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Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za III kwartał 2017 roku 
 
 
Grupa Kapitałowa Śnieżka („Grupa”) składa się z Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („jednostka 
dominująca”, „Spółka”) i jej spółek zależnych. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2017 roku oraz zawiera dane 
porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku.  
 
Sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmuje dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 30 września 
2017 roku - nie było przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta. 

Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000060537. Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 
690527477.  

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest 

nieoznaczony za wyjątkiem spółki Śnieżka East Trade Moskwa. Zarząd jednostki dominującej podjął w 

dniu 13 marca 2017 roku decyzję o likwidacji w/w spółki. 

Podstawowym przedmiotem działania Grupy jest: 

 produkcja farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników itp. 

 handel hurtowy i detaliczny 

Podmiotem bezpośrednio dominującym całej Grupy jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA.  

Dnia 7 listopada 2017 roku niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2017 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do 
publikacji.  

 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez UE 
(„MSSF UE”). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący 
się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie 
stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości, MSSF różnią się od MSSF UE. 
MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”). 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych 
(„PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. 
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości.  
 
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 
wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, które 
zostało opublikowane 25 kwietnia 2017 roku. 
 

Od 31 grudnia 2016 roku Grupa prezentuje koszty Pionu Handlowego jako część kosztów sprzedaży. 

Zmiana prezentacji w ujęciu skonsolidowanym spowodowała wzrost kosztów sprzedaży za 9 miesięcy 

2016 roku o kwotę 15 503 tys. PLN, za sam III kwartał 2016 roku o kwotę  5 722 tys. PLN. W ujęciu 

jednostkowym wzrost kosztów sprzedaży za 9 miesięcy 2016 roku wyniósł 13 497 tys. PLN, za sam III 

kwartał 2016 koszty te wzrosły o kwotę 5 040 tys. PLN. O takie same wartości zostały zmniejszone koszty 

ogólnego zarządu.  

W tym samym okresie nastąpiła również zmiana prezentacji kosztów niewykorzystanych zdolności 

produkcyjnych. W skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2016 roku pozycja ta była 

prezentowana w kosztach ogólnego zarządu, obecnie jest ujmowana w koszcie własnym sprzedaży. W 

ujęciu skonsolidowanym zmiana w okresie 9 miesięcy 2016 roku spowodowała wzrost koszty własnego 

sprzedaży o kwotę 2 263 tys. PLN, za sam III kwartał 2016 roku zmiana wyniosła 629 tys. PLN. W ujęciu 

jednostkowym zmiana w okresie 9 miesięcy 2016 roku spowodowała wzrost koszty własnego sprzedaży 

o kwotę 2 141 tys. PLN, za sam III kwartał 2016 roku zmiana wyniosła 585 tys. PLN. O takie same 

wartości zostały zmniejszone koszty ogólnego zarządu. 
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Wszystkie dane za 2016 w odpowiednich okresach, które są w niniejszym sprawozdaniu raportowane 
zostały przekształcone. 
 

Kursy Euro przyjęte do przeliczenia sprawozdań: 
 
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu średniego EURO w okresie 
który wyniósł: 
 
w ciągu 9 miesięcy 2017 roku: 4,2566 
w ciągu 9 miesięcy 2016 roku: 4,3688 
 
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono wg kursu EURO na koniec okresu: 
na dzień 30 września 2017 roku: 4,3091 
na dzień 30 września 2016 roku: 4,3120  
 
 
 
 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Śnieżka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na dzień/ na dzień/ na dzień/ na dzień/

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 

30 września 2017 

roku (niebadane)

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 

30 września 2016 

roku (niebadane)

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 

30 września 2017 

roku (niebadane)

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 

30 września 2016 

roku (niebadane)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 475 905 481 810 111 804 110 284

II. Zysk z działalności operacyjnej 70 354 59 394 16 528 13 595

III. Zysk brutto 67 247 58 234 15 798 13 330

IV. Zysk netto 56 609 49 033 13 299 11 223

 - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 55 730 48 149 13 093 11 021

 - Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 879 884 207 202

V. Całkowity dochód za okres 51 983 46 787 12 212 10 709

 - Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 51 601 46 228 12 123 10 581

 - Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 382 559 90 128

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 840 43 272 9 125 9 905

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 128) (17 550) (4 729) (4 017)

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 838) (12 965) (2 546) (2 968)

IX. Przepływy pieniężne netto, razem 7 874 12 757 1 850 2 920

X. Aktywa, razem 427 686 411 813 99 252 95 504

XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 196 156 198 058 45 521 45 932

XII. Zobowiązania długoterminowe 2 006 2 930 466 679

XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 194 150 195 128 45 056 45 252

XIV. Kapitał własny 231 530 213 755 53 730 49 572

 -    Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 227 093 209 437 52 701 48 571

 -    Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 4 437 4 318 1 030 1 001

XV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 928 2 926

XVI. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778

XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 4,49                      3,89                      1,05                      0,89                      

 - Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 4,42                      3,82                      1,04                      0,87                      

XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 4,49                      3,89                      1,05                      0,89                      
 - Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu 

dominującego 4,42                      3,82                      1,04                      0,87                      

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 18,35                    16,94                    4,26                      3,93                      

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 18,35                    16,94                    4,26                      3,93                      

XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca 

akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR) 3,20                      3,15                      0,74                      0,73                      

w tys. PLN w tys. EUR
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
na dzień 30 września 2017 roku 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 września 2017 roku (niebadane) 31 grudnia 2016 roku

