
Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2009 roku 
okres od 1 pa ździernika 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 
 
Prezentowany skonsolidowany raport kwartalny i skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Fabryki Farb                      
i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. za IV kwartał roku obrotowego 2009 został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi 
z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR".  
 
Od 1 stycznia 2009 roku nie nastąpiły zmiany w polityce rachunkowości w stosunku do zasad zawartych w raporcie 
rocznym za 2008 rok.  
 
Dane w tys. PLN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej

4 kwartały 2009 4 kwartały 2008 4 kwartały 2009 4 kwartały 2008
od 01-01-2009 od 01-01-2008 od 01-01-2009 od 01-01-2008
do 31-12-2009 do 31-12-2008 do 31-12-2009 do 31-12-2008

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 526 238 522 830 121 231 148 022
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 446 60 362 14 155 17 090
III. Zysk (strata) brutto 54 621 47 428 12 583 13 428
IV. Zysk (strata) netto 42 471 36 626 9 784 10 369
 - Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 40 742 35 847 9 386 10 149
 - Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 729 779 398 221
V. Pełny dochód za okres 40 996 32 751 9 444 9 272
 - Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 38 950 31 084 8 973 8 800
 - Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 2 046 1 667 471 472

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73 499 48 418 16 932 13 708
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 467) (22 577) (5 406) (6 392)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (54 781) (21 018) (12 620) (5 951)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (4 749) 4 823 (1 094) 1 365
X. Aktywa, razem 313 070 332 516 76 206 79 694
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 121 590 158 045 29 597 37 879
XII. Zobowiązania długoterminowe 6 149 9 015 1 497 2 161
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 115 441 149 030 28 100 35 718
XIV. Kapitał własny 191 480 174 471 46 609 41 816
 -    Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 183 317 166 995 44 622 40 024
 -    Kapitały mniejszości 8 163 7 476 1 987 1 792
XV. Kapitał zakładowy 13 554 13 850 3 299 3 319
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) 3,13                   2,64                   0,72                 0,75                  
 - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 3,01                   2,59                   0,69                 0,73                  
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,10                   2,64                   0,71                 0,75                  
 - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom 
podmiotu dominującego 2,97                   2,59                   0,69                 0,73                  
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,13                 12,60                 3,44                 3,02                  
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,98                 12,60                 3,40                 3,02                  
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,35                   1,10                   0,33                 0,26                  

w tys zł w tys euro



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ NA  DZIEŃ 31-12-2009
Aktywa

31-12-2009 30-09-2009 31-12-2008
AKTYWA TRWAŁE 157 927 157 763 149 208

Wartości niematerialne 1 190 1 265 1 441
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 67 67 67
Rzeczowe aktywa trwałe 150 131 148 674 138 108
Nieruchomości inwestycyjne - - -
Długoterminowe aktywa finansowe : 4 215 3 675 5 282

- inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 1 747 1 818 2 654

- inwestycje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją - - -
- pozostałe inwestycje 2 468 1 857 2 628
Należności długoterminowe - 88 356
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 324 3 994 3 954

AKTYWA OBROTOWE 155 070 201 226 183 235
Zapasy 64 366 60 390 65 433
Należności z tytułu dostaw i usług 80 173 128 810 102 652
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - 104
Pozostałe należności krótkoterminowe 3 584 847 4 099
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 577 1 192 442
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 370 9 987 10 505
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda ży 73 73 73

AKTYWA RAZEM 313 070                                359 062                                      332 516                                    

Pasywa
31-12-2009 30-09-2009 31-12-2008

KAPITAŁ WŁASNY 191 480 192 078 174 471
Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominuj ącej 183 317 183 906 166 995

Kapitał zakładowy 13 554 13 554 13 850
Kapitał zapasowy 135 763 135 959 122 051
Kapitał z aktualizacji wyceny 37 37 37
Akcje/udziały własne (89) (89) (3 433)
Kapitały rezerwowe - - -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (11 117) (12 658) (9 642)
Niepodzielony wynik finansowy 45 169 47 103 44 132

Kapitały mniejszo ści 8 163 8 172 7 476
ZOBOWIĄZANIA 121 590 166 984 158 045

Zobowi ązania długoterminowe 6 149 8 884 9 015
Długoterminowe kredyty i pożyczki - 2 500 2 500
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 82 315 470
Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 308 5 491 5 467
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 681 578 578
Pozostałe rezerwy długoterminowe 78 - -

