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Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie fina nsowe 

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 

 

 

Wstęp 

Niniejsza publikacja zawiera śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Fabryki 
Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 
z siedzibą w Lubzinie, prowadząca działalność produkcyjną na terenie Polski, posiadająca jednostki 
zależne (razem „Grupa Kapitałowa Śnieżka”) i jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Grupa publikuje półroczne sprawozdania finansowe na dzień 30 czerwca każdego roku, 
przygotowane zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zarówno walutą 
funkcjonalną Grupy Kapitałowej Śnieżka jak i walutą prezentacji jest polski złoty (PLN).  
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Kursy Euro przyj ęte do przeliczenia sprawozda ń: 
 
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu średniego EURO                         
w okresie który wyniósł: 
 
w ciągu 6 miesięcy 2010 roku: 4,0042 
w ciągu 6 miesięcy 2009 roku: 4,5187 
 
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono wg kursu EURO na koniec okresu: 
 
na dzień 30 czerwca 2010 roku: 4,1458 
na dzień 30 czerwca 2009 roku: 4,4696 
 
 
 
 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej

I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010 I półr ocze 2009
od 01-01-2010 od 01-01-2009 od 01-01-2010 od 01-01-2009
do 30-06-2010 do 30-06-2009 do 30-06-2010 do 30-06-2009

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 264.707 271.889 66.107 60.170
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29.812 28.389 7.445 6.283
III. Zysk (strata) brutto 26.030 24.773 6.501 5.482
IV. Zysk (strata) netto 20.204 19.186 5.046 4.246

 - Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 19.382 18.250 4.840 4.039
 - Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 822 936 205 207
V. Pełny dochód za okres 23.575 20.156 5.888 4.461
 - Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 23.736 19.507 5.928 4.317
 - Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące (160) 649 (40) 144
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13.789 38.876 3.444 8.603
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13.366) (13.857) (3.338) (3.067)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11.476 (21.160) 2.866 (4.683)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 11.899 3.859 2.972 854
X. Aktywa, razem 399.391 379.759 96.336 84.965
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 207.399 208.700 50.026 46.693
XII. Zobowiązania długoterminowe 6.316 9.441 1.523 2.112
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 201.083 199.259 48.503 44.581
XIV. Kapitał własny 191.992 171.059 46.310 38.272
 -    Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 183.432 163.085 44.245 36.488
 -    Kapitały przypadające udziałom niesprawujacym kontroli 8.560 7.974 2.065 1.784
XV. Kapitał zakładowy 13.554 13.850 3.269 3.099
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13.553.587 13.850.000 13.553.587 13.850.000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,49                 1,39                 0,37                0,31               
 - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom 
podmiotu dominującego 1,43                 1,32                 0,36                0,29               
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,49                 1,39                 0,37                0,31               
 - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający 
akcjonariuszom podmiotu dominującego 1,43                 1,32                 0,36                0,29               
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,16               12,35               3,42                2,76               
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,16               12,35               3,42                2,76               

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

w tys zł w tys euro
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ NA  DZIEŃ 30-06-2010
Aktywa

30-06-2010 31-12-2009 30-06-2009
AKTYWA TRWAŁE 170.704 157.739 158.833

Wartości niematerialne 2.323 1.269 1.568
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 67 67 67
Rzeczowe aktywa trwałe 158.909 150.035 147.752
Nieruchomości inwestycyjne - - -
Długoterminowe aktywa finansowe : 3.485 4.219 3.890
- inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 1.980 1.751 1.656
- inwestycje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją - - -
- pozostałe inwestycje 1.505 2.468 2.234
Należności długoterminowe 175 - 175
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.745 2.149 5.381

AKTYWA OBROTOWE 228.614 155.170 220.853
Zapasy 73.224 64.391 65.168
Należności z tytułu dostaw i usług 134.325 80.170 138.003
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 70 -
Pozostałe należności krótkoterminowe 924 3.590 1.291
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 1.708 577 1.047
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18.433 6.372 15.344
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda ży 73 73 73

AKTYWA RAZEM                               399.391                                 312.982                    379.759    

Pasywa
30-06-2010 31-12-2009 30-06-2009

KAPITAŁ WŁASNY 191.992 191.531 171.059
Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom/udziałowcom jednostki 
dominuj ącej 183.432 183.368 163.085

Kapitał zakładowy 13.554 13.554 13.850
Kapitał zapasowy 150.826 135.763 143.029
Kapitał z aktualizacji wyceny 37 37 37
Akcje/udziały własne (2) (89) (7.423)
Kapitały rezerwowe - - -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (7.753) (11.124) (8.672)
Niepodzielony wynik finansowy 26.770 45.227 22.264

Kapitały przypadaj ące udziałom niesprawuj ącym kontroli 8.560 8.163 7.974
ZOBOWIĄZANIA 207.399 121.451 208.700

Zobowi ązania długoterminowe 6.316 6.110 9.441
Długoterminowe kredyty i pożyczki - - 2.500
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 64 82 360
Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.571 5.347 6.003
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 681 681 578
Pozostałe rezerwy długoterminowe - - -

Zobowi ązania krótkoterminowe 201.083 115.341 199.259
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 91.482 71.911 92.943
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 356 200 587
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług 66.076 36.500 72.923
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2.733 1.378 2.223
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 29.022 4.804 24.150
Rezerwy krótkoterminowe 245 245 402
Rozliczenia międzyokresowe bierne 11.169 303 6.031
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone 
do sprzedaży - - -

ZOBOWIĄZANIA  RAZEM                               399.391                                 312.982                    379.759    

na dzień

na dzień
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU  za o kres 01-01-2010 do 30-06-2010
Wariant kalkulacyjny

I półrocze 2010 I półrocze 2009

 od 01-01-2010 do 30-06-2010  od 01-01-2009 do 30-06 -2009

Działalno ść kontynuowana
Przychody ze sprzeda ży 264 707 271 889

Przychody ze sprzedaży produktów 213 495 219 069
Przychody ze sprzedaży towarów 48 559 50 195
Przychody ze sprzedaży  materiałów 2 653 2 625

Koszt własny sprzeda ży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 170 742 178 798
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 133 599 139 792
Wartość sprzedanych towarów 34 780 36 628
Wartość sprzedanych materiałów 2 363 2 378

Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 93 965 93 091
Koszty sprzedaży 39 332 40 325
Koszty ogólnego zarządu 24 420 22 383

Pozostałe przychody operacyjne 1 976 2 263

Pozostałe koszty operacyjne 2 377 4 257

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej 29 812 28 389

Przychody  finansowe 193 440

Koszty finansowe 4 266 4 410
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności 291 354

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 26 030 24 773
Podatek dochodowy 5 826 5 587

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej 20 204 19 186
Działalno ść zaniechana - -

Strata netto z działalności zaniechanej - -
Zysk (strata) netto 20 204 19 186

Inne składniki pełnego dochodu
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 3 371 970
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
Rachunkowość zabezpieczeń - -
Skutki aktualizacji majątku trwałego - -
Zyski i straty aktuarialne - -
Udział w innych składnikach pełnego dochodu jednostek stowarzyszonych - -
Podatek dochodowy dotyczący innych składników pełnego dochodu - -
Inne składniki pełnego dochodu (netto) 3 371 970

Pełny dochód za okres 23 575 20 156

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący: 20 204 19 186
- akcjonariuszom podmiotu dominującego 19 382 18 250
- udziałom niekontrolującym 822 936

Pełny dochód przypadaj ący: 23 575 20 156
- akcjonariuszom podmiotu dominującego 23 736 19 507
- udziałom niekontrolującym (160) 649

Zysk (strata) netto na jedn ą akcj ę zwykł ą:
z działalno ści kontynuowanej

- podstawowy 1,43 1,32
- rozwodniony 1,43 1,32

z działalno ści kontynuowanej i zaniechanej
- podstawowy - -
- rozwodniony - -

za okres
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Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale (f unduszu) własnym
  od 01-01-2010 do 