Aktywa trwałe 189 825 179 351 

Rzeczowe aktywa trwałe 166 092 160 750

Nieruchomości inwestycyjne 8 460 11 023

Aktywa niematerialne 1 576 1 255

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 1 825 2 028

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 331 331

Należności długoterminowe 4 104 385

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 7 437 3 579

Aktywa obrotowe 237 861 158 726 

Zapasy 69 125 68 102

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 149 589 78 409

Należności z tytułu podatku dochodowego 304 1 167

Pozostałe aktywa niefinansowe 1 708 1 460

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 135 9 588

SUMA AKTYWÓ W 427 686 338 077 

PASYWA

Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 227 093 215 869 

Kapitał podstawowy 12 618 12 618

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (39 958) (36 443)

Pozostałe kapitały rezerwowe 85 85

Kapitał zapasowy 131 258 131 244

Kapitał z aktualizacji wyceny (443) 36

Zyski zatrzymane 123 533 108 329

Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 4 437 4 453

Kapitał własny ogółem 231 530 220 322 

Zobowiązania długoterminowe 2 006 4 028 

Oprocentowane kredyty i pożyczki - -

Rezerwy na świadczenia pracownicze 1 532 1 303

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 474 2 725

Zobowiązania krótkoterminowe 194 150 113 727 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 84 579 51 864

Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 87 364 57 166

Instrumenty pochodne 479 -

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 10 901 3 026

Rozliczenia międzyokresowe 6 670 598

Rezerwy na świadczenia pracownicze 4 157 1 073

Zobowiązania razem 196 156 117 755 

SUMA PASYWÓ W 427 686 338 077 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres zakończony 30 września 2017 roku  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

okres 3 miesięcy 

zakończony dnia 

30 września 2017 

roku (niebadane)

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 

30 września 2017 

roku (niebadane)

okres 3 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2016 

roku(niebadane)

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2016 roku 

(niebadane)

 dane przekształcone *  dane przekształcone *  

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów 164 890 434 604 164 640 443 893 

Przychody ze sprzedaży towarów 13 815 35 484 12 219 32 596 

Przychody ze sprzedaży materiałów 1 760 5 817 1 868 5 321 

Przychody ze sprzedaży 180 465 475 905 178 727 481 810 

Koszt własny sprzedaży 108 923 286 798 108 689 295 100 

Zysk brutto ze sprzedaży 71 542 189 107 70 038 186 710 

Pozostałe przychody operacyjne 238 3 171 333 809 

Koszty sprzedaży 30 223 84 865 33 372 96 346 

Koszty ogólnego zarządu 10 476 33 825 9 615 29 126 

Pozostałe koszty operacyjne 418 3 234 544 2 653 

Zysk na działalności operacyjnej 30 663 70 354 26 840 59 394 

Przychody finansowe 119 271 72 542 

Koszty finansowe 583 3 568 982 2 095 

Udział w zysku jednostki stowarzyszonej -   190 129 393 

Zysk brutto 30 199 67 247 26 059 58 234 

Podatek dochodowy 4 791 10 638 4 243 9 201 

Zysk netto z działalności kontynuowanej 25 408 56 609 21 816 49 033 

Działalność zaniechana

Zysk za okres z działalności zaniechanej -   -   -   -   

Zysk netto za okres 25 408 56 609 21 816 49 033 

Inne całkowite dochody

Inne całkowite dochody (straty), które mogą być przeniesione do wyniku finansowego:

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (1 091) (4 012) (2 157) (2 314)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 1 530 (479) -   -   

Inne całkowite dochody (straty), które nie zostaną przeniesione do wyniku finansowego:

Zyski (Straty) aktuarialne z tytułu programów zdefiniowanych 

świadczeń
-   (135) -   68 

Inne całkowite dochody netto 439 (4 626) (2 157) (2 246)

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 25 847 51 983 19 659 46 787 

Zysk przypadający: 25 408 56 609 21 816 49 033 

Akcjonariuszom jednostki dominującej 24 958 55 730 21 372 48 149 

Akcjonariuszom niekontrolującym 450 879 444 884 

Całkowity dochód przypadający: 25 847 51 983 19 659 46 787 

Akcjonariuszom jednostki dominującej 25 539 51 601 19 555 46 228 

Akcjonariuszom niekontrolujacym 308 382 104 559 

Zysk na jedną akcję:

                 1,98                     4,42                         1,69                         3,82    

                 1,98                     4,42                         1,69                         3,82    

                 1,98                     4,42                         1,69                         3,82    

                 1,98                     4,42                         1,69                         3,82    

– podstawowy z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom 

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres 

przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej

– rozwodniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom 

– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres 

przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za okres zakończony 30 września 2017 roku  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2017 roku 

(niebadane) 

 okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2016 roku 

(niebadane) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem 67 247 58 234

Korekty: 10 168 15 406

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych 12 146 13 649

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej (2 548) (278)

Strata związane z działalnością finansową i różnice kursowe (1 022) 298

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych (190) (393)

Odsetki i dywidendy netto 1 782 2 130

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 77 415 73 640

Zmiana stanu zapasów (2 141) 4 811

Zmiana stanu należności (71 769) (67 966)

Zmiana stanu zobowiązań 34 305 32 418

Zmiana stanu rezerw 3 228 1 242

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 813 6 231

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 46 851 50 376

Zapłacony podatek dochodowy (8 011) (7 104)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 840 43 272

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie aktywów niematerialnych (3) -

Wpływy ze sprzedaży aktywów niematerialnych 150 -

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (23 395) (17 912)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 2 900 362

Wpływy ze sprzedaży udziałów 220 -

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (20 128) (17 550)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 94 320 86 099