Zobowi ązania krótkoterminowe 115 441 158 100 149 030
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 71 911 74 671 99 459
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 200 225 263
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług 36 415 66 804 39 209
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 5 793 5 793 4 554
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 548 6 207 5 078
Rezerwy krótkoterminowe 245 402 402
Rozliczenia międzyokresowe bierne 329 3 998 65
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do 
sprzedaży - - -

ZOBOWIĄZANIA  RAZEM 313 070                                359 062                                      332 516                                    

na dzień

na dzień



 
 
 
 

 
 
 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU  za o kres 01-01-2009 do 31-12-2009
Wariant kalkulacyjny

IV kwartał 2009 4 kwartały 2009 IV kwartał 2008 4 kwartały 2008

 od 01-10-2009 do 31-12-2009  od 01-01-2009 do 31-12 -2009  od 01-10-2008 do 31-12-2008  od 01-01-2008 do 31-12-2008

Działalno ść kontynuowana
Przychody ze sprzeda ży 78 700 526 238 86 970 522 830

Przychody ze sprzedaży produktów 63 527 422 878 67 017 408 719
Przychody ze sprzedaży towarów 14 442 98 114 18 682 106 614
Przychody ze sprzedaży  materiałów 731 5 246 1 271 7 497

Koszt własny sprzeda ży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 54 092 352 093 57 942 349 624
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 43 528 276 157 43 085 259 881
Wartość sprzedanych towarów 9 933 71 334 13 717 82 588
Wartość sprzedanych materiałów 631 4 602 1 140 7 155

Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 24 608 174 145 29 028 173 206
Koszty sprzedaży 13 206 65 572 8 260 67 302
Koszty ogólnego zarządu 12 209 46 749 12 057 41 568

Pozostałe przychody operacyjne 1 045 4 396 357 1 867

Pozostałe koszty operacyjne 1 433 4 774 3 673 5 841

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej (1 195) 61 446 5 395 60 362

Przychody  finansowe 104 665 1 009 1 490

Koszty finansowe 1 239 7 867 12 385 15 234
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności (71) 377 (24) 810

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 401) 54 621 (6 005) 47 428
Podatek dochodowy (208) 12 150 (1 102) 10 802

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej (2 193) 42 471 (4 903) 36 626
Działalno ść zaniechana - - - -

Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto (2 193) 42 471 (4 903) 36 626

Inne składniki pełnego dochodu
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 1 541 (1 475) (2 858) (3 875)
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) 1 541 (1 475) (2 858) (3 875)

Pełny dochód za okres (652) 40 996 (7 761) 32 751

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący: (2 193) 42 471 (4 903) 36 626
- akcjonariuszom podmiotu dominującego (2 129) 40 742 (3 374) 35 847
- udziałom niekontrolującym (64) 1 729 (1 529) 779

Pełny przychód przypadaj ący: (652) 40 996 (7 761) 32 751
- akcjonariuszom podmiotu dominującego (532) 38 950 (6 947) 31 084
- udziałom niekontrolującym (120) 2 046 (813) 1 667

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

- podstawowy (0,16) 3,01 -0,24 2,59
- rozwodniony (0,16) 2,97 -0,24 2,59

za okres



 
 
 
 
 
 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni ężnych

 od 01-01-2009 do 31-12-2009  od 01-01-2008 do 31-12-2008 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem 54 620 47 428
Korekty: 7 839 20 941

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 13 643 11 518
Amortyzacja wartości niematerialnych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - -
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (244) 106
(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 159 (1 158)
Różnice kursowe (4 348) 12 272
Odsetki niezapłacone (15) (20)
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych (377) (810)
Odpis ujemnej wartości firmy - -
Otrzymane odsetki (979) (967)
Naliczona dywidenda - -
Pozostałe korekty - -

Środki pieni ężne z działalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale obrotowym 62 459 68 369
Zmiana stanu zapasów (112) (5 144)
Zmiana stanu należności 27 631 (27 350)
Zmiana stanu zobowiązań (7 461) 13 231
Zmiana stanu rezerw (119) 572
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 580 (2 123)

Środki pieni ężne wygenerowane w toku działalno ści operacyjnej 83 978 47 555
Zapłacone odsetki 4 534 6 396
Zapłacony podatek dochodowy (15 013) (5 533)

Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej 73 499 48 418
- -

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej - -
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (433) (364)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (28 508) (23 836)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 2 709 870
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - (164)
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 800 1 475
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - 14
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) (143) (142)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) - 40
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) (142) 17
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych 1 250 -
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - -
Pożyczki udzielone - długoterminowe - (4 274)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - 2 815
Otrzymane odsetki 1 000 971
Otrzymane dywidendy - 1