30-06-2010 

 od 01-01-2009 
do 31-12-2009

  od 01-01-2009 do 
30-06-2009 

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - uprzednio zaraportowane 191.531 174.471 174.471
- korekty błędów podstawowych - - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - -
I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - przekształcony 191.531 174.471 174.471
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13.554 13.850 13.850
1.1. Zmiany kapitału podstawowego - (296) -
a) zwiększenie (z tytułu) - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - 296 -
- umorzenia udziałów (akcji) 296 -
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13.554 13.554 13.850
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 (89) (3.433) (3.433)
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych 87 3.344 (3.990)
a) zwiększenie 87 3.344 -
b) zmniejszenie - - 3.990
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (2) (89) (7.423)
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 135.763 122.051 122.051
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 15.063 13.712 20.978
a) zwiększenie (z tytułu) 15.219 21.180 21.180
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 15.219 21.180 21.180
b) zmniejszenie (z tytułu) 156 7.468 202
- umorzenie akcji własnych 7.069 -
- korekty konsolidacyjne 156 399 202
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 150.826 135.763 143.029
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 37 37 37
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - -
5.1.Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach 37 37 37
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - -
5.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 37 37 37
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. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (7.753) (11.124) (8.672)
8.Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu 45.227 44.132 44.132
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 45.227 44.132 44.132
- korekty błędów podstawowych - - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - -
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 45.227 44.132 44.132
8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych (37.839) (39.639) (40.118)
a) zwiększenie (z tytułu) - 622 143
korekty konsolidacyjne - 622 143
b) zmniejszenie (z tytułu) 37.839 40.261 40.261
-przeniesienie na kapitał zapasowy 15.219 21.180 21.180
-wypłata dywidendy 21.686 18.297 18.297
- wypłata świadectw założycielskich 736 784 784
- korekty konsolidacyjne 198 - -
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.388 4.493 4.014
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - -
- korekty błędów podstawowych - - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - -
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - -
8.8. Zmiany straty z lat ubiegłych - - -
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - -
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7.388 4.493 4.014
9. Wynik netto 19.382 40.734 18.250
a) zysk netto 19.382 40.734 18.250
b) strata netto - - -
c) odpisy z zysku - - -
10.Niepodzielony wynik finansowy na koniec okresu 26.770 45.227 22.264
11. Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli na początek okresu 8.163 7.476 7.476
11.1. Zmiany kapitałów przypadających na udziały niekontrolujące 397 687 498
a) zwiększenia (z tytułu) 822 1.714 936
-zyski przypadające udziałom niekontrolującym 822 1.714 936

b) zmniejszenia (z tytułu) 425 1.027 438

-pozostałe korekty 425 1.027 438

11.2. Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli na koniec okresu 8.560 8.163 7.974
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) - przekształcony 191.992 191.531 171.059
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzgl ędnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia stra ty) - - -  
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni ężnych
 I półrocze 2010  I półrocze 2009 

  od 01-01-2010 do 30-06-2010   od 01-01-2009 do 30 -06-2009 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem 26.030 24.773
Korekty: 8.947 8.084

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 7.289 6.629
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - -
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (71) 22
(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 (1.540) (888)
Różnice kursowe 4.038 3.301
Odsetki niezapłacone 2 (16)
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych (291) (354)
Odpis ujemnej wartości firmy - -
Otrzymane odsetki (480) (622)
Naliczona dywidenda - -
Pozostałe korekty - 12

Środki pieni ężne z działalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale obrotowym 34.977 32.857
Zmiana stanu zapasów (5.155) 895
Zmiana stanu należności (47.435) (21.553)
Zmiana stanu zobowiązań 26.829 26.114
Zmiana stanu rezerw (1) 110
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10.599 6.735

Środki pieni ężne wygenerowane w toku działalno ści operacyjnej 19.814 45.158
Zapłacone odsetki 1.920 2.903
Zapłacony podatek dochodowy (7.945) (9.185)

Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej 13.789 38.876

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (1.343) (397)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (12.437) (14.340)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 378 155
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - -
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) (175) (70)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) 188 -
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) (382) (140)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - 175
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - -
Pożyczki udzielone - długoterminowe - -
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - -
Otrzymane odsetki 405 760
Otrzymane dywidendy - -

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (13.366) (13.857)

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -
Nabycie akcji własnych - (3.990)
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 19.716 4.328
Spłaty kredytów i pożyczek (4.872) (17.423)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (112) (127)
Inne wpływy - różnice kursowe - -
Odsetki (1.892) (2.667)
Inne wydatki - różnice kursowe - -
Dywidendy wypłacone (1.364) (1.281)

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej 11.476 (21.160)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieni ężnych i ekwiwalentów środków pieni ężnych 11.899 3.859
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 6.372 10.505

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych 168 694
Różnice kursowe (6) 286

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 18.433 15.344  
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Dodatkowe informacje i obja śnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 
 

1. Informacje ogólne 

Uchwałą Zarządu FFiL Śnieżka S.A. z dnia 24 sierpnia 2010 roku śródroczne skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Śnieżka za okres 6 miesięcy zakończony 
30 czerwca 2010 roku zostało zatwierdzone do publikacji. 
 
 
2. Podstawa sporz ądzenia oraz polityka rachunkowo ści 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 
czerwca 2010 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji 
oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z 
rocznym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Śnieżka sporządzonym na dzień 31 grudnia 
2009 roku. Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego 
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie uległy zmianie w stosunku do zasad 
zastosowanych przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka 
za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku. 
Prezentowane dane Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA za I półrocze 2010 roku 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 01.01-30.06.2010 r. w porównaniu do 
okresu 01.01-30.06.2009 r. 
Sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane przy założeniu kontynuowania działalności. 
Zakłada się, że Grupa Kapitałowa ŚNIEŻKA będzie kontynuować swoją działalność w dającej się 
przewidzieć przyszłości.  
W I półroczu 2010 roku nie odnotowano żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności. 
Opis ryzyk i zagrożeń Grupy został omówiony w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej Śnieżka. 
Walutą sprawozdawczą i funkcjonalną niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a 
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  
 
 
3. Sezonowo ść działalno ści 

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. Rodzaje oraz kwoty pozycji wpływaj ących na aktywa, zobowi ązania, kapitał, wynik 
finansowy netto lub przepływy środków pieni ężnych, które s ą nietypowe ze wzgl ędu na ich 
rodzaj, wielko ść   lub wywierany wpływ. 
 

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty  

30-06-2010 30-06-2009

Środki pieniężne w banku i w kasie 17.912 14.754

Bony handlowe 521 590

Kredyty bankowe (91.482) (95.443)

Środki pieni ężne razem (73.049) (80.099)

na dzień
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Rzeczowe aktywa trwałe 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku, Grupa Kapitałowa Śnieżka nabyła 
aktywa o wartości 14 168 tys. PLN, a w całym 2009 roku nabyła aktywa za kwotę 27 050 tys. PLN.  
W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku, Grupa Kapitałowa Śnieżka zbyła 
aktywa o wartości księgowej netto 47 tys. PLN, wykazując zysk 77 tys. PLN. W 2009 roku Grupa zbyła 
aktywa o wartości księgowej netto 76 tys. PLN, na czym zrealizowała zysk w wysokości 59 tys. PLN. 
 
Na dzień 30 czerwca 2010 roku Grupa ma zobowiązania z tytułu poniesionych nakładów 
inwestycyjnych w kwocie 1 242 tys. PLN, dotyczących głównie budowy nowych środków trwałych oraz 
zakupu nowych maszyn i urządzeń. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania inwestycyjne 
wynosiły 1 282 tys. PLN. 
 
Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy od 01-01-2010 do 30-06-2010

Główne składniki obci ążenia podatkowego: na 30-06-2010 na 30-06-2009

Sprawozdanie z pełnego dochodu
Bieżący podatek dochodowy 8.346 6.039

   Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 8.350 6.039

   Korekty dotyczące podatku bieżącego z lat ubiegłych (4) -
Odroczony podatek dochodowy (2.520) (452)
   Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (2.520) (452)

   Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego - -
Obciążenie podatkowe wykazane w  sprawozdaniu z pełnego d ochodu 5.826 5.587

za okres

 

 

Zapasy 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku, Grupa Kapitałowa Śnieżka obniżyła 
wartość zapasów na kwotę 401 tys. PLN, jednocześnie wycofując odpis na w/w zapasy, który 
utworzony był na dzień 31 grudnia 2009 roku. Wartość wycofanego odpisu to kwota 1 270 tys. PLN. 
Kwoty odpisów ujęte zostały w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”. 
 

