dotyczą obrotu
materiałami.
Śnieżka – Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie jest jednym z producentów farb i lakierów na Ukrainie.
Wyroby jej sprzedawane są pod marką „Śnieżki”. Transakcje wzajemne pomiędzy firmami dotyczą
obrotu surowcami i materiałami.
SOOO Śnieżka BEL-POL (do 31-08-2005 pod nazwą Polsko-Białoruska Śnieżka sp. z o.o.) kupuje od
FFiL ”Śnieżka” S.A. surowce i materiały do produkcji farb, rozpuszczalników.
Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej – zajmuje się produkcją farb i lakierów na Ukrainie. Wyroby jej
sprzedawane są pod marką „Śnieżki”. Transakcje wzajemne pomiędzy firmami dotyczą obrotu
surowcami, materiałami i produktami.
Śnieżka Romania S.R.L. w Savinesti zajmuje się dystrybucją wyrobów „Śnieżka” na terenie Rumunii.

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach równorzędnych z tymi, które
obowiązują w transakcjach zawieranych na warunkach rynkowych.
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Nazwa jednostki:
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złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. udzieliła poręczenia jednostkom powiązanym :



„Farbud” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Umowa poręczenia w wysokości 190 tys. PLN dotyczy
zabezpieczenia umowy kredytowej udzielonej przez Raiffeisen Bank o/Lublin na rzecz „Farbud” sp.z o.o.
SOOO Śnieżka BEL-POL Białoruś, umowa poręczenia na 150 tys. USD

Emitent udzielił jednostkom powiązanym pożyczek. Na dzień 31.12.2008 roku wartość udzielonych pożyczek
przedstawia się następująco:







firmie Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych „Proximal” Spółka z o.o. – Grupa Śnieżka w wysokości
2 340 tys. PLN.
firmie Hadrokor Sp. z o.o. w wysokości 600 tys. PLN.
firmie SOOO Śnieżka BEL-POL na kwotę 60 tys. EUR, której wartość na koniec okresu wg kursu
średniego NBP wyniosła 247 tys. PLN.
firmie Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej kwotę 235 tys. USD, której wartość na koniec okresu wg kursu
średniego NBP wyniosła 683 tys. PLN.
firmie Śnieżka Romania w wysokości:
•
100 tys. EUR, której wartość na koniec okresu wg kursu średniego NBP wyniosła 412 tys. PLN,
•
oraz 1 000 tys. PLN.
firmie Śnieżka – Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie w wysokości 2 000 tys. USD, której wartość na koniec
okresu wg kursu średniego NBP wyniosła 5 814 tys. PLN.

Emitent zawarł umowy licencyjne na używanie znaku towarowego Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.
z następującymi firmami:
 Śnieżka – Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie
 SOOO Śnieżka BEL-POL w Żodino
 Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej
Przychody z tego tytułu dla Emitenta w 2008 roku wyniosły :
 od Śnieżka – Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie - 590 tys. PLN
 od SOOO Śnieżka BEL-POL w Żodino
- 157 tys. PLN
 od Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej
26 tys. PLN
Sprzedaż FFiL "Śnieżka" S.A . w 2008 roku do :

sprzedaż
produktów

Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o.- Grupa Śnieżka
Farbud Sp.z o.o.

sprzedaż
usług

sprzedaż
pozostała

sprzedaż
towarów

sprzedaż
materiałów

sprzedaż razem

23

15

98

18

2

156

8.925

2

3

1.314

94

10.338

Hadrokor Sp. z o.o.

-

-

2

20

1.291

1.313

Plastbud Sp. z o.o.

11

-

-

37

694

742

5

-

2

-

8

15

1.120

-

-

-

673

1.793

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak & Klabacha Sp. z o.o
SOOO Śnieżka BEL-POL - Białoruś
Śnieżka sp. z o.o. Wistowa

4

-

-

-

20

24

Snieżka Romania Sp. z o.o.