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (23 467) (22 577)
- -

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej - -
Wpływy netto z tytułu emisji akcji - 234
Nabycie akcji własnych (4 022) (3 433)
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 11 994 5 829
Spłaty kredytów i pożyczek (38 751) (327)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (261) (428)
Inne wpływy - różnice kursowe - -
Odsetki (4 337) (6 144)
Inne wydatki - różnice kursowe - -
Dywidendy wypłacone (19 404) (16 749)

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej (54 781) (21 018)
- -

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieni ężnych i ekwiwalentów środków pieni ężnych (4 749) 4 823
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 10 505 7 193

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych 645 (379)
Różnice kursowe (31) (1 132)

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 6 370 10 505



 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale (f unduszu) własnym  od 01-01-2009 do 31-12-2009  od 01-01-2008 do 31-1 2-2008 

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - uprzednio zaraportowane
174 471 162 577

- korekty błędów podstawowych - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - -
I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - przekształcony

174 471 162 577
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 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 13 850
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu - -
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy - -
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - -
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu (3 433) -
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych (3 344) (3 433)
a) zwiększenie - -

b) zmniejszenie 3 344 3 433
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (89) (3 433)
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 122 051 104 321
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 13 712 17 730
a) zwiększenie (z tytułu) 21 180 17 783
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 21 180 17 783
b) zmniejszenie (z tytułu) 7 468 53
- umorzenie akcji własnych 7 069 -
- korekty konsolidacyjne 399 53
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 135 763 122 051
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 37 37
5.1.Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach 37 37
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - -
5.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 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 (11 117) (9 642)
8.Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu 44 132 41 825
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 44 132 41 825
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 44 132 41 825
8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych (39 705) (33 539)
a) zwiększenie (z tytułu) 556 121
korekty konsolidacyjne 556 121
b) zmniejszenie (z tytułu) 40 261 33 660
-przeniesienie na kapitał zapasowy 21 180 17 783
-wypłata dywidendy 18 297 15 235
- wypłata świadectw założycielskich 784 642
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 427 8 286
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - -
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 4 427 8 286
9. Wynik netto 40 742 35 847
a) zysk netto 40 742 35 847
10.Niepodzielony wynik finansowy na koniec okresu 45 169 44 132
11. Kapitały mniejszości na początek okresu 7 476 8 311
11.1. Zmiany  kapitałów mniejszości 687 (835)

a) zwiększenia (z tytułu) 1 729 779

-zyski mniejszości 1 729 779

-pozostałe korekty

b) zmniejszenia (z tytułu) 1 042 1 614

-pozostałe korekty 1 042 1 614

11.2. Kapitały mniejszości na koniec okresu 8 163 7 476
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) - przekształcony 191 480 174 471



Skrócone sprawozdanie finansowe FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2009 roku  
okres od 1 pa ździernika 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 
 
 
Dane w tys. PLN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka S.A.

4 kwartały 2009 4 kwartały 2008 4 kwartały 2009 4 kwar tały 2008
narastaj ąco narastaj ąco narastaj ąco narastaj ąco

od 01-01-2009 od 01-01-2008 od 01-01-2009 od 01-01-200 8
do 31-12-2009 do 31-12-2008 do 31-12-2009 do 31-12-200 8

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 411 859 398 952 94 881 112 950
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 249 47 072 9 503 13 327
III. Zysk (strata) brutto 45 528 48 630 10 488 13 768
IV. Zysk (strata) netto 36 742 39 211 8 464 11 101
V. Pełny dochód za dany okres 36 742 39 211 8 464 11 101
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 646 32 147 15 123 9 101
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 987) (11 892) (3 683) (3 367)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (50 990) (19 791) (11 747) (5 603)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (1 331) 464 (307) 131
X. Aktywa razem 289 873 307 253 70 560 73 639
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 107 664 138 687 26 207 33 239
XII. Zobowiązania długoterminowe 4 834 4 632 1 177 1 110
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 102 830 134 055 25 030 32 129
XIV. Kapitał własny 182 209 168 566 44 353 40 400
XV. Kapitał zakładowy 13 554 13 850 3 299 3 319
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) 2,71                   2,83                  0,62                  0,80                     
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,68                   2,83                  0,62                  0,80                     
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,44                 11,18                3,27                  2,68                     
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,30                 11,18                3,24                  2,68                     
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,35                   1,10                  0,33                  0,26                     

w tys zł w tys EURO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z POZYCJI FINANSOWEJ NA DZIE Ń 31-12-2009