Rozliczenia mi ędzyokresowe bierne 

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (BIERNE)
Wyszczególnienie

30-06-2010 30-06-2009
1. Ujemna warto ść firmy - -
2.Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 11.169 6.031

2.1 Długoterminowe - -
2.2 Krótkoterminowe 11.169 6.031
Badanie bilansu 25 25
Rezerwa na trzynastkę 129 121
Pozostałe koszty 543 275
Koszty marketingowe 10.453 5.590
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 19 20

Rozliczenia mi ędzyokresowe (bierne)  razem 11.169 6.031

na dzień

 

 

5. Rodzaj oraz kwoty zmian warto ści szacunkowych kwot, które były podawane w 
poprzednich okresach śródrocznych bie żącego roku obrotowego lub zmiany warto ści 
szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, je śli wywieraj ą one istotny 
wpływ na bie żący okres śródroczny. 

 
Na dzień 30 czerwca 2010 roku w porównaniu ze stanem na koniec 2009 roku odnotowano wzrost 
stanu zarówno aktywów jak i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – w przypadku 
aktywów o kwotę 3 596 tys. zł, a w przypadku rezerw o kwotę 224 tys. zł. Wzrosły również o 762 tys. 
zł odpisy aktualizujące należności, natomiast odpisy aktualizujące zapasy zmalały 874 tys. zł. 
Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze nie uległy zmianie i w dalszym ciągu wynoszą 926 
tys.zł.  
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6. Emisje, wykup i spłaty dłu żnych i kapitałowych papierów warto ściowych 

Na podstawie uchwały Nr 11/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku emitent nabył akcje własne w celu 
umorzenia. Do dnia 30 czerwca 2010 roku Spółka nabyła łącznie 2 911 akcji własnych o wartości 
nominalnej 1 zł każda, które decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 
czerwca 2010 roku (uchwała Nr 8/2010) zostały umorzone.  
 

7. Informacje dotycz ące segmentów działalno ści 

 

Wyszczególnienie Segmenty Razem
Polska Ukraina Białoru ś Mołdawia Rosja Rumunia Pozostałe

Przychody ogółem 181.733 48.309 22.777 3.545 4.221 2.719 1.403 264.707
Przychody segmentu 181.733 48.309 22.777 3.545 4.221 2.719 1.403 264.707

-
Wynik segmentu 59.699 15.673 8.427 1.163 1.444 1.678 233 88.317

Koszty nieprzypisane 58.104
Pozostałe przychody operacyjne 1.976
Pozostałe koszty operacyjne 2.377

Strata netto na sprzedaży działalności zaniechanej -
Zysk z działalno ści operacyjnej 29.812

Przychody finansowe 193
Koszty finansowe 4.266
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 291

Zysk przed opodatkowaniem 26.030
Podatek dochodowy 5.826

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący : 20.204
akcjonariuszom podmiotu dominującego : 19.382
udziałom niekontrolującym : 822

Wyszczególnienie Razem
Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe

Jednostkowe  aktywa ogółem 107.530 17.629 5.358 1.331 82 6 3.918 3.101 399.391
Należności z tytułu dostaw i usług 104.531 15.435 5.358 1.331 826 3.918 3.101 134.500
Inwestycje w innych jednostkach 2.999 2.194 - - - - - 5.193
Nieprzypisane aktywa jednostki - - - - - - - 259.698

Jednostkowe pasywa ogółem 44.198 6.670 1.466 - - 330 13.412 399.391
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 44.198 6.670 1.466 - - 330 13.412 66.076
Nieprzypisane pasywa jednostki - - - - - - - 333.315

Pozostałe informacje dotycz ące segmentów geograficznych za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010

SEGMENTY GEOGRAFICZNE - DANE 01-01-2010 do 30-06-20 10

Wyniki finansowe segmentów geograficznych od 01-01- 2010 do 30-06-2010

 

 
Wyszczególnienie Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe -

Przychody ogółem 191.178 46.880 24.301 2.511 2.914 2.655 1.450 271.889
Przychody segmentu 191.178 46.880 24.301 2.511 2.914 2.655 1.450 271.889

-
Wynik segmentu 58.642 12.360 8.721 483 715 199 (383) 80.737

Koszty nieprzypisane 50.354
Pozostałe przychody operacyjne 2.263
Pozostałe koszty operacyjne 4.257

Strata netto na sprzedaży działalności zaniechanej -
Zysk z działalno ści operacyjnej 28.389

Przychody finansowe 440
Koszty finansowe 4.410
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 354

Zysk przed opodatkowaniem 24.773
Podatek dochodowy 5.587

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący : 19.186
akcjonariuszom podmiotu dominującego : 18.250
udziałom niekontrolującym : 936

Wyszczególnienie Razem
Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe

Jednostkowe  aktywa ogółem 116.763 15.661 2.897 710 523 3 .015 3.546 379.759
Należności z tytułu dostaw i usług 112.874 14.613 2.897 710 523 3.015 3.546 138.178
Inwestycje w innych jednostkach 3.889 1.048 - - - - - 4.937
Nieprzypisane aktywa jednostki - - - - - - - 236.644

Jednostkowe pasywa ogółem 50.968 6.885 628 - - 48 14.394 379.759
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 50.968 6.885 628 - - 48 14.394 72.923
Nieprzypisane pasywa jednostki - - - - - - - 306.836

Wyniki finansowe segmentów geograficznych 01-01-200 9 do 30-06-2009

Pozostałe informacje dotycz ące segmentów geograficznych 01-01-2009 do 30-06-200 9

 

 

 



 10 

 

 

 

8. Istotne zdarzenia nast ępujące po zako ńczeniu okresu śródrocznego, które nie zostały 
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 
2010 roku. 

 

Po zakończeniu okresu śródrocznego w działalności Grupy Kapitałowej nie zaszły istotne zdarzenia, 
które nie zostały odzwierciedlone w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 
 
 
9. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegaj ących 

konsolidacji 
 
Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta w tym 
informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie na dzień 30 czerwca 2010 roku. 
 
 
 

 

    
  
  
  
  
Grupa kap itałowa   
  
  
                  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Powiązania kapita łowe 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fabryka Farb i Lak ierów  
Śnieżka SA   

H adrokor Sp z o .o.                    
we W ł ocławku   
51,09%  
udziałów 

  

Śn ieżka Ukraina Sp z o .o                      
w Jaworowie   

81,27 % udziałów   
  

Śn ieżka Sp. z o.o. w W istowej 
100,00 %  udzia łów 

 
(bezpośrednio  74,00% , 

pośrednio  26,00% ) 

  
  

Fabryka Farb i Lakierów  
Proszkowych Proximal 

Sp. z o .o. w Bytowie   
100,00 %  udzia łów   

  

 Śnieżka BEL-POL             

Sp z o .o.  w Żodino koło M ińska 

  88%  udzia łów 
  

Farbud Sp z o .o. w Lub linie              
80,93 %  udzia łów   

 
 

   
    

PLASTBUD Sp  z o.o.                         

w Pustkowie 

  

10,07 %  udzia łów 

  

  

 

  

 

  

 
Sniezka Roman ia S.R.L. 

