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Zwięzła ocena sytuacji spółki za 2014 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 2014 rok 
W ocenie Rady Nadzorczej Spółka i Grupa Kapitałowa odnotowały dobre wyniki 
sprzedażowe w roku 2014 w trudnych warunkach rynkowych jakie panowały w tym okresie. 
Sprzedaż Grupy Kapitałowej Śnieżka wyniosła 545,9 mln zł, skonsolidowany zysk 
operacyjny wyniósł 58,5 mln zł a skonsolidowany zysk netto 41,2 mln zł. 

 

 II. System kontroli wewnętrznej 

Rada Nadzorcza dokonuje bieżącej oceny systemu kontroli wewnętrznej w Fabryce Farb 
i Lakierów Śnieżka SA oraz w poszczególnych spółkach wchodzących w skład Grupy 
Kapitałowej Śnieżka. Kontrola wewnętrzna jest w tych podmiotach prowadzona 
z uwzględnieniem wszelkich zagrożeń wynikających ze specyfiki produkcji oraz konieczności 
przystosowania tych działań do zmieniających się warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej. Głównym celem kontroli jest ochrona majątku spółek oraz jak najlepsze jego 
wykorzystanie do osiągania lepszych wyników finansowych. W ocenie Rady Nadzorczej 
system kontroli wewnętrznej w Grupie Kapitałowej Śnieżka funkcjonuje prawidłowo.    

III. Zarządzanie ryzykiem istotnym dla Grupy Kapitałowej  

W działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka istotną rolę zajmuje prawidłowe zarządzanie 
ryzkami na które są narażone poszczególne podmioty Grupy. Główne ryzyka to: 

- ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na poszczególnych rynkach, gdzie 
realizowana jest sprzedaż Grupy, 

- ryzyko związane z kanałami dystrybucji, 

- ryzyko finansowe i walutowe, 

- ryzyko związane z konkurencją, 

- ryzyko związane z kontrolą należności, 

- ryzyko surowcowe. 

W ocenie Rady Nadzorczej analiza ryzyka i zarządzanie nim jest prowadzone 
w poszczególnych podmiotach w Grupie Kapitałowej Śnieżka w sposób prawidłowy. 



Monitoring ryzyka odbywa się w sposób ciągły i przyczynia się do wprowadzania 
odpowiednich działań zapobiegających lub minimalizujących poszczególne ryzyka.  
 
 

 

Podpisy: 

1. Cymbor Stanisław               Przewodniczący     ................................         

2. Pater Jerzy               Wiceprzewodniczący  ................................                   

3. Mikrut Stanisław          Sekretarz       ................................                                 

4. Łapiński Zbigniew             Członek                     ................................ 

5. Orłowski Dariusz  Członek                       ................................ 
 

 