31-12-2009 30-09-2009 31-12-2008
AKTYWA TRWAŁE 149 662 154 855 141 817

Wartości niematerialne 1 108 1 165 1 237
Rzeczowe aktywa trwałe 113 267 110 956 97 533
Nieruchomości inwestycyjne długoterminowe - - -
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 34 234 40 058 40 807
Należności długoterminowe 40 115 978
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 013 2 561 1 262

AKTYWA OBROTOWE 140 138 177 155 165 363
Zapasy 48 333 41 279 42 910
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 75 085 122 762 107 993
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - -
Pozostałe należności krótkoterminowe 3 307 1 007 4 369
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9 818 4 144 5 794
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 595 7 963 4 297

AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDA ŻY 73 73 73
AKTYWA RAZEM 289 873 332 083 307 253

31-12-2009 30-09-2009 31-12-2008
KAPITAŁ WŁASNY 182 209 184 937 168 566

Kapitał podstawowy 13 554 13 554 13 850
Kapitał zapasowy 131 998 131 998 118 938
Kapitał z aktualizacji wyceny - - -
Akcje/udziały własne (89) (89) (3 433)
Kapitały rezerwowe - - -
Niepodzielony wynik finansowy 36 746 39 474 39 211

ZOBOWIĄZANIA 107 664 147 146 138 687
Zobowi ązania długoterminowe 4 834 4 781 4 632

Długoterminowe kredyty i pożyczki - - -
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe - 16 45
Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 163 4 187 4 009
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 671 578 578
Pozostałe rezerwy długoterminowe - - -

Zobowi ązania krótkoterminowe 102 830 142 365 134 055
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 66 427 73 001 95 448
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 44 42 54
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług 30 906 54 974 29 930
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 1 273 5 752 4 517
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 606 4 196 3 639
Rezerwy krótkoterminowe 245 402 402
Rozliczenia międzyokresowe bierne 329 3 998 65
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi 
jako przeznaczone do sprzedaży - - -

ZOBOWIĄZANIA RAZEM 289 873 332 083 307 253

Pasywa

Aktywa
na dzień

na dzień



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PEŁNEGO DOCHODU ZA OKRES OD 01-01-20 09 DO 31-12-2009

IV kwartał 2009 4 kwartały 2009 IV kwartał 2008 4 kwar tały 2008

narastaj ąco narastaj ąco

 od 01-10-2009 do 31-12-2009  od 01-01-2009 do 31-12 -2009  od 01-10-2008 do 31-12-2008  od 01-01-2008 do 31-12-2008

Działalno ść kontynuowana
Przychody ze sprzeda ży 58 549 411 859 60 681 398 952

Przychody ze sprzedaży produktów 47 400 333 139 49 960 324 519
Przychody ze sprzedaży towarów 7 920 57 145 8 159 57 576
Przychody ze sprzedaży materiałów 3 229 21 575 2 562 16 857

Koszt własny sprzeda ży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów 
i materiałów) 41 473 282 237 40 531 268 011

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32 592 222 379 32 542 211 228
Wartość sprzedanych towarów 5 813 39 309 5 615 40 866
Wartość sprzedanych materiałów 3 068 20 549 2 374 15 917

Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 17 076 129 622 20 150 130 941
Koszty sprzedaży 9 728 53 021 6 221 52 096
Koszty ogólnego zarządu 9 779 34 852 8 288 29 763
Pozostałe przychody operacyjne 447 3 015 153 1 475
Pozostałe koszty operacyjne 964 3 515 2 689 3 485

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej (2 948) 41 249 3 106 47 072
Przychody  finansowe 344 7 231 1 550 6 493
Koszty finansowe 545 2 953 1 416 4 935

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 149) 45 528 3 240 48 630
Podatek dochodowy (416) 8 786 728 9 419

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej (2 733) 36 742 2 512 39 211
Działalno ść zaniechana

Strata netto z działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto (2 733) 36 742 2 512 39 211

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: (2 733) 36 742 2 512 39 211
 -  akcjonariuszom podmiotu dominującego (2 733) 36 742 2 512 39 211

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący: (2 733) 36 742 2 512 39 211
        -  akcjonariuszom podmiotu dominującego (2 733) 36 742 2 512 39 211

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

z działalno ści kontynuowanej
- podstawowy (0,20) 2,71 0,18 2,83
- rozwodniony (0,20) 2,68 0,18 2,83

Wariant kalkulacyjny



 