80 %  udziałów 

Segmenty produktowe Grupy Kapitałowej
I półrocze 2010 I półrocze 2009

Struktura bran żowa sprzedaż netto sprzedaż netto
Wyroby emulsyjne 103 705 101 397
Wyroby ftalowe 66 576 69 255
Szpachle 38 591 40 053
Pozostałe 55 835 61 184
Razem 264 707 271 889
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10. Wykaz jednostek wchodz ących w skład grupy kapitałowej obj ętych konsolidacj ą lub 
wycen ą metod ą praw własno ści 

 

NAZWA SIEDZIBA PRZEDMIOT DZIAŁALNO ŚCI 

Hadrokor Sp. z o.o. Włocławek   ul. Smocza 19 
produkcja i sprzedaż farb i lakierów 
oraz innych wyrobów chemicznych 

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

                                                      
Bytów ul. Leśna 5                                                 produkcja i sprzedaż farb i lakierów 

proszkowych 

Farbud Sp. z o.o. Lublin   ul. Stefczyka 30 handel hurtowy i detaliczny 

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 BEL-POL  Sp. z o.o. 
Żodino ul. Dorożnaja 3/1 
Białoruś produkcja szpachli i impregnatów 

Śnieżka Sp. z o.o. Wistowa   Wistowa ul. Srijlciv 1b  Ukraina produkcja i sprzedaż farb i lakierów 

Sniezka Romania S.R.L. Savinesti Aleea Parcului 1 handel hurtowy i detaliczny 

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

 

ZASTOSOWANE METODY KONSOLIDACJI I WYCENY: 

Hadrokor Sp. z o.o. Metoda konsolidacji pełnej 

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

Metoda konsolidacji pełnej 

Farbud Sp. z o.o. Metoda konsolidacji pełnej 

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

Śnieżka BEL-POL  Sp. z o.o. Metoda konsolidacji pełnej 

Śnieżka Sp. z o.o.  Wistowa  Metoda konsolidacji pełnej 

Sniezka Romania S.R.L. Metoda konsolidacji pełnej 

Plastbud Sp. z o.o. Metoda praw własności 

 
 
11. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku poł ączenia 
jednostek gospodarczych, przej ęcia lub sprzeda ży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji  
długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalno ści. 
 
W dniu 14 czerwca 2010 roku została zawarta przez FFiL Śnieżka S.A. umowa zbycia 1 350 udziałów 
w spółce Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. na rzecz Fabryki Farb i Lakierów 
Proszkowych Proximal Sp. z o.o. w celu umorzenia. Zbycie nastąpiło po cenie 1 111,12 zł za udział tj. 
za wynagrodzeniem 1 500 012,00 zł. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł tj. w łącznej 
kwocie 675 000 zł. W wyniku umorzenia udziałów kapitał zakładowy Fabryki Farb i Lakierów 
Proszkowych Proximal Sp. z o.o. został obniżony z 3 100 000 zł do 2 425 000 zł. Do dnia przekazania 
niniejszego raportu umorzenie udziałów i obniżenie kapitału nie zostało jeszcze zarejestrowane przez 
sąd.  
 
12. Informacja dotycz ąca zmian zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nast ąpiły od czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego.  
 
Na dzień 30 czerwca 2010 roku kwota zobowiązań warunkowych spadła w porównaniu ze stanem na 
dzień 31 grudnia 2009 roku o 2 263,6 tys. zł i wynosi 23 053,9 tys. zł. 
Należności warunkowe nie zmieniły się i wynoszą 190 tys. zł. 
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13. Stanowisko zarz ądu odno śnie mo żliwo ści zrealizowania wcze śniej 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 2010 rok. 
 
14. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio poprzez podmioty 
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fabryki Fa rb i 
Lakierów „ ŚNIEŻKA” S.A. na dzie ń przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby 
posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej lic zbie głosów na 
walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własno ści 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 13 553 587 oraz ogólnej liczbie głosów 15 553 587 wg stanu na dzień 30 czerwca 
2010 roku: 
 

Akcjonariusz 

 
 
 

 

Liczba 
posiadanych akcji 

 

Udział 
 w kapitale 
zakładowym 
(%) 

 

Liczba 
głosów 

 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów na 
WZA   (%) 

Jerzy Pater* 2.541.667 
w tym 
bezpośrednio 
166.667 

18,75 
 
 
1,23 

3.208.335 
 
 
833.335 

20,63 
 
 
5,36 

Stanisław Cymbor** 2.541.667 
w tym  
bezpośrednio 
166.667 

18,75 
 
1,23 

3.208.335 
 
833.335 

20,63 
 
5,36 

Piotr Mikrut bezpośrednio 
1.254.166 

 
9,25 

 
1.787.498 

 
11,49 

Rafał Mikrut bezpośrednio 
1.254.167 

 
9,25 

 
1.254.167 

 
8,06 

AMPLICO OFE  797 454  5,88 797 454 5,13 
 
*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 17,52% udziału w kapitale zakładowym i 15,27% 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 17,52% udziału w kapitale zakładowym i 15,27% udziału w ogólnej liczbie 
głosów na WZA) 

 
W okresie od przekazania ostatniego raportu rocznego zaszły zmiany w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji emitenta.  
 
Zarząd FFiL Śnieżka S.A. otrzymał informację z AMPLICO PTE S.A., opatrzonej datą 12 sierpnia 
2010 roku, o przekroczeniu przez zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny 
(zwany dalej „OFE”) 5% ogólnej liczby głosów w Spółce Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.  
Przekroczenie progu 5% głosów nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki w dniu            
6 sierpnia 2010 roku. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 762 789 akcji zwykłych na 
okaziciela spośród 13 553 587 akcji, co stanowiło 5,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 
762 789 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,90% ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie OFE posiada 797 454 akcji zwykłych na okaziciela spośród 13 553 
587 akcji, co stanowi 5,88% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 797 454 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu, co stanowi 5,13% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
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15. Pozostałe kapitały 
 
 

Wyszczególnienie
kapitał 

zapasowy

kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Akcje/udziały 
własne

kapitał 
rezerwowy

Różnice kursowe z 
przeliczenia jednostek 
podporz ądkowanych

Niepodzielony 
wynik finansowy

Kapitały 
przypadaj ące 

udziałom 
niesprawuj ącym 

kontroli

Razem

Stan na 01-01-2009 122.051 37 (3.433) - (9.642) 44.132 7.476 160.621
Zwiększenia 01-01-2009 do 30-06-2009 21.180 - - - 970 18.393 936 41.479

z podział zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 21.180 - - - - - - 21.180
wynik netto okresu bieżącego - - - - - 18.250 - 18.250
nabycie akcji własnych w celu umorzenia - - - - - - - -
różnice kursowe - - - - 970 - - 970
korekty konsolidacyjne - - - - - 143 - 143
zyski przypadające udziałom 
niekontrolujacym - - - - - - 936 936

Zmniejszenia 01-01-2009 do 30-06-2009 202 - 3.990 - - 40.261 438 44.891

nabycie akcji własnych w celu umorzenia
- - 3.990 - - - - 3.990

przeniesienie na kapitał zapasowy - - - 21.180 - 21.180
wypłata dywidendy - - - - - 18.297 - 18.297
Korekty konsolidacyjne 202 - - - - - 438 640
wypłata świadectw założycielskich - - - - - 784 - 784

Stan na 30-06-2009 143.029 37 (7.423) - (8.672) 22.264 7.974 157.209
Stan na 01-01-2010 135.763 37 (89) - (11.124) 45.227 8.163 177.977
Zwiększenia 01-01-2010- do 30-06-2010 15.219 - 87 - 3.371 19. 382 822 38.881

z podział zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 15.219 - - - - - - 15.219
wynik netto okresu bieżącego - - - - - 19.382 - 19.382

nabycie akcji własnych w celu umorzenia - - 87 - - - - 87
różnice kursowe - - - 3.371 - - 3.371
zyski przypadające udziałom 
niekontrolujacym - - - - - - 822 822

Zmniejszenia 01-01-2010- do 30-06-2010 156 - - - - 37.839 425 38.420
przeniesienie na kapitał zapasowy - - - - 15.219 - 15.219
wypłata dywidendy - - - - - 21.686 - 21.686
korekty konsolidacyjne 156 - - - - 198 425 779
wypłata świadectw założycielskich - - - - - 736 - 736

Stan na 30-06-2010 150.826 37 (2) - (7.753) 26.770 8.560 178.438

ZMIANY POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW 01-01-2010 do 30-06-20 10

 
 
 
 
16. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Fabryki Farb i Lakierów „ ŚNIEŻKA” S.A. lub 
uprawnie ń do nich  (opcji)  przez osoby zarz ądzające i nadzoruj ące. 
 