Spłaty kredytów i pożyczek (62 921) (56 095)

Inne wpływy 69 -

Odsetki (1 609) (1 964)

Dywidendy i świadectwa założycielskie wypłacone (40 697) (41 005)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (10 838) (12 965)

Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 7 874 12 757

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 9 588 11 057

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (327) (369)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 17 135 23 445
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
za okres zakończony 30 września 2017 roku  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kapitał własny 

ogółem

Kapitał 

podstawowy

Różnice kursowe 

z przeliczenia 

jednostki 

zagranicznej

Instrumenty 

zabezpieczające
Pozostałe

Kapitał 

zapasowy

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe 

Zyski 

zatrzymane
Razem

Na dzień 1 stycznia 2017 roku 12 618 (36 443) -   36 131 244 85 108 329 215 869 4 453 220 322 

Zysk netto za okres -   -   -   -   -   -   55 730 55 730 879 56 609 

Inne całkowite dochody netto za okres -   (3 515) (479) -   -   -   (135) (4 129) (497) (4 626)

Zmiana kapitału zapasowego wynikająca z podziału zysku -   -   -   -   14 -   (14) -   -   -   

Wypłata świadectw założycielskich -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Wypłata dywidendy -   -   -   -   -   -   (40 377) (40 377) (398) (40 775)

Na dzień 30 września 2017 roku 12 618 (39 958) (479) 36 131 258 85 123 533 227 093 4 437 231 530 

Na dzień 1 stycznia 2016 roku 12 618 (35 874) -   36 117 927 85 109 326 204 118 3 957 208 075 

Zysk netto za okres -   -   -   -   -   -   48 149 48 149 884 49 033 

Inne całkowite dochody netto za okres -   (1 988) -   -   -   -   68 (1 920) (326) (2 246)

Zmiana kapitału zapasowego wynikająca z podziału zysku -   -   -   -   13 317 -   (13 317) -   -   -   

Wypłata świadectw założycielskich -   -   -   -   -   -   (1 164) (1 164) -   (1 164)

Wypłata dywidendy -   -   -   -   -   -   (39 746) (39 746) (197) (39 943)

Na dzień 30 września 2016 roku 12 618 (37 862) -   36 131 244 85 103 316 209 437 4 318 213 755 

Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Kapitały 

akcjonariuszy 

niekontrolujących

Kapitał z aktualizacji wyceny
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Wybrane jednostkowe dane finansowe FFiL Śnieżka S.A.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2017 roku/ na 

dzień 30 września 2017 

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2016 roku/ na 

dzień 30 września 2016 

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2017 roku/ 

na dzień 30 września 

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2016 roku/ na 

dzień 30 września 2016 

niebadane niebadane niebadane niebadane

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 431 715 437 478 101 422 100 137

II. Zysk z działalności operacyjnej 51 731 38 863 12 153 8 896

III. Zysk brutto 49 656 38 336 11 666 8 775

IV. Zysk netto 40 521 31 082 9 520 7 115

V. Pełny dochód za dany okres 39 871 31 140 9 367 7 128

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 817 25 926 5 595 5 934

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 366) (15 039) (4 080) (3 442)

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 856 3 203 201 733

IX. Przepływy pieniężne netto, razem 7 307 14 090 1 717 3 225

X. Aktywa razem 411 399 394 330 95 472 91 449

XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 269 617 254 357 62 569 58 988

XII. Zobowiązania długoterminowe 78 249 62 893 18 159 14 586

XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 191 368 191 464 44 410 44 403

XIV. Kapitał własny 141 782 139 973 32 903 32 461

XV. Kapitał zakładowy 12 618 12 618 2 928 2 926

XVI. Liczba akcji (w szt.) 12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778

XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,21 2,46 0,75 0,56

XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,21 2,46 0,75 0,56

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,24 11,09 2,61 2,57

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,24 11,09 2,61 2,57

XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 3,20 3,15 0,74 0,72

w tys zł w tys EURO
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
na dzień 30 września 2017 roku 
 

  

 30 września 2017 roku 

(niebadane) 
 31 grudnia 2016 roku 

AKTYWA

Aktywa trwałe 188 718 176 443 

Rzeczowe aktywa trwałe 151 739 144 620

Nieruchomości inwestycyjne 8 247 11 023

Aktywa niematerialne 1 499 1 169

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 358 358

Udziały, akcje i pozostałe aktywa długoterminowe 18 888 18 888

Należności długoterminowe 4 104 385

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 883 -

Aktywa obrotowe 222 681 142 912 

Zapasy 60 791 59 377

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 144 390 73 702

Pozostałe aktywa finansowe - -

Pozostałe aktywa niefinansowe 1 292 932

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 208 8 901

SUMA AKTYWÓW 411 399 319 355 

PASYWA

Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej)
141 782 142 288 

Kapitał podstawowy 12 618 12 618

Kapitał zapasowy 88 805 97 418

Kapitał z aktualizacji wyceny (479) -

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 40 838 32 252

Zobowiązania długoterminowe 78 249 67 512 

Oprocentowane kredyty i pożyczki 76 770 63 770

Rezerwy 1 479 1 226

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 2 516

Zobowiązania krótkoterminowe 191 368 109 555 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
83 647 49 562

Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 86 172 55 877

Instrumenty pochodne 479 -

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 10 842 3 026

Rozliczenia międzyokresowe 6 407 367

Rezerwy 3 821 723

Zobowiązania razem 269 617 177 067 

SUMA PASYWÓW 411 399 319 355 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres zakończony 30 września 2017 roku 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 okres 3 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2017 roku 