Sprawozdanie z przepływów pieni ężnych
4 kwartały 2009 4 kwartały 2008

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej
 od 01-01-2009 do 

31-12-2009
 od 01-01-2008 do 

31-12-2008
Zysk przed opodatkowaniem 45 528 48 630
Korekty: 781 10 839

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 9 245 7 648
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - -
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 96 (501)
(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 159 (1 158)
Różnice kursowe (4 867) 9 428
Odsetki niezapłacone (65) (87)
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych - -
Odpis ujemnej wartości firmy - -
Otrzymane odsetki (979) (967)
Naliczona dywidenda (2 808) (3 524)
Pozostałe korekty - -

Środki pieni ężne z działalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale obrotowym 46 309 59 468
Zmiana stanu zapasów (5 422) (5 368)
Zmiana stanu należności 31 994 (32 293)
Zmiana stanu zobowiązań 1 082 8 875
Zmiana stanu rezerw (64) 414
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 264 (137)

Środki pieni ężne wygenerowane w toku działalno ści operacyjnej 74 163 30 959
Zapłacone odsetki 3 108 5 040
Zapłacony podatek dochodowy (11 625) (3 852)

Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej 65 646 32 147

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (406) (346)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (24 676) (14 656)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 402 566
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - (164)
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 800 1 475
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) (2 508) (3 761)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) 4 332 4 834
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) (142) (5 130)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych 1 250 -
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - -
Pożyczki udzielone - długoterminowe - (2 166)
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - 2 300
Otrzymane odsetki 1 000 971
Otrzymane dywidendy 3 961 4 185

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (15 987) (11 892)

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -
Nabycie akcji własnych (4 021) (3 433)
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 4 443
Spłaty kredytów i pożyczek (24 847) -
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (54) (46)
Inne wpływy - różnice kursowe - -
Odsetki (2 990) (4 873)
Inne wydatki - różnice kursowe - -
Dywidendy wypłacone (19 078) (15 882)

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej (50 990) (19 791)

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieni ężnych i ekwiwalentów środków 
pieni ężnych (1 331) 464
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 4 297 4 211

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych 645 (378)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych (16) -

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 3 595 4 297



 
 
 
 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKI

4 kwartały 2009 4 kwartały 2008

Sprawozdanie zmian w kapitale (funduszu) własnym  od 01- 01-2009 do 31-12-2009  od 01-01-2008 do 31-12-2008

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - uprzednio zaraportowane
168 566 148 666

- korekty błędów podstawowych - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - -
I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - przekształcony 168 566 148 666
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 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 13 850
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu - -
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy - -
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - -
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu (3 433) -
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych (3 344) (3 433)
a) zwiększenie - -
b) zmniejszenie 3 344 3 433
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (89) (3 433)
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 118 938 102 704
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 13 060 16 235
a) zwiększenie (z tytułu) 20 129 16 235
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 069 16 235
b) zmniejszenie (z tytułu) 7 069 -
- umorzenie akcji własnych 7 069 -
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 131 998 118 938
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - -
5.1.Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach - -
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - -
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 - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - -
7.Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu 39 211 32 112
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 39 211 32 112
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 39 211 32 112
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych (39 207) (32 112)
a) zwiększenie (z tytułu) 4 -
- pokrycie wyniku z lat ubiegłych z kapitału zapasowego 4 -
b) zmniejszenie (z tytułu) 39 211 32 112
-przeniesienie na kapitał zapasowy 20 129 16 235
-wypłata dywidendy 18 297 15 235
- wypłata świadectw założycielskich 784 642
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 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 - -
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - -
7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 -
8. Wynik netto 36 742 39 211
a) zysk netto 36 742 39 211
b) strata netto - -
c) odpisy z zysku - -
9.Niepodzielony wynik finansowy na koniec okresu 36 746 39 212
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) - przek ształcony 182 209 168 566



Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kw artalnego za IV kwartał 
2009 roku okres od 1 pa ździernika 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 
 
Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednos tek podlegaj ących 
konsolidacji 
 
Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta w tym informacje 
dotyczące rodzaju powiązań w grupie. 
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Fabryka Farb i Lakierów  
Śnieżka SA   

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

  

Śnieżka Ukraina Sp z o.o                    
w  Jaworowie   

79,93 % udziałów   
  

Śnieżka Sp. z o.o. w  W istowej 
100,00 %  udziałów 

 
(bezpośrednio 74,00% , 

pośrednio 26,00% ) 

  
  

Fabryka Farb i Lakierów  
Proszkowych Proximal 

Sp. z o.o. w  Bytow ie   
100,00 %  udziałów   

  

 Śnieżka BEL-POL             

Sp z o.o.  w  Żodino koło M ińska 

  88%  udziałów 
  

Farbud Sp z o .o. w  Lublinie              
80,93 %  udziałów   

 
 

   
    

PLASTBUD Sp z o.o.                         

w Pustkowie 

  

10,07 %  udziałów 

  

  

 

  

 

  

 
Sniezka Romania S.R.L. 