Osoby zarządzające –  Piotr  Mikrut              1.254.166  - bez zmian 
                                     Witold Waśko                    198 – bez zmian 
                                     Walentyna Ochab               615 – bez zmian 
Osoby nadzorujące  –  Stanisław Cymbor     2.541.667 – bez zmian  

            Stanisław Mikrut            33.333 – bez zmian 
             Jerzy Pater             2.541.667 – bez zmian   

 
17. Wskazanie post ępowań tocz ących si ę przed s ądem, organem wła ściwym dla post ępowania 
arbitra żowego lub organem administracji publicznej, z uwzgl ędnieniem informacji odno śnie 
post ępowania dotycz ącego zobowi ązań lub wierzytelno ści emitenta lub jednostki od niego 
zależnej, którego warto ść stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 

Brak postępowań, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.  
Od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie 
postępowania antymonopolowego przeciwko Fabryce Farb i Lakierów „Śnieżka" SA w Lubzinie, w wyniku 
którego Urząd nałożył na Fabrykę Farb i Lakierów „Śnieżka" SA karę w wysokości 854,5 tys. zł Spółka 
złożyła odwołanie. 
  
 
18. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostk ę od niego zale żną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powi ązanymi, je żeli pojedynczo lub ł ącznie s ą one istotne i zostały 
zawarte na innych warunkach ni ż rynkowe. 
 
Spółka dominująca i jednostki od niej zależne w I półroczu 2010 roku nie dokonywały transakcji z 
podmiotami powiązanymi, które byłyby istotne i zostałyby zawarte na innych warunkach niż rynkowe. 
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19. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostk ę od niego zale żną poręczeń 
kredytu lub po życzki lub udzieleniu gwarancji – ł ącznie jednemu podmiotowi lub jednostce 
zależnej od tego podmiotu, je żeli łączna warto ść istniej ących por ęczeń lub gwarancji stanowi 
równowarto ść co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 
 
Spółka dominująca, ani jednostki od niej zależne, nie udzieliły w I półroczu 2010 roku poręczeń 
kredytu lub pożyczki ani nie udzielały gwarancji, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co 
najmniej 10% kapitałów własnych Spółki dominującej. 
 
20. Inne informacje, które zdaniem emitenta s ą istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które s ą istotne dla oceny 
możliwo ści realizacji zobowi ązań przez emitenta. 
 
W I półroczu 2010 roku nie zaszły zmiany w strukturze emitenta, które mogłyby wpłynąć na możliwość 
realizacji zobowiązań. 
 
21. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta b ędą miały wpływ na osi ągnięte przez niego 
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 
  
W ocenie spółki 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 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 Sp. z o.o. w Wistowej, Śnieżka BEL-POL 
Sp. z o.o., Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal - Grupa Śnieżka Sp. z o.o., Hadrokor Sp. z 
o.o., Farbud Sp. z o.o. oraz Śnieżka Romania S.R.L.  
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Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finanso we  

Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 

 

Kursy Euro przyj ęte do przeliczenia sprawozda ń: 
 
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu średniego EURO w okresie, który 
wyniósł: 
 
w ciągu 6 miesięcy 2010 roku: 4,0042 
w ciągu 6 miesięcy 2009 roku: 4,5187 
 
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono wg kursu EURO na koniec okresu: 
 
na dzień 30 czerwca 2010 roku: 4,1458 
na dzień 30 czerwca 2009 roku: 4,4696 
 

 

Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka S.A.

I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010 I półr ocze 2009
od 01-01-2010 od 01-01-2009 od 01-01-2010 od 01-01-200 9
do 30-06-2010 do 30-06-2009 do 30-06-2010 do 30-06-200 9

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 212.452 214.044 53.057 47.368
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22.542 19.944 5.630 4.414
III. Zysk (strata) brutto 22.346 22.074 5.581 4.885
IV. Zysk (strata) netto 18.849 17.968 4.707 3.976
V. Pełny dochód za dany okres 18.849 17.968 4.707 3.976
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5.630 36.982 1.406 8.184
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8.514) (11.408) (2.126) (2.525)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12.693 (17.983) 3.170 (3.980)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 9.809 7.591 2.450 1.680
X. Aktywa razem 362.159 348.483 87.356 77.967
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 183.472 185.020 44.255 41.395
XII. Zobowiązania długoterminowe 5.051 5.038 1.218 1.127
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 178.421 179.982 43.037 40.268
XIV. Kapitał własny 178.687 163.463 43.101 36.572
XV. Kapitał zakładowy 13.554 13.850 3.269 3.099
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13.553.587 13.850.000 13.553.587 13.850.000
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,39                 1,30                0,35               0,29                  

XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,39                 1,30                0,35               0,29                  
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,18               11,80              3,18               2,64                  

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,18               11,80              3,18               2,64                  

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

w tys zł w tys EURO
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SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ NA DZIE Ń 30-06-2010

30-06-2010 31-12-2009 30-06-2009
AKTYWA TRWAŁE 158.151 149.673 151.077

Wartości niematerialne 2.250 1.201 1.427
Rzeczowe aktywa trwałe 119.261 113.174 104.998
Nieruchomości inwestycyjne długoterminowe - - -
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 32.153 34.234 41.169
Należności długoterminowe 241 41 786
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4.246 1.023 2.697

AKTYWA OBROTOWE 203.935 140.226 197.333
Zapasy 50.193 48.334 40.951
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 126.128 75.084 133.201
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - -
Pozostałe należności krótkoterminowe 1.682 3.394 3.311
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 12.358 9.818 7.326
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13.574 3.596 12.544

AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDA ŻY 73 73 73
AKTYWA RAZEM 362.159 289.972 348.483

30-06-2010 31-12-2009 30-06-2009
KAPITAŁ WŁASNY 178.687 182.260 163.463

Kapitał podstawowy 13.554 13.554 13.850
Kapitał zapasowy 146.282 131.998 139.068
Kapitał z aktualizacji wyceny - - -
Akcje/udziały własne (2) (89) (7.423)
Kapitały rezerwowe - - -
Niepodzielony wynik finansowy 18.853 36.797 17.968

ZOBOWIĄZANIA 183.472 107.712 185.020
Zobowi ązania długoterminowe 5.051 4.849 5.038

Długoterminowe kredyty i pożyczki - - -
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe - - 16
Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4.380 4.178 4.444
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 671 671 578
Pozostałe rezerwy długoterminowe - - -

Zobowi ązania krótkoterminowe 178.421 102.863 179.982
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 86.212 66.427 89.999
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 16 44 56
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług 52.744 30.961 59.580
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2.716 1.277 2.205
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 25.319 3.606 21.709
Rezerwy krótkoterminowe 245 245 402
Rozliczenia międzyokresowe bierne 11.169 303 6.031
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi 
jako przeznaczone do sprzedaży - - -

ZOBOWIĄZANIA RAZEM 362.159 289.972 348.483

Pasywa

Aktywa
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SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU ZA OKRES OD 01-01-20 10 DO 30-06-2010

I półrocze 2010 I półrocze 2009

Wariant kalkulacyjny   od 01-01-2010 do 30-06-2010   od 01-01-2009 do 30-06-2009
Działalno ść kontynuowana

Przychody ze sprzeda ży 212.452 214.044
Przychody ze sprzedaży produktów 171.948 173.025
Przychody ze sprzedaży towarów 29.682 29.648
Przychody ze sprzedaży materiałów 10.822 11.371

Koszt własny sprzeda ży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów 
i materiałów) 138.333 144.300

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 108.905 113.087
Wartość sprzedanych towarów 19.475 20.499
Wartość sprzedanych materiałów 9.953 10.714

Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 74.119 69.744
Koszty sprzedaży 33.130 32.688
Koszty ogólnego zarządu 18.941 15.730
Pozostałe przychody operacyjne 1.746 1.953
Pozostałe koszty operacyjne 1.252 3.335

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej 22.542 19.944
Przychody  finansowe 5.235 4.059
Koszty finansowe 5.431 1.929

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22.346 22.074
Podatek dochodowy 3.497 4.106

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej 18.849 17.968
Działalno ść zaniechana