(niebadane) 

 okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2017 roku 

(niebadane) 

 okres 3 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2016 roku 

(niebadane) 

 okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2016 roku 

(niebadane) 

 dane przekształcone *  dane przekształcone 

*  
Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży  produktów 145 309 382 895 143 656 392 242

Przychody ze sprzedaży towarów 13 253 34 306 11 825 31 594

Przychody ze sprzedaży materiałów 3 960 14 514 4 223 13 642

Przychody ze sprzedaży 162 522 431 715 159 704 437 478

Koszt własny sprzedaży 99 195 263 086 98 008 271 324

Zysk brutto ze sprzedaży 63 327 168 629 61 696 166 154

Pozostałe przychody operacyjne 169 2 542 273 618

Koszty sprzedaży 30 977 86 863 34 694 100 267

Koszty ogólnego zarządu 9 109 29 708 8 357 25 193

Pozostałe koszty operacyjne 359 2 869 518 2 449

Zysk na działalności operacyjnej 23 051 51 731 18 400 38 863

Przychody finansowe 318 2 538 1 020 2 215

Koszty finansowe 1 107 4 613 1 200 2 742

Zysk brutto 22 262 49 656 18 220 38 336

Podatek dochodowy 4 022 9 135 3 336 7 254

Zysk netto z działalności kontynuowanej 18 240 40 521 14 884 31 082

Zysk netto za okres 18 240 40 521 14 884 31 082

Inne całkowite dochody (straty), które nie zostaną przeniesione do wyniku 

finansowego:
- (171) - 58

Zyski (Straty) aktuarialne z tytułu programów zdefiniowanych świadczeń - (171) - 58

Inne całkowite dochody (straty), które mogą być przeniesione do wyniku 

finansowego:
1 530 (479) - -

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 1 530 (479) - -

Inne całkowite dochody netto 1 530 (650) - 58

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 19 770 39 871 14 884 31 140

Zysk na jedną akcję:

– podstawowy z zysku za okres sprawozdawczy                            1,45                               3,21                             1,18                          2,46    

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres 

sprawozdawczy
                           1,45                               3,21                             1,18                          2,46    

– rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy                            1,45                               3,21                             1,18                          2,46    

– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres 

sprawozdawczy
                           1,45                               3,21                             1,18                          2,46    
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

za okres zakończony 30 września 2017 roku 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2017 roku 

(niebadane)

okres 9 miesięcy 

zakończony dnia 30 

września 2016 roku 

(niebadane)

Zysk przed opodatkowaniem 49 656 38 335

Korekty: 8 781 14 287

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 11 234 12 833

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej (2 190) (323)

Różnice kursowe (1 022) 298

Odsetki i dywidendy netto 759 1 479

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w 

kapitale obrotowym 58 437 52 622

Zmiana stanu zapasów (1 414) 8 148

Zmiana stanu należności (70 437) (76 364)

Zmiana stanu zobowiązań 36 082 40 464

Zmiana stanu rezerw 3 181 1 181

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 680 6 008

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 31 529 32 059

Zapłacony podatek dochodowy (7 712) (6 133)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 817 25 926

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (22 024) (16 752)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 2 587 309

Wpływy ze sprzedaży udziałów 220 -

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - 450

Otrzymane dywidendy 1 851 946

Otrzymane odsetki - 8

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (17 366) (15 039)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 100 269 93 352

Spłaty kredytów i pożyczek (56 198) (46 684)

Odsetki (2 907) (2 555)

Dywidendy i świadectwa założycielskie wypłacone (40 377) (40 910)

Pozostałe 69 -

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 856 3 203

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 

środków pieniężnych 7 307 14 090

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 8 901 8 407

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 16 208 22 497
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
za okres zakończony 30 września 2017 roku 
 
  
 

 

Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny - 

Instrumenty zabezpieczające

Zyski zatrzymane/ 

niepokryte straty

Kapitał własny 

ogółem

Na dzień 1 stycznia 2017 roku 12 618 97 418 - 32 252 142 288

Zysk/(strata) netto za okres                              -                              -                                                -    40 521 40 521

Przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku                              -                                                -    -

Inne całkowite dochody netto za okres                              -                              -    (479) (171) (650)

Wypłata świadectw założycielskich                              -                              -                                                -    -

Wypłata dywidendy                              -    (8 613)                                             -    (31 764) (40 377)

Na dzień 30 września 2017 roku (niebadane) 12 618 88 805 (479) 40 838 141 782

Na dzień 1 stycznia 2016 roku 12 618 88 594 - 48 532 149 744

Zysk/(strata) netto za okres                              -                              -                                                -    31 082 31 082

Przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku                              -                      8 824                                                -                                 (8 824) -

Inne całkowite dochody netto za okres                              -                              -                                                -    58 58

Wypłata świadectw założycielskich                              -                              -                                                -    (1 165) (1 165)

Wypłata dywidendy                              -                              -                                                -    (39 746) (39 746)

Na dzień 30 września 2016 roku (niebadane) 12 618 97 418 - 29 937 139 973
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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 
2017 roku  
 
 
 
Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji 
 
Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta w tym informacje 
dotyczące rodzaju powiązań w grupie wg stanu na 30 września 2017 roku: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śnieżka - Ukraina Sp. z o.o.      

w Jaworowie 82,52% udziałów 

TM Investment Sp. z o.o. 

w Warszawie 100% udziałów 

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA  

Śnieżka - BelPol  Wspólna  

Sp. z o.o. w Żodino 

k/Mińska 99,00% udziałów 

Sniezka EastTrade Sp. z o.o.              