80 %  udziałów  



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

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

Śnieżka Sp. z o.o.   Metoda konsolidacji pełnej 

Sniezka Romania S.R.L. Metoda konsolidacji pełnej 

Plastbud Sp. z o.o. Metoda praw własności 

 
 
Informacje o istotnych zmianach wielko ści szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, 
rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach 
aktualizuj ących warto ść składników aktywów.  
 
Na dzień 31 grudnia 2009 roku w porównaniu ze stanem na koniec III kwartału 2009 roku, odnotowano 
spadek wysokości aktywów i rezerw z tyułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa zmalały o 1 670 
tys. PLN a rezerwa o 183 tys. PLN. Wzrosła natomiast wysokość odpisów aktualizujących wartość 
aktywów: i tak w przypadku należności o 865 tys. PLN , a w przypadku zapasów o 3 tys. PLN. 
Wysokość rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, w porównaniu do ubiegłego kwartału zmalała     
o 54 tys. PLN i wynosi obecnie 926 tys. PLN. Dodatkowo utworzono rezerwę na koszty odszkodowania 
w  wysokości 78 tys. PLN. 
 
Kursy Euro przyjęte do przeliczenia sprawozdań: 
 
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu średniego EURO                                        
w okresie który wyniósł: 
w ciągu 12 miesięcy 2009 roku: 4,3408 
w ciągu 12 miesięcy 2008 roku: 3,5321 
 
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono wg kursu EURO na koniec okresu: 
na dzień 31 grudnia 2009 roku: 4,1082 
na dzień 31 grudnia 2008 roku: 4,1724 
 
 



1. Opis istotnych dokona ń lub niepowodze ń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz                 
z wykazem najwa żniejszych zdarze ń ich dotycz ących. 

 
Najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia emitenta w IV kwartale 2009 roku i do dnia przekazania 
niniejszego raportu: 

 
• Emitent i spółki jego Grupy Kapitałowej zanotowały dobre wyniki sprzedażowe i wzrost poziomu 
zysków. Sprzedaż w ujęciu skonsolidowanym w całym 2009 roku jest wyższa o 0,7% od zrealizowanej 
w analogicznym okresie ubiegłego roku, skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 1,8%, natomiast 
skonsolidowany zysk netto wzrósł o 16,1% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. 
 
• Emitent w 2009 roku nie zawierał transakcji instrumentami pochodnymi tj. opcjami, kontraktami forward, 
futures itp.  
  
• Śnieżka - „Du żą Perłą Polskiej Gospodarki”  
FFiL Śnieżka SA zajęła bardzo wysokie 19 miejsce w VII edycji rankingu Pereł Polskiej Gospodarki i tym 
samym zdobyła wyróżnienie w kategorii „Perły Duże”. Ranking powstaje dzięki anglojęzycznemu 
miesięcznikowi gospodarczemu „Polish Market". 
  
Organizatorzy rankingu po raz kolejny docenili Śnieżkę „za konsekwentną realizację polityki i strategii 
przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych 
przedsiębiorstw w Polsce”.  
Firmy uznane za Perły Polskiej Gospodarki należą do najbardziej rentownych i wydajnych 
przedsiębiorstw, a ich kondycja finansowa jest poddawana ocenie ekspertów Instytutu Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 
 
 
• Marka Śnieżka zyskuje na warto ści !  
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA odnotowała wzrost wartości marki o 13% w stosunku do roku 2008. 
 
Najnowszy ranking „Najcenniejszych Polskich Marek”, który już po raz szósty przygotował dziennik 
„Rzeczpospolita”, wykazał wzrost wartości marki „Śnieżka” w stosunku do roku ubiegłego aż o 13%, 
wyznaczając ją na poziomie 124,9 mln zł. To 95 wynik wśród wszystkich marek w kraju i zdecydowanie 
najlepszy w branży farb i lakierów (dla porównania marka Dekoral została wyceniona na 75,7 mln zł).  
 
Zgodnie z wynikami rankingu, Śnieżka znalazła się również wśród najczęściej wybieranych marek -  31 
miejsce w zestawieniu ogólnym, a pierwsze w branży farb i lakierów! Bardzo wysoki wynik Śnieżka 
uzyskała w kategorii „Świadomość marki” – 19 miejsce wśród wszystkich marek, co potwierdza dobrą 
znajomość marki wśród konsumentów. Dobre pozycje Śnieżka zajęła też w pozostałych ocenianych 
kategoriach: stopa referencji – 55 miejsce, priorytet w świadomości – 37 miejsce, postrzegana wartość – 
34 miejsce. 