Strata netto z działalności zaniechanej - -
Zysk (strata) netto 18.849 17.968

Inne składniki pełnego dochodu
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
Rachunkowość zabezpieczeń - -
Skutki aktualizacji majątku trwałego - -
Zyski i straty aktuarialne - -
Podatek dochodowy dotyczący innych składników pełnego dochodu - -
Inne składniki pełnego dochodu (netto) - -

Pełny dochód za dany okres, z tego przypadaj ący: 18.849 17.968
 -  akcjonariuszom podmiotu dominującego 18.849 17.968

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący: 18.849 17.968
        -  akcjonariuszom podmiotu dominującego 18.849 17.968

Zysk (strata) netto na jedn ą akcję zwykł ą: PLN/akcj ę PLN/akcj ę

z działalno ści kontynuowanej
- podstawowy 1,39 1,30
- rozwodniony 1,39 1,30

z działalno ści  zaniechanej

- podstawowy
- rozwodniony  
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Sprawozdanie zmian w kapitale (funduszu) własnym   o d 01-01-2010 do 30-06-2010   od 01-01-2009 do 31-12- 2009   od 01-01-2009 do 30-06-2009

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - uprzednio zaraportowane
182.260 168.566 168.566

- korekty błędów podstawowych - - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - -
I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - przekształcony 182.260 168.566 168.566
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13.554 13.850 13.850
1.1. Zmiany kapitału podstawowego - (296) -
a) zwiększenie (z tytułu) - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - 296 -
- umorzenia udziałów (akcji) - 296 -
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13.554 13.554 13.850
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 (89) (3.433) (3.433)
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych 87 3.344 (3.990)
a) zwiększenie 87 3.344 -
b) zmniejszenie - - 3.990
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (2) (89) (7.423)
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 131.998 118.938 118.938
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 14.284 13.060 20.129
a) zwiększenie (z tytułu) 14.372 20.129 20.129
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 14.372 20.129 20.129
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) 87 7.069 -
- umorzenie akcji własnych 87 7.069 -
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 146.282 131.998 139.068
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) - - -
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 36.797 39.211 39.211
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 36.797 39.211 39.211
- korekty błędów podstawowych - - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - -
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 36.797 39.211 39.211
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych (36.793) (39.207) (39.211)
a) zwiększenie (z tytułu) - 4 -
b) zmniejszenie (z tytułu) 36.793 39.211 39.211
-przeniesienie na kapitał zapasowy 14.372 20.129 20.129
-wypłata dywidendy 21.686 18.297 18.297
- wypłata świadectw założycielskich 736 784 784
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 4 -
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 4 4 -
8. Wynik netto 18.849 36.793 17.968
a) zysk netto 18.849 36.793 17.968
b) strata netto - - -
c) odpisy z zysku - - -
9.Niepodzielony wynik finansowy na koniec okresu 18.853 36.797 17.968
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) - przekształcony 178.687 182.260 163.463

- - -III. Kapitał (fundusz) własny po uwzgl ędnieniu proponowanego podziału zysku  
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Sprawozdanie z przepływów pieni ężnych I półrocze 2010 I półrocze 2009
Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej   od 01-01-2010 do 30-06-2010   od 01-01-2009 do 30- 06-2009

Zysk przed opodatkowaniem 22.346 22.074
Korekty: 2.876 3.175

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 5.219 4.333
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - -
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (53) 83
(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 (1.540) (887)
Różnice kursowe 4.034 3.203
Odsetki niezapłacone (75) (138)
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych - -
Odpis ujemnej wartości firmy - -
Otrzymane odsetki (480) (622)
Naliczona dywidenda (4.229) (2.809)
Pozostałe korekty - 12

Środki pieni ężne z działalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale obrotowym 25.222 25.250
Zmiana stanu zapasów (1.858) 1.948
Zmiana stanu należności (47.416) (20.282)
Zmiana stanu zobowiązań 22.930 29.280
Zmiana stanu rezerw - -
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10.866 6.180

Środki pieni ężne wygenerowane w toku działalno ści operacyjnej 9.744 42.376
Zapłacone odsetki 1.551 2.023
Zapłacony podatek dochodowy (5.665) (7.417)

Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej 5.630 36.982

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (1.333) (393)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (11.048) (11.732)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 330 130
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - -
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) (175) (1.810)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) 188 306
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) (382) (140)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - 175
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - -
Pożyczki udzielone - długoterminowe - -
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - -
Otrzymane odsetki 405 760
Otrzymane dywidendy 3.501 1.296

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (8.514) (11.408)

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -
Nabycie akcji własnych - (3.990)
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 14.901 -
Spłaty kredytów i pożyczek - (11.340)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (28) (27)
Inne wpływy - różnice kursowe - -
Odsetki (1.444) (1.842)
Inne wydatki - różnice kursowe - -
Dywidendy wypłacone (736) (784)

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej 12.693 (17.983)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieni ężnych i ekwiwalentów środków pieni ężnych 9.809 7.591
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 3.596 4.297

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych 168 694
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych - (38)

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 13.574 12.544  
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1. Informacje ogólne 

Uchwałą Zarządu FFiL Śnieżka S.A. z dnia 24 sierpnia 2010 roku śródroczne sprawozdanie finansowe 
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku zostało 
zatwierdzone do publikacji. 
 
2. Podstawa sporz ądzenia oraz polityka rachunkowo ści 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2010 roku 
zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. 
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 
wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym 
sprawozdaniem finansowym Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 
2009 roku. Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego nie uległy zmianie w stosunku do zasad zastosowanych przy 
sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. za rok 
zakończony 31 grudnia 2009 roku. 
Prezentowane dane Spółki za I półrocze 2010 roku 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 01.01-30.06.2010 r. w porównaniu do 
okresu 01.01-30.06.2009 r. 
Sprawozdanie finansowe zostało zaprezentowane przy założeniu kontynuowania działalności. 
Zakłada się, że Spółka będzie kontynuować swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości.  
W I półroczu 2010 roku nie odnotowano żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności. 
Opis ryzyk i zagrożeń emitenta został omówiony w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki. 
Walutą sprawozdawczą i funkcjonalną niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, 
a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  
 
3.  Sezonowo ść działalno ści  

W działalności Emitenta 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. Rodzaje oraz kwoty pozycji wpływaj ących na aktywa, zobowi ązania, kapitał, wynik finansowy   
netto lub przepływy środków pieni ężnych, które s ą nietypowe ze wzgl ędu na ich rodzaj, 
wielko ść lub wywierany wpływ. 

 

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty  

30-06-2010 30-06-2009

Środki pieniężne w banku i w kasie 13.053 12.023
 - w tym lokaty krótkoterminowe 5.588 1.150
Bony handlowe 521 521
Kredyty bankowe (86.212) (89.999)
Środki pieni ężne razem (72.638) (77.455)

na dzień

 

 

Zapasy 

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku, FF i L „Śnieżka” S.A. obniżyła 
wartość zapasów na kwotę 401 tys. PLN, jednocześnie wycofując odpis na w/w zapasy, który 
utworzony był na dzień 31 grudnia 2009 roku. Wartość wycofanego odpisu to kwota 1 266 tys. PLN. 
Kwoty odpisów ujęte zostały w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”. 
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Rzeczowe aktywa trwałe  

W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku, FF i L „Śnieżka” S.A. nabyła aktywa 
o wartości 12 775 tys. PLN, a w całym 2009 roku nabyła aktywa za kwotę 23 442 tys. PLN. 
W okresie sześciu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2010 roku, FF i L „Śnieżka” S.A. zbyła aktywa o 
wartości księgowej netto 26 tys. PLN, realizując zysk na sprzedaży w wysokości 53 tys. PLN. W 2009 
roku jednostka zbyła aktywa o wartości księgowej netto 76 tys. PLN, na czym zrealizowała zysk w 
wysokości 59 tys. PLN. 
 
Na dzień 30 czerwca 2010 roku jednostka ma zobowiązania z tytułu poniesionych nakładów 
inwestycyjnych w kwocie 1 052 tys. PLN, dotyczących głównie budowy nowych środków trwałych oraz 
zakupu nowych maszyn i urządzeń. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania inwestycyjne 
wynosiły 1 282 tys. PLN.  
 