w Moskwie 100% udziałów 

Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie               

10,07% udziałów 
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Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw 
własności 

 

NAZWA SIEDZIBA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. 
Jaworów ul. Prywokzalna 1A 
Ukraina 

produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, 
klei, szpachli itp., handel hurtowy i 
detaliczny materiałami budowlanymi 

Śnieżka BelPol  Wspólna Sp. z o.o. Żodino  ul. Dorożnaja 3/1 Białoruś produkcja szpachli i impregnatów 

TM Investment Sp. z o.o. Warszawa, Al. Jana Pawła II 23 zarządzanie znakami towarowymi 

Plastbud Sp. z o.o. Pustków 164 b produkcja i sprzedaż farb i lakierów  

ZASTOSOWANE METODY KONSOLIDACJI I WYCENY: 

Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. Metoda konsolidacji pełnej 

Śnieżka-BelPol Wspólna Sp. z o.o. Metoda konsolidacji pełnej 

TM Investment Sp. z o.o. Metoda konsolidacji pełnej 

Plastbud Sp. z o.o. Metoda praw własności 

 
Śnieżka EastTrade Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie – spółka zajmowała się promowaniem wyrobów 
Śnieżki, działalnością reklamową i marketingową. Na dzień 30 września 2017 roku spółka nie jest 
konsolidowana ze względu na nieistotną skalę działalności.  
 
 
1. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
 
W dniu 16 stycznia 2017 roku FFiL Śnieżka SA zawarła umowę sprzedaży aktywów przeznaczonych do 
prowadzenia działalności w ramach produkcji i sprzedaży farb proszkowych marki Proximal na rzecz 
spółek Teknos – Oliva sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (adres: ul. Chwaszczyńska 129-149, 81-571 Gdynia), 
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000110130 oraz Teknos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(adres: ul. Księcia Ziemowita 59, 03-885 Warszawa) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 
0000052214. Umowa obejmuje sprzedaż aktywów materialnych i niematerialnych, w szczególności (na 
podstawie odrębnej umowy)  praw ochronnych do znaku towarowego Proximal oraz  praw autorskich 
majątkowych do utworu stanowiącego znak towarowy Proximal, przysługujących spółce TM Investment 
Sp. z o.o. (spółka zależna od emitenta), know-how, zapasu wyrobów gotowych farb proszkowych, 
wszelkich praw własności intelektualnej użytych bezpośrednio, związanych lub powiązanych z marką 
Proximal. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA kontynuowała produkcję i sprzedaż farb proszkowych w 
zakresie niezbędnym do realizacji umowy Teknos – Oliva sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz Teknos sp. z 
o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie pierwszego półrocza 2017 roku. 
Cena sprzedaży aktywów objętych umową (oraz umową dotyczącą znaku towarowego Proximal) nie 
przekracza 1% wartości aktywów FFiL Śnieżka SA wg. stanu na dzień dokonania transakcji. Przychody z 
tytułu sprzedaży farb proszkowych, nie przekroczyły w 2016 r. i nie przekroczą w 2017 1% wartości 
przychodów netto Grupy Śnieżka. 
 
W dniu 13 marca 2017 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA podjął uchwałę o likwidacji Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sniezka EastTrade Sp. z o.o. (INN 7751511763, OGRN 1137746439819), mającej 
siedzibę pod adresem: 142784, Moskwa, obszar moskiewski. Zarząd FFiL Śnieżka SA wyznaczył 
likwidatora oraz określił tryb i terminy likwidacji Spółki zgodnie z art. 62-64 Kodeksu Cywilnego Federacji 
Rosyjskiej. 

2. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku 
do wyników prognozowanych. 
 
Zarząd FFiL Śnieżka S.A. nie sporządzał prognozy wyników na 2017 rok. 
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3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 
co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania 
raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich 
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian 
w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu kwartalnego. 
 
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 12 617 778 oraz ogólnej liczbie głosów 14 617 778 wg stanu na dzień przekazania niniejszego 
raportu:  

 
 
*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 18,82% udziału w kapitale 
zakładowym i 16,25% 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 18,82% 
udziału w kapitale zakładowym i 16,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA). 

*** Zgodnie z informacjami z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 29 września 

2017 roku 
 

W trzecim kwartale 2017 nastąpiło zmniejszenie zaangażowania w kapitale zakładowym, poniżej 5% - 
podmiotu Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny. 
 
4. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające 
i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian 
w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla 
każdej z osób; 
 

Osoby zarządzające – Piotr  Mikrut              1 254 166 – bez zmian 

                                     Witold Waśko                   198 –  bez zmian 

Osoby nadzorujące  –  Stanisław Cymbor     2 541 667 – bez zmian  

           Stanisław Mikrut             33 333 – bez zmian 

           Jerzy Pater              2 541 667 – bez zmian  

W trzecim kwartale 2017 roku oraz do dnia przekazania niniejszego raportu nie zaszły zmiany w 
strukturze posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące.  
 
5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: 
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego 

zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, 
z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia 
postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, 

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji
Udział w kapitale  

zakładowym (%)
Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie 

głosów na WZA   (%)

2 541 667 20,14 3 208 335 21,95

w tym bezpośrednio 166 667 1,32 833 335 5,7

2 541 667 20,14 3 208 335 21,95

w tym bezpośrednio 166 667 1,32 833 335 5,7

bezpośrednio

Piotr Mikrut 1 254 166 9,94 1 787 498 12,23

bezpośrednio

Rafał Mikrut 1 254 167 9,94 1 254 167 8,58

Aviva OFE 

Aviva BZ WBK *** 1 411 000 11,18 1 411 000 9,65

Jerzy Pater*

Stanisław Cymbor**
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b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna 
wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem 
łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze 
stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań 
w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości 
przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania. 