2.820

-

-

474

299

3.593

Śnieżka Ukraina Sp. z o.o.

20.080

-

-

8.685

9.147

37.912

Rezem

32.988

17

105

10.548

12.228

55.886

Wzajemne salda należności i zobowiązań na dzień 31.12.2008 roku
Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o.- Grupa Śnieżka

należności

zobowiązania
808

-

3.377

-

14

608

Plastbud Sp. z o.o.

8

4.130

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak & Klabacha Sp. z o.o
SOOO Śnieżka BEL-POL - Białoruś

-

659

651

-

2

-

Farbud Sp.z o.o.
Hadrokor Sp. z o.o.

Śnieżka sp. z o.o. Wistowa
Śnieżka Romania w Savinestii

1.900

Śnieżka Ukraina Sp. z o.o.

14.016

-

Razem

20.776

5.397
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Nazwa jednostki:
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Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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zakup usług
58
3

zakup
towarów
12.540

zakup
opakowań
80
65

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak & Klabacha Sp. z o.o

5
512
-

17.934
-

6.364

Rezem

578

30.474

6.509

Zakupy FFiL "Śnieżka" S.A . w 2008 roku od :
Farbud Sp.z o.o.
Hadrokor Sp. z o.o.
Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o.- Grupa Śnieżka
Plastbud Sp. z o.o.
Śnieżka Ukraina Sp. z o.o.

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

zakup
nakładów
inwestycyjnych
-

zakup
materiałów
97

razem zakupy
138
12.705

164
-

10.369
-

164
28.308
512
6.364

164

10.466

48.191

NOTA NR 37
POZOSTAŁE INFORMACJE WYMAGANE DLA EMITENTA
1.Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu
uzyskania prawa własności budynków i budowli
FF i L „ŚNIEŻKA” S.A. nie posiada zobowiązań z wymienionych tytułów.
2. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia
bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na finansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać
poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego
W 2008 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 20 347 tys. PLN, w tym na rzeczowe aktywa trwałe 15 049 tys. PLN,
na wartości niematerialne 346 tys. PLN, na długoterminowe aktywa finansowe 4 952 tys. PLN.
W ciągu najbliższych 12 miesięcy planowana wartość inwestycji to kwota 33 344 tys. PLN, w tym na rzeczowe
aktywa trwałe 24 044 tys. PLN, na długoterminowe aktywa finansowe 9 300 tys. PLN. Planowane nakłady na
ochronę środowiska naturalnego w ciągu 12 miesięcy to kwota 2 000 tys. PLN.
3.Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Ogółem
Pracownicy przebywający na urlopach
wychowawczych i bezpłatnych

Przeciętne zatrudnienie w 2008 roku
204,70
388,84
593,54
12

4. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych
umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta, udzielonych przez Emitenta osobom
zarządzającym i nadzorującym
Emitent na dzień 31.12.2008 roku nie posiada niespłaconych pożyczek udzielonych osobom zarządzającym
i nadzorującym.
5. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym
za bieżący okres
W 2008 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji odnośnie
postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej,
którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym informację o toczącym się postępowaniu przed Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie antymonopolowe prowadzone przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Katowicach w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w sprawie sygn. akt. RKT-410-03/07/MK wszczęte z urzędu w związku z podejrzeniem zawarcia
przez F.F.i L. „Śnieżka” S.A. oraz przedsiębiorców będących odbiorcami Spółki niedozwolonego porozumienia
ograniczającego konkurencję na rynku krajowym sprzedaży hurtowej farb, lakierów i wyrobów pomocniczych
polegającego na ustalaniu cen sprzedaży towarów poprzez ustalanie w umowach handlowych zawieranych
z odbiorcami Spółki, a dotyczących sprzedaży towarów produkowanych przez Spółkę, cen sprzedaży tych
produktów przez odbiorców. Aktualnie z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w tym
postępowaniu, termin zakończenia postępowania został przedłużony do dnia 31.05.2009 r.
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