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Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2013 rok
Wypełniając zapisy określone w części III ust. 1 pkt. 1 dokumentu Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. przekazuje Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz do publicznej wiadomości zwięzłą ocenę
sytuacji spółki sporządzoną przez Radę Nadzorczą.

I.
Wyniki ekonomiczno – finansowe za 2013 rok
W ocenie Rady Nadzorczej Spółka i Grupa Kapitałowa odnotowały dobre wyniki
sprzedażowe w roku 2013 w trudnych warunkach rynkowych jakie panowały w tym okresie.
Sprzedaż Grupy Kapitałowej Śnieżka wyniosła 573,9 mln zł, skonsolidowany zysk
operacyjny wyniósł 58,8 mln zł a skonsolidowany zysk netto 46,6 mln zł.
II.

Inwestycje

Główne inwestycje krajowe i zagraniczne


W dniu 23 maja 2013 roku została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym
w Moskwie Spółka Sniezka EastTrade Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie, Federacja
Rosyjska. Udziały w wysokości 100 000 RUR (sto tysięcy rubli) zostały objęte
w całości przez FFiL Śnieżka SA Spółka zajmuje się organizowaniem wsparcia
promocyjno-reklamowego na rynku rosyjskim.



W dniu 3 lipca 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Hadrokor
Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku podjęło decyzję o postawieniu spółki w stan
likwidacji. Produkcja wyrobów, które dotychczas były wytwarzane w tej spółce,
została przeniesiona do Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA, w związku z tym
likwidacja Spółki zależnej nie miała istotnego wpływu na wielkość przychodów
skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Śnieżka.



W dniu 26 sierpnia 2013 roku podwyższony został kapitał zakładowy spółki zależnej
od emitenta, Śnieżki – BelPol Wspólna Sp. z o.o. z siedzibą w Żodino, Białoruś
z dotychczasowej kwoty 124 500 USD do kwoty 424 500 USD (słownie: czterysta
dwadzieścia cztery tysiące pięćset dolarów amerykańskich) poprzez wniesienie
dodatkowych wkładów pieniężnych. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane
w odpowiednim sądzie rejestrowym w dniu 2 września 2013 roku. W wyniku
podwyższenia kapitału FFiL Śnieżka SA posiada 99% udziałów o łącznej wartości
420 255 USD.

 W dniu 14 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
FFiL Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie podjęło Uchwałę w sprawie połączenia FFiL
Śnieżka SA z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmująca), IP Solutions Sp. z o.o.
z siedzibą w Brzeźnicy (Spółka Przejmowana I) i FFiLP Proximal Sp. z o.o. – Grupa
Śnieżka z siedzibą w Lubzinie (Spółka Przejmowana II) poprzez przeniesienie całego
majątku Spółki Przejmowanej I i Spółki Przejmowanej II na Spółkę Przejmującą

(połączenie przez przejęcie), rozwiązanie Spółki Przejmowanej I i Spółki
Przejmowanej II bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. W dniu 23
grudnia 2013 roku przedmiotowe połączenie zostało zarejestrowane przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS.
III. Działalność operacyjna
W 2013 roku nastąpiło połączenie spółek Śnieżka SA, IP Solutions Sp. z o.o oraz FFiLP
Proximal Sp. z o.o. – Grupa Śnieżka a także rozpoczęto proces likwidacji spółki Hadrokor
Sp. z o.o. Zrealizowane przejęcia spółek zależnych oraz ich likwidacja spowodowały
uproszczenie struktury właścicielskiej i umożliwią konsolidację Grupy Śnieżka w kontekście
koncentracji na prowadzeniu podstawowej działalności operacyjnej w ramach FFiL Śnieżka
SA dotychczas rozproszonej w innych podmiotach. Połączenie przez przejęcie,
w perspektywie, umożliwia maksymalizację zysków łączących się spółek i usprawnienie
funkcjonowania Grupy zarówno od strony ekonomicznej, organizacyjnej, jak i prawnej.
W szczególności, wskutek połączenia, zmniejszeniu uległy koszty administracyjne, w tym
koszty ponoszone w procesie zarządzania spółkami oraz w procesie sprawozdawczości.
Połączenie zwiększyło dodatkowo przejrzystość struktury Grupy Kapitałowej Śnieżka.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia rozwój działalności Grupy na rynkach polskim,
ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i mołdawskim.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Zarządu Spółki w 2013
roku oraz perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.
Rada Nadzorcza obecnie nie dostrzega zagrożeń mogących w istoty sposób negatywnie
wpłynąć na wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej w najbliższej przyszłości.
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