Brak postępowań, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.  

 
6. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji 
z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na 
innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje 
dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem 
przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich 
wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: 
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, 
b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym 
stroną transakcji, 
c) informacji o przedmiocie transakcji, 
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz 
wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej 
umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu 
umów, 
e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji 
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, 
f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu 
rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
emitenta 
- przy czym jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w kwartalnym skróconym 

sprawozdaniu finansowym, obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca 
zamieszczenia tych informacji 

 
W trzecim kwartale 2017 roku emitent lub jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami 
powiązanymi, które byłyby istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Transakcje 
pomiędzy podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują 
w transakcjach zawieranych na warunkach rynkowych. 
 
7. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu 
lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od 
tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość 
co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: 
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została 
odpowiednio poręczona lub gwarantowana, 
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, z określeniem 
wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, 
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty 

lub pożyczki 
 
Na dzień 30 września 2017 roku brak było poręczeń lub gwarancji udzielonych przez jednostkę 
dominującą jednemu podmiotowi przekraczających 10% kapitałów własnych emitenta. W dniu 16 lutego 
2017 roku jednostka zależna od emitenta tj. spółka TM Investment Sp. z o.o. udzieliła emitentowi tj. FFiL 
Śnieżka S.A. poręczenia kredytu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w łącznej wysokości 30 mln zł. 
Poręczenie zostały udzielone do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Kwota wynagrodzenia spółki TM Investment 
Sp. z o.o. z tytułu poręczenia za 2017 rok wyniesie 150 tys. PLN. 
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8. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla 
oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. 
 
W trzecim kwartale 2017 roku nie zaszły zmiany w strukturze emitenta, które mogłyby wpłynąć na 
możliwość realizacji zobowiązań. 
 
9. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego 
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 
 
W ocenie emitenta głównymi czynnikami, które będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki 
w najbliższym kwartale są ceny surowców używanych do produkcji, zmiany kursów walutowych 
oraz dynamika sprzedaży spółek Grupy Kapitałowej emitenta. Wpływ na wyniki skonsolidowane 
w perspektywie następnego kwartału będą miały przede wszystkim wyniki spółki dominującej czyli 
FFiL Śnieżka S.A. oraz spółek zależnych: Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworowie, Śnieżka 
BelPol Wspólna Sp. z o.o oraz TM Investment Sp. z o.o. Duży wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej 
Śnieżka w perspektywie kolejnych kwartałów będą miały dewaluacje ukraińskiej hrywny i białoruskiego 
rubla. 
 
Pozostałe informacje do raportu za trzeci kwartał 2017 roku 
 
1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 
wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta. 
 
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka w trzecim kwartale 2017 roku wyniosły 180,5 mln 
PLN (wzrost o 1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku), skonsolidowany zysk 
operacyjny wyniósł 30,7 mln PLN (wzrost o 14,2% r/r), a skonsolidowany zysk netto 25,4 mln PLN (wzrost 
o 16,5% r/r).  
 
W ciągu trzech kwartałów 2017 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka dodatnie dynamiki sprzedaży osiągnęła 
na rynkach zagranicznych. Na rynku ukraińskim wzrost sprzedaży wyniósł 5,1%, na rynku białoruskim 
wzrosła sprzedaż o 7,9 %, na rynku mołdawskim wzrost sprzedaży wyniósł 2,2%. Na rynku rosyjskim 
nastąpił spadek sprzedaży o 19,2%. Rynek polski zanotował spadek sprzedaży o 3,1% w stosunku do 
analogicznego okresu ubiegłego roku.  
 
2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
 
Głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w ciągu trzech 
kwartałów 2017 roku była wyższa sprzedaż zrealizowana na rynku ukraińskim, białoruskim i mołdawskim, 
oraz niższa na rynku rosyjskim i polskim. Na zrealizowany zysk netto wpłynęły nieco wyższe ceny 
surowców, podwyżka cen wyrobów oraz wyższe koszty finansowe w porównaniu do analogicznego 
okresu 2016 roku.  
 
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, FFiL Śnieżka SA dokonuje zabezpieczeń przed 
ryzykiem finansowym związanym ze zmianami kursów walut poprzez zawieranie terminowych transakcji 
walutowych (forward) na zakup waluty EUR. Spółka zabezpiecza w ten sposób przepływy pieniężne 
wynikające z płatności w EUR za surowce używane do produkcji.  
Na dzień 30 września 2017 roku Emitent posiada zawarte, otwarte transakcje forward w wysokości   
16 000 tys. EUR. Wartości godziwa (poziom 2) instrumentów została oszacowana przez banki przy 
pomocy odpowiednich technik wyceny i na dzień 30 września 2017 r. wynosi -479 tys. PLN. Kontrakty 
terminowe zostaną zrealizowane przed 31 grudnia 2017 zgodnie z terminami zapadalności.  
W związku z tym,  że Spółka dominująca stosuje rachunkowość zabezpieczeń,  instrumenty pochodne są 
zaprezentowane w zobowiązaniach krótkoterminowych jako „Instrumenty pochodne”. Przeszacowanie 
instrumentów do ich wartości godziwej odnosi się w inne całkowite dochody w pozycję : „Zabezpieczenie 
przepływów pieniężnych” w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie odpowiednio pomniejszając 
kapitał z aktualizacji wyceny.  
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3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym 
okresie. 
 
W działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka 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 o 70% w stosunku do 
miesięcy letnich. Trzeci kwartał każdego roku jest z reguły najlepszym kwartałem pod względem 
wysokości sprzedaży i wielkości osiągniętego zysku w całym roku.  
 
4. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do 
uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu. 
 
W trzecim kwartale 2017 roku wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (w porównaniu do 
stanu na 30 czerwca 2017 roku) uległa zmniejszeniu o 94 tys. PLN i na dzień 30 września 2017 odpisy te 
wynoszą 665 tys. PLN. 
 
5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz 
odwróceniu takich odpisów. 
 
Na dzień 30 września 2017 roku, w porównaniu ze stanem na 30 czerwca 2017 roku zwiększeniu o 107 
tys. PLN uległy odpisy aktualizujące należności. Obecnie wynoszą one 1 999 tys. PLN. 
 
6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw. 
 
Rezerwy tworzone w Grupie Kapitałowej Śnieżka dotyczą przyszłych świadczeń pracowniczych i na dzień 
30 września 2017 roku wynoszą łącznie 5 689 tys. PLN, (w tym 1 532 tys. PLN to rezerwa 
długoterminowa oraz 4 157 tys. PLN to rezerwa krótkoterminowa). W III kwartale 2017 roku wysokość 
tych rezerw uległa zmniejszeniu (w stosunku do stanu na 30 czerwca 2017 roku) łącznie o 28 tys. PLN, 
przy czym w części długoterminowej odnotowano spadek o 1 tys. PLN, natomiast w części 
krótkoterminowej o 27 tys. PLN. Innych rezerw Grupa nie utworzyła.   
 
7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
 
W sprawozdaniu z sytuacji finansowej rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
kompensowana jest z aktywem z tytułu podatku odroczonego na poziomie każdej jednostki Grupy.  
 
Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w III kwartale 2017 roku uległa 
zmniejszeniu o 4 383 tys. PLN w porównaniu za stanem na dzień 30 czerwca 2017 roku i obecnie wynosi 
7 437 tys. PLN. 
 
Zmniejszeniu o 5 797 tys. PLN uległa również wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Na dzień 30 września 2017 roku rezerwy te wynoszą  474 tys. PLN.  
  
8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 
 
Brak istotnych jednostkowych transakcji nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. W ciągu                        
trzech kwartałów 2017 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka nabyła rzeczowe aktywa trwałe za łączną kwotę 
23 395 tys. PLN, na które składają się inwestycje w grunty, budynki i budowle, zakupy maszyn i 
urządzeń, środków transportu oraz pozostałych środków trwałych. W okresie trzech kwartałów 2017 roku 
Grupa sprzedała składniki rzeczowych aktywów trwałych na wartość 2 900 tys. PLN.  
 
9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 
 
Brak istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 
 
10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. 
 
Brak istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych. 
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11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 
 
Nie wystąpiły. 
 
12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które 
mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 
jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy 
w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym). 
 
W trzecim kwartale 2017 roku nadal utrzymywała się niepewność co do rozwoju sytuacji gospodarczej na 
Ukrainie związana z możliwą dewaluacją hrywny oraz kryzysem politycznym i ekonomicznym. Sytuacja 
ekonomiczna na Białorusi również była trudna z powodu spadku siły nabywczej konsumentów 
i koniecznymi podwyżkami cen z powodu dewaluacji rubla białoruskiego w ostatnich latach.  
 
13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy 
kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do 
końca okresu sprawozdawczego. 
 
W trzecim kwartale 2017 roku nie wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszenia 
istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki w odniesieniu do spółki dominującej i spółek 
zależnych Grupy Kapitałowej Śnieżka. 
 
14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały 
zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym 
informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, 
z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do 
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz 
z przedstawieniem: 
 
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, 
b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym 
stroną transakcji, 
c) informacji o przedmiocie transakcji, 
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz 
wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej 
umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu 
umów, 
e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji 
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, 
f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu 
rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
emitenta; 

W trzecim kwartale 2017 roku emitent lub jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami 

powiązanymi, które byłyby istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Transakcje 

pomiędzy podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują 

w transakcjach zawieranych na warunkach rynkowych. 
 
15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje 
o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia. 
 
Nie wystąpiły zmiany sposobu ustalenia wartości instrumentów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej.  
 
16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub 
wykorzystania tych aktywów. 
 
Nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych 
aktywów. 
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17. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 
wartościowych. 
 

W trzecim kwartale 2017 roku nie przeprowadzono emisji, wykupu i spłat nieudziałowych i kapitałowych 

papierów wartościowych.  
 
18. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na 
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

 

Dywidenda z akcji zwykłych za 2016 rok, wypłacona dnia 3 lipca 2017 roku, wyniosła 40 377 tysięcy PLN. 

Wartość dywidendy na jedną akcję wypłaconej za rok 2016 wyniosła 3,20 PLN. W Spółce taka sama 

wysokość dywidendy na 1 akcję przypada na akcje uprzywilejowane i na akcje zwykłe.  

 
19. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone 
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób 
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 
 
Po dniu, na który sporządzono dane finansowe za trzeci kwartał 2017 roku nie wystąpiły dodatkowe 
zdarzenia, które w znaczący sposób negatywnie wpłyną na przyszłe wyniki skonsolidowane emitenta. 
 
20. Informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 
 
Na dzień 30 września 2017 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka nie posiadała żadnych zobowiązań ani 
aktywów warunkowych. W porównaniu z dniem 31 grudnia 2016 roku stan zobowiązań i aktywów 
warunkowych nie uległ zmianie. 
 