Podatek dochodowy 

 

Podatek dochodowy od 01-01-2010 do 30-06-2010

Główne składniki obci ążenia podatkowego: na 30-06-2010 na 30-06-2009
Sprawozdanie z pełnego dochodu
Bieżący podatek dochodowy 6.518 5.105
   Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego 6.522 5.105
   Korekty dotyczące podatku bieżącego z lat ubiegłych (4) -
Odroczony podatek dochodowy (3.021) (999)

   Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych (3.021) (999)
   Związany z obniżeniem stawek podatku dochodowego - -

Obci ążenie podatkowe wykazane w  sprawozdaniu z pełnego 
dochodu 3.497 4.106

za okres

 

 

Rozliczenia mi ędzyokresowe bierne 

 

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (BIERNE)
Wyszczególnienie

 30-06-2010 30-06-2009
1. Ujemna warto ść firmy - -
2.Inne rozliczenia mi ędzyokresowe 11.169 6.031

2.1 Długoterminowe - -
2.2 Krótkoterminowe 11.169 6.031
Badanie bilansu 25 25
Rezerwa na trzynastkę 129 121
Pozostałe koszty 543 275
Koszty marketingowe 10.453 5.590
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 19 20

Rozliczenia mi ędzyokresowe (bierne)  razem 11.169 6.031

na dzień

 

 

5. Rodzaj oraz kwoty zmian warto ści szacunkowych kwot, które były podawane w 
poprzednich okresach śródrocznych bie żącego roku obrotowego lub zmiany warto ści 
szacunkowych podawanych w poprzednich latach obrotowych, je śli wywieraj ą one istotny 
wpływ na bie żący okres śródroczny. 

 
Na dzień 30 czerwca 2010 roku w porównaniu ze stanem na koniec 2009 roku o 3 223 tys. zł 
zwiększyła się wysokość aktywów z tytułu odroczonego  podatku  dochodowego i o 202 tys. zł 
wysokość rezerw na odroczony podatek dochodowy. Wzrosła również o 126 tys. zł wysokość odpisów 
aktualizujących wartość należności, natomiast wysokość odpisów aktualizujących zapasy zmalała o 
869 tys. zł. Nie uległy  zmianie rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze i w dalszym ciągu 
wynoszą 916 tys. zł.  
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6. Emisje, wykup i spłaty dłu żnych i kapitałowych papierów warto ściowych 

Na podstawie uchwały Nr 11/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku emitent nabył akcje własne w celu 
umorzenia. Do dnia 30 czerwca 2010 roku Spółka nabyła łącznie 2 911 akcji własnych o wartości 
nominalnej 1 zł każda, które decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 
czerwca 2010 roku (uchwała Nr 8/2010) zostały umorzone.  
 

7. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty (ł ącznie lub w przeliczeniu na jedn ą 
akcję) z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje 

 
Dywidendy

2010 2009
zadeklarowane w okresie 6 miesięcy 21.686 18.297
w tym dywidenda przypadająca na akcje zwykłe 20.886 17.622
dywidenda przypadająca na pozostałe akcje 800 675

30 czerwca

 
 
Dywidenda w 2010 roku (z podziału zysku za 2009 rok w wysokości 1,60 zł na 1 akcję) została 
wypłacona 19 lipca 2010 roku. Dywidenda zadeklarowana w 2009 roku (z podziału zysku za 2008 rok 
w wysokości 1,35 zł na 1 akcję) została wypłacona w dniu 8 września 2009 roku. 
 
8. Informacje dotycz ące segmentów działalno ści 

 
SEGMENTY GEOGRAFICZNE - DANE  od 01-01-2010 do 30-0 6-2010

Wyszczególnienie Razem
Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe

Wyniki finansowe segmentów geograficznych  od 01-01 -2010 do 30-06-2010
Przychody ogółem 169.457 17.399 14.476 4.221 3.545 1.951 1 .403 212.452

Przychody segmentu 169.457 17.399 14.476 4.221 3.545 1.951 1.403 212.452

-
Wynik segmentu 58.886 5.853 5.806 1.444 1.163 1.288 235 74.675

Koszty nieprzypisane 52.627
Pozostałe przychody operacyjne 1.746

Pozostałe koszty operacyjne 1.252

Strata netto na sprzedaży działalności 
zaniechanej -

Zysk z działalno ści operacyjnej 22.542
Przychody finansowe 5.235
Koszty finansowe 5.431

Zysk przed opodatkowaniem 22.346
Podatek dochodowy 3.497

Zysk netto 18.849

Wyszczególnienie Razem
Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe

Pozostałe informacje dotycz ące segmentów geograficznych za okresod 01-01-2010 d o 30-06-2010 roku
Jednostkowe  aktywa ogółem 113.570 39.391 4.568 826 1.33 1 8.093 3.101 362.159

Należności z tytułu dostaw i usług 104.220 8.773 3.867 826 1.331 4.251 3.101 126.369

Inwestycje w innych jednostkach 9.350 30.618 701 - - 3.842 - 44.511

Nieprzypisane aktywa jednostki - - - - - - - 191.279
Jednostkowe pasywa ogółem 39.305 27 - - - - 13.412 362.159

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

Segmenty

 

 

Polska Ukraina Białoru ś Rosja Mołdawia Rumunia Pozostałe
Przychody ogółem 170.831 19.551 15.319 2.232 2.899 1.762 1 .450 214.044

Przychody segmentu 170.831 19.551 15.319 2.232 2.899 1.762 1.450 214.044

-
Wynik segmentu 56.485 2.214 5.580 476 709 (54) (383) 65.027

Koszty nieprzypisane 43.701
Pozostałe przychody operacyjne 1.953
Pozostałe koszty operacyjne 3.335

Strata netto na sprzedaży działalności 
zaniechanej -

Zysk z działalno ści operacyjnej 19.944
Przychody finansowe 4.059
Koszty finansowe 1.929

Zysk przed opodatkowaniem 22.074
Podatek dochodowy 4.106

Zysk netto 17.968

Razem

Wyniki finansowe segmentów geograficznychod  01-01- 2009 do 30-06-2009
Segmenty
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Jednostkowe  aktywa ogółem 126.620 42.431 2.690 523 710 5 .962 3.546 348.483
Należności z tytułu dostaw i usług 111.078 13.776 1.851 523 710 2.503 3.546 133.987

Inwestycje w innych jednostkach 15.542 28.655 839 - - 3.459 - 48.495
Nieprzypisane aktywa jednostki - - - - - - - 166.001

Jednostkowe pasywa ogółem 45.186 - - - - - 14.394 348.483
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 45.186 - - - - - 14.394 59.580

Nieprzypisane pasywa jednostki - - - - - - - 288.903

Mołdawia

Pozostałe informacje dotycz ące segmentów geograficznychod  01-01-2009 do 30-06- 2009

Rumunia
Wyszczególnienie Razem

Polska Białoru ś RosjaUkraina Pozostałe

 

 

 

9. Istotne zdarzenia nast ępujące po zako ńczeniu okresu śródrocznego, które nie zostały 
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesi ęcy zako ńczony 30 czerwca 
2010 roku. 

 
Po zakończeniu okresu 6 miesięcy 2010 roku nie zaszły istotne zdarzenia, które nie byłyby 
odzwierciedlone w niniejszym sprawozdaniu finansowym.  
 

10. Skutek zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ci ągu okresu śródrocznego, ł ącznie 
z połączeniem jednostek gospodarczych, przej ęciem lub sprzeda żą jednostek zale żnych 
i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacj ą i zaniechaniem działalno ści.   

 
        W dniu 5 marca 2010 roku FFiL Śnieżka S.A. nabyła dodatkowe 1,34% udziałów w swojej spółce 
zależnej Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. od dwóch osób fizycznych: Igora Bondar 0,67% udziałów, Walera 
Bondar 0,67% udziałów, za łączną kwotę 1 065 200 UAH. 
 