• Mamy Przedsi ębiorc ę Roku 2009 . Piotr Mikrut prezes Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. został 
uhonorowany tytułem Ernst & Young Przedsi ębiorca Roku 2009 . Prezes Śnieżki okazał się najlepszy 
nie tylko w kategorii Produkcja, ale zwyciężył w klasyfikacji generalnej pokonując wszystkich uczestników 
konkursu. O przyznaniu tytułu Przedsiębiorcy Roku 2009 Piotrowi Mikrutowi zadecydowało niezależne 
Jury pod przewodnictwem Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jury nagrodziło zwycięzcę za „odniesienie 
sukcesu na 100 milionowym rynku naszego regionu, którego znaczenie dla Europy rośnie, za skuteczną 
obronę pozycji w kryzysie i za wykreowanie zauważalnej marki wiodącego producenta farb i lakierów”. 

• Premium Brand Giełda 2009 dla Śnieżki  
FFiL Śnieżka S.A. znalazła się w gronie pięciu spółek giełdowych uhonorowanych tytułem Spółki 
Wysokiej Reputacji PremiumBrand 2009.  
Tytuł ten otrzymują tylko te podmioty obecne na polskiej giełdzie papierów wartościowych, które poprzez 
swój wizerunek, kierowanie się zasadami ekonomii, transparentność i rzetelność w działaniu, a także 
dzięki kompetencjom kadry zarządzającej, przyczyniają się do kreowania wysokiej reputacji, tworząc tym 
samym wartość dodaną i wyznaczając trendy dla innych. 
 



•••• Śnieżka napędza gospodark ę 
Śnieżka znalazła się w czołówce rankingu „Turbiny Polskiej Gospodarki”. W zestawieniu Gazety 
Finansowej goszczą Najlepsze Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, czyli te, których bilans roczny nie 
przekracza 50 mln euro. Autorzy przygotowali zestawienie 250 firm, klasyfikując je według przychodów za 
I półrocze 2009. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A., z przychodami na poziomie 271,8 mln złotych 
(dane za I półrocze 2009), uzyskała trzecie miejsce, zostając – zgodnie z nazwą rankingu - jedną 
z głównych turbin polskiej gospodarki. 
 
2. Opis czynników i zdarze ń, w szczególno ści o nietypowym charakterze maj ących znaczny wpływ 
na osi ągnięte wyniki finansowe. 
 
Głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej był wzrost 
sprzedaży oraz zysku operacyjnego w ujęciu skonsolidowanym. Wpływ na osiągnięte wyniki miały także 
różnice kursowe z powodu dużych wahań kursów walut. 
 
3. Objaśnienie dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści działalno ści 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. Informacja dotycz ąca emisji, wykupu i spłaty dłu żnych i kapitałowych papierów warto ściowych. 
 
W dniu 25 czerwca 2009 roku ZWZA podjęło uchwałę Nr 11/2009 o nabyciu akcji własnych w celu 
umorzenia. Do dnia przekazania niniejszego raportu emitent nabył 2911 akcji własnych w celu umorzenia. 
Nabyte akcje stanowią 0,021% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 2911 głosom na WZA 
emitenta co stanowi 0,019% udziału w ogólnej liczbie głosów.  
 
5. Informacja dotycz ąca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, ł ącznie i w przeliczeniu na 
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
 
W dniu 25 czerwca 2009 roku ZWZA emitenta zdecydowało o podziale zysku za 2008 roku i ustaliło 
dywidendę w wysokości 1,35 zł na jedną akcję. Dniem dywidendy był 25 sierpnia 2009 roku, wypłata 
dywidendy nastąpiła w dniu 8 września 2009 roku. Taka sama wielkość dywidendy na 1 akcję przypada 
na akcje zwykłe i na akcje uprzywilejowane. Łączna kwota dywidendy wypłacona na akcje zwykłe 
wyniosła 17 626,3 tys. zł, na akcje uprzywilejowane 675 tys. zł. 
 
6. Wskazanie zdarze ń, które wyst ąpiły po dniu, na który sporz ądzono dane finansowe                             
za IV kwartał 2009, nie uj ętych w tych danych, a mog ących w znacz ący sposób wpłyn ąć na 
przyszłe wyniki finansowe emitenta. 
 