21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej 
i wyniku finansowego emitenta. 
 
Nie występują. 
 
22. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. 
 
Dla pełniejszego przedstawienia wyników działalności w ciągu trzech kwartałów 2017 roku emitent 
przedstawia działalność Grupy Kapitałowej w podziale na następujące segmenty geograficzne oraz 
segmenty wg kryteriów produktów i usług:  

 

Wyniki segmentów za trzy kwartały 2017 roku: 

 

 

Działalność 

zaniechana
Wyłączenia

Działalność 

ogółem

okres 9 miesięcy zakończony dnia Polska Ukraina Białoruś Mołdawia Rosja Pozostałe Razem 

30 września 2017 roku (niebadane)

Przychody segmentu po wyłączeniach 364 870 60 284 24 971 6 902 7 256 11 622 475 905 475 905 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 364 870 60 284 24 971 6 902 7 256 11 622 475 905 -   475 905 

Sprzedaż między segmentami (wyłączenia) 12 580 24 602 3 153 -   -   -   40 335 (40 335) -   

Przychody segmentu ogółem bez wyłączeń 377 450 84 886 28 124 6 902 7 256 11 622 516 240 516 240 

Koszty segmentu po wyłaczeniach 274 636 43 494 17 616 4 820 4 717 9 992 355 275 355 275 

Wyniki po wyłączeniach 90 234 16 790 7 355 2 082 2 539 1 630 120 630 120 630 

Koszty nieprzypisane 50 213 

Pozostałe przychody operacyjne 3 171 

Pozostałe koszty operacyjne 3 234 

-   

Zysk z działalności operacyjnej 70 354 

Przychody finansowe 271 

Koszty finansowe 3 568 

190 

Zysk przed opodatkowaniem 67 247 

Podatek dochodowy 10 638 

Zysk netto, z tego przypadający: 56 609 

55 730 

 - akcjonariuszom mniejszościowym 879 

 - akcjonariuszom podmiotu dominującego

Strata netto na sprzedaży działalności zaniechanej

Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Działalność kontynuowana

Grupa nie 

zaniechała 

działalności w 

prezentowanym 

okresie
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Struktura sprzedaży w Grupie Kapitałowej Śnieżka według kryteriów produktów i usług w tys. PLN: 

Wyszczególnienie 9 mies. 2017 

Wyroby dekoracyjne               370 583     

Chemia budowlana                 56 599     

Wyroby przemysłowe                   3 748     

Towary                 35 484     

Pozostałe przychody                   3 674     

Materiały                   5 817     

Razem sprzedaż             475 905     

 

W sumie aktywów segmentów operacyjnych nie wystąpiła istotna zmiana w porównaniu do aktywów 
segmentów ujawnionych w sprawozdaniu za 2016 rok. 

 

Wyniki segmentów za trzy kwartały 2016 roku: 

 

 

Struktura sprzedaży w Grupie Kapitałowej Śnieżka według kryteriów produktów i usług w tys. PLN: 

Wyszczególnienie 9 mies. 2016 

Wyroby dekoracyjne                 377 785     

Chemia budowlana                   56 629     

Wyroby przemysłowe                     5 826     

Towary                   32 596     

Pozostałe przychody                     3 653     

Materiały                     5 321     

Razem sprzedaż               481 810     

 

 
Powyższe dane zostały obliczone i przedstawione zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Sprawozdawczości Finansowej nr 8. Przychody i koszty zostały przyporządkowane segmentom 
geograficznym z wyłączeniem przychodów z tytułu odsetek lub dywidend uzyskanych od innych 
segmentów oraz z odpowiednim uwzględnieniem wyników spółek stowarzyszonych. Wynik brutto 
segmentu jest różnicą między przychodami segmentu a kosztami segmentu przed wprowadzeniem korekt 
z tytułu udziałów mniejszości. 

Działalność 

zaniechana
Wyłączenia

Działalność 

ogółem

okres 9 miesięcy zakończony dnia 

30 września 2016 roku (niebadane)

Przychody segmentu po wyłączeniach 376 501 57 337 23 153 6 756 8 982 9 081 481 810 481 810 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 376 501 57 337 23 153 6 756 8 982 9 081 481 810 -   481 810 

Sprzedaż między segmentami (wyłaczenia) 12 653 20 186 3 726 -   -   -   36 565 (36 565) -   

Przychody segmentu ogółem bez wyłączeń 389 154 77 523 26 879 6 756 8 982 9 081 518 375 518 375 

Koszty segmentu po wyłaczeniach 301 997 41 019 15 566 4 380 5 406 7 269 375 637 375 637 

Wyniki po wyłączeniach 74 504 16 318 7 587 2 376 3 576 1 812 106 173 106 173 

Koszty nieprzypisane 44 935 

Pozostałe przychody operacyjne 809 

Pozostałe koszty operacyjne 2 653 

-   

Zysk z działalności operacyjnej 59 394 

Przychody finansowe 542 

Koszty finansowe 2 095 

393 

Zysk przed opodatkowaniem 58 234 

Podatek dochodowy 9 201 

Zysk netto, z tego przypadający: 49 033 

 - akcjonariuszom podmiotu dominującego 48 149

 - akcjonariuszom mniejszościowym 884

Działalność kontynuowana

Grupa nie 

zaniechała 

działalności w 

prezentowanym 

okresie

Białoruś Mołdawia

Strata netto na sprzedaży działalności zaniechanej

Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Polska Ukraina Razem Rosja Pozostałe