Po zarejestrowaniu zmiany struktura udziałowców spółki Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. przedstawia  się 
następująco:  

• FFiL Śnieżka S.A.  81,27% 
• Ilia S. Rojzen  15,60% 
• Elwira L. Gołod                1,25% 
• Żanna Kardasz    0,96% 
• Piotr M. Pomiłujko   0,67% 
• Natalia O. Gołod             0,25%   

 
        W dniu 14 czerwca 2010 roku została zawarta przez FFiL Śnieżka S.A. umowa zbycia 1350 
udziałów w spółce Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. na rzecz Fabryki Farb i 
Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o. w celu umorzenia. Zbycie nastąpiło po cenie 1 111,12 zł za 
udział tj. za wynagrodzeniem 1 500 012,00 zł. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł tj. w 
łącznej kwocie 675 000 zł. W wyniku umorzenia udziałów kapitał zakładowy Fabryki Farb i Lakierów 
Proszkowych Proximal Sp. z o.o. został obniżony z 3 100 000 zł do 2 425 000 zł. Do dnia przekazania 
niniejszego raportu umorzenie udziałów i obniżenie kapitału nie zostało jeszcze zarejestrowane przez 
sąd.  
 
 
 
 
 
 
 

Segmenty produktowe FFiL Śnieżka S.A.
I półrocze 2010 I półrocze 2009

Struktura bran żowa sprzedaż netto sprzedaż netto
Wyroby emulsyjne 76 677 74 926
Wyroby ftalowe 64 615 67 046
Szpachle 19 906 21 658
Pozostałe 51 254 50 414
Razem 212 452 214 044
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11. Pozostałe kapitały  
 

ZMIANY POZOSTAŁYCH KAPITAŁÓW 01-01-2010 do 30-06-20 10

Wyszczególnienie kapitał 
zapasowy

kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Akcje/udziały 
własne

kapitał 
rezerwowy

niepodzielony 
wynik finansowy

Razem

Stan na 01-01-2009 118.939 - (3.433) - 39.211 154.717
Zwiększenia od 01-01-2009 do 30-06-2009 20.129 - - - 17.968 3 8.097

z podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 20.129 - - - - 20.129
wynik netto okresu bieżącego - - - - 17.968 17.968

Zmniejszenia od 01-01-2009 do 30-06-2009 - - 3.990 - 39. 211 43.200
przeniesienie na kapitał zapasowy - - - - 20.129 20.129
wypłata dywidendy - - - - 18.297 18.297
umorzenie akcji własnych - - 3.990 - - 3.990
wypłata świadectw założycielskich - - - - 784 784

Stan na 30-06-2009 139.068 - (7.423) - 17.968 149.613
Stan na 01-01-2010 131.998 - (89) - 36.797 168.706
Zwiększenia  od 01-01-2010 do 30-06-2010 14.372 - 87 - 18.84 9 33.308

z podział zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 14.372 - - - - 14.372
przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny - - - - - -
wynik netto okresu bieżącego - - - - 18.849 18.849
umorzenie akcji własnych - - 87 - - 87

Zmniejszenia  od 01-01-2010 do 30-06-2010 87 - - - 36.79 4 36.881
przeniesienie na kapitał zapasowy - - - - 14.372 14.372
wypłata dywidendy - - - - 21.686 21.686
umorzenie akcji własnych 87 - - - 87
wypłata świadectw założycielskich - - - - 736 736

Stan na 30-06-2010 146.282 - (2) - 18.853 165.133  
 
 
12. Transakcje z podmiotami powi ązanymi  
 

Sprzedaż FFiL " Śnieżka" S.A . w I półroczu 2010 roku do :
 sprzedaż 

produktów 
 sprzedaż 

usług 
 sprzedaż 
pozostała 

 sprzedaż 
towarów 

 sprzedaż 
materiałów 

 sprzedaż 
razem 

Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o.- Grupa Śnieżka                       -                      1                   2                         -                          -                    3    
Farbud Sp.z o.o.                 4.604                   -                    -                     1.362                        49           6.015    

Hadrokor Sp. z o.o.                       -                     -                    -                            2                      294              296    
Plastbud Sp. z o.o.                        3                   -                    -                          24                      106              133    
SOOO Śnieżka BEL-POL - Białoruś                 1.252                   -                    -                           -                        722           1.974    
Śnieżka sp. z o.o. Wistowa                       -                     -                    -                           -                          37                37    
Snieżka Romania Sp. z o.o.                 1.552                   -                    -                        252                      147           1.951    
Śnieżka Ukraina  Sp. z o.o.                 5.424                   -                    -                     4.333                   7.605         17.362    

Rezem               12.835                    1                   2                   5.973                   8.960         27.771     

 

Zakupy FFiL " Śnieżka" S.A . w I półroczu 2010 roku od :  zakup usług 
 zakup 

towarów 
 zakup 

opakowań 
 zakup nakładów 
inwestycyjnych 

 zakup 
materiałów 

 razem 
zakupy 

Farbud Sp.z o.o.                          -                       -                     40                            -                             -                    40    

Hadrokor Sp. z o.o.                           9               4.773                   27                            -                              1             4.810    

Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o.- Grupa Śnieżka                       507                     -                      -      -                        2                           -                  505    

Plastbud Sp. z o.o.                           7               8.271                    -                              -                       5.763           14.041    
Śnieżka Ukraina  Sp. z o.o.                          -                       -                      -                              -                              5                    5    

Śnieżka Romania S.R.L.                       162                     -                      -                              -                             -                  162    

Razem                       685             13.044                   67    -                        2                     5.769           19.563     
 

Wzajemne salda należności i zobowiązań na dzień 30.06.2010 roku  należności  zobowiązania 

Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. z o.o.- Grupa Śnieżka                            1.500                           -      

Farbud Sp.z o.o.                            4.161                           -      

Hadrokor Sp. z o.o.                                 96                     2.302    

Plastbud Sp. z o.o.                                   4                     8.902    

SOOO Śnieżka BEL-POL - Białoruś                            1.602                           -      

Śnieżka sp. z o.o. Wistowa                                 48                           -      

Śnieżka Romania w Savinestii                            4.251    

Śnieżka Ukraina Sp. z o.o.                            8.528                           -      

Razem                          20.190                   11.204     
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Charakter transakcji z firmami powi ązanymi: 
 

� Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych „Proximal” Sp. z o.o  – Grupa Śnieżka z siedzibą  
w  Bytowie w województwie pomorskim do dnia 31 lipca 2009 zajmowała się produkcją farb i 
lakierów proszkowych. Od 1 sierpnia 2009 roku FFiL Śnieżka S.A. przejęła produkcję farb i 
lakierów proszkowych. Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych „Proximal” Sp. z o.o. – Grupa 
Śnieżka zajmuje się obecnie wynajmem budynków.   

� 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 
towarami, surowcami i 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 produktami, surowcami i materiałami.  

� Śnieżka BEL-POL  Sp. z o.o. (do 31-08-2005 pod nazwą Polsko-Białoruska Śnieżka sp. z 
o.o.) kupuje od FFiL ”Śnieżka” S.A. surowce i materiały do produkcji mas szpachlowych. 

� 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. 
 
Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. udzieliła poręczenia jednostce powiązanej „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.  
 
FF i L „Śnieżka” S.A. udzieliła jednostkom powiązanym pożyczek. Na dzień 30.06.2010 roku wartość 
udzielonych pożyczek przedstawia się następująco: 
 

� firmie Hadrokor Sp. z o.o. w wysokości  600 tys. PLN.   
� firmie Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej kwotę 235 tys. USD, której wartość na koniec okresu wg 

kursu średniego NBP wyniosła 803 tys. PLN.              
� firmie Śnieżka Romania w wysokości 200 tys. EUR, której wartość na koniec okresu wg kursu   
średniego NBP wyniosła 833 tys.PLN, oraz w wysokości 1 525 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 6 831 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 
� Śnieżka BEL-POL w Żodino 
� Śnieżka  Sp. z o.o. w Wistowej 

 
Przychody z tego tytułu dla Emitenta w I półroczu 2010 roku wyniosły : 

� od Śnieżka – Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie     -     428  tys. PLN 
� od Śnieżka BEL-POL  w Żodino               -      109 tys. PLN   
� od Śnieżka  Sp. z o.o. w Wistowej                       -        12 tys. PLN 