Po dniu na który sporządzono dane finansowe za IV kwartał roku 2009 nie wystąpiły żadne zdarzenia, 
które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 
 
7. 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 IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej emitenta. 
 
 
8. Informacja dotycz ąca zmian zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nast ąpiły od czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego.  
 
Na dzień 31.12.2009 roku kwota zobowiązań warunkowych spadła o 2 721,6 tys. zł i wynosi                             
21 331,1 tys. PLN. 
Należności warunkowe nie zmieniły się i wynoszą 190 tys. PLN. 



 
9. 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 2009 rok. 
 
10. 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:  
 
 

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 

 
*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 ciągu IV kwartału 2009 roku zaszły następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów 
akcji emitenta: 
 
 
W wyniku darowizny 593 800 sztuk akcji FFiL Śnieżka S.A. w dniu 22 września 2009 roku zawartej przez 
Pana Stanisława Mikrut na rzecz Pana Rafała Mikrut, Pan Rafał Mikrut posiada obecnie bezpośrednio            
1 254 167 akcji, co stanowi 9,25% udziału w kapitale zakładowym i daje prawo do 1 254 167 głosów tj. 
8,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 
Przed nabyciem Pan Rafał Mikrut posiadał bezpośrednio 660 367 akcji stanowiących łącznie 4,87% 
udziału w kapitale, dających prawo do 660 367 głosów tj. 4,25 % ogólnej liczby głosów. 
 
 
 
 
 



11. 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   

 
12. 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. 

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. otrzymał w dniu 29 grudnia 2009 roku decyzję nr RKT-43/2009 Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie postępowania 
antymonopolowego przeciwko Fabryce Farb i Lakierów „Śnieżka" SA w Lubzinie. Na podstawie art. 106 ust. 
l pkt l ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Urząd nałożył, z tytułu 
naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. l pkt l ww. ustawy, karę pieniężną na Fabrykę Farb 
i Lakierów „Śnieżka" SA w Lubzinie w wysokości 854 531 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące 
pięćset trzydzieści jeden złotych). 

Stosownie do treści art. 81 ust. l ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art. 47928 § 2 
Kpc - od niniejszej decyzji przysługuje Spółce odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie -Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w Katowicach. Zarząd FFiL Śnieżka S.A. nie zgadza się z otrzymaną decyzją i skorzystał 
z procedury odwoławczej. 
 
13. 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 IV kwartale 2009 roku nie dokonywały transakcji                            
z podmiotami powiązanymi, które byłyby istotne i zostałyby zawarte na innych warunkach niż rynkowe. 
 
 
14. 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 zale żnej 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 IV kwartale 2009 roku poręczeń kredytu 
lub pożyczki ani nie udzielały gwarancji, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 
10% kapitałów własnych Spółki dominującej. 
 
 
15. 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 IV kwartale 2009 roku nie zaszły zmiany w strukturze emitenta, które mogłyby wpłynąć na możliwość 
realizacji zobowiązań. 
 



16. 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.  
 
17. Sprawozdawczo ść dotycz ąca segmentów działalno ści 
 
Dla pełniejszego przedstawienia wyników działalności w ciągu 12 miesięcy 2009 roku emitent 
przedstawia działalność Grupy Kapitałowej w podziale na następujące obszary geograficzne: 

 
 
Powyższe dane zostały obliczone i przedstawione zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Sprawozdawczości Finansowej nr 8 tzn. 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. 

Wyszczególnienie Segmenty Razem
Polska Ukraina Białoru ś Mołdawia Rosja Rumunia Pozostałe

Przychody ogółem 357 468 101 041 45 119 7 433 6 396 6 047 2 734 526 238
Przychody segmentu 357 468 101 041 45 119 7 433 6 396 6 047 2 734 526 238

-
Wynik segmentu 105 278 26 258 15 857 1 601 1 176 761 (1 556) 149 375

Koszty nieprzypisane 87 551
Pozostałe przychody operacyjne 4 396
Pozostałe koszty operacyjne 4 774

Strata netto na sprzedaży działalności zaniechanej -
Zysk z działalno ści operacyjnej 61 446

Przychody finansowe 665
Koszty finansowe 7 867
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 377

Zysk przed opodatkowaniem 54 621
Podatek dochodowy 12 150

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący : 42 471
akcjonariuszom podmiotu dominującego : 40 742
udziałom niekontrolującym : 1 729

SEGMENTY GEOGRAFICZNE - DANE 01-01-2009 do 31-12-2009

Wyniki finansowe segmentów geograficznych od 01-01-2009 do 3 1-12-2009


