
Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2008 roku 
okres od 1 pa ździernika 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku 
 
Prezentowany skonsolidowany raport kwartalny i skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Fabryki Farb                      
i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. za IV kwartał roku obrotowego 2008 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 2008 roku nie nastąpiły zmiany w polityce rachunkowości w stosunku do zasad zawartych w raporcie 
rocznym za 2007 rok.  
 
Dane w tys. PLN 
 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej

IV kwartały 
narastaj ąco

IV kwartały 
narastaj ąco

IV kwartały 
narastaj ąco

IV kwartały 
narastaj ąco

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

 od 01-01-2007 
do 31-12-2007

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

 od 01-01-2007 
do 31-12-2007

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 522.017 473.996 147.792 125.502
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 60.173 52.087 17.036 13.791
III. Zysk (strata) brutto 47.273 46.547 13.384 12.324
IV. Zysk (strata) netto 36.702 35.027 10.391 9.274
 - Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 35.928 32.861 10.172 8.701
 - Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 774 2.166 219 574
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48.103 30.541 13.619 8.086
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20.616) (29.734) (5.837) (7.873)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22.534) (2.935) (6.380) (777)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4.953 (2.128) 1.402 (563)
IX. Aktywa, razem 333.065 294.331 79.826 82.169
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 158.628 131.754 38.018 36.782
XI. Zobowiązania długoterminowe 8.896 9.868 2.132 2.755
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 149.732 121.886 35.886 34.027
XIII. Kapitał własny 174.437 162.577 41.807 45.387
 -    Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 166.961 154.266 40.016 43.067
 -    Kapitały mniejszości 7.476 8.311 1.792 2.320
XIV. Kapitał zakładowy 13.850 13.850 3.319 3.867
XV. Liczba akcji (w szt.) 13.850.000 13.850.000 13.850.000 13.850.000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,65                 2,32                0,75                 0,61                  
 - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 2,59                 2,18                0,73                 0,58                  
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,65                 2,32                0,75                 0,61                  
 - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom 
podmiotu dominującego 2,59                 2,18                0,73                 0,58                  
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,59               10,78              3,02                 3,01                  
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,59               10,78              3,02                 3,01                  
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,10 0,31                  

w tys zł w tys euro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIE Ń 31-12-2008
Aktywa

2008-12-31 2008-09-30 2007-12-31
AKTYWA TRWAŁE 148.993 151.435 140.435

Wartości niematerialne 1.374 1.540 1.572
Wartość f irmy jednostek podporządkowanych 67 67 67
Rzeczowe aktywa trwałe 137.955 140.176 132.278
Nieruchomości inwestycyjne - - -
Długoterminowe aktywa finansowe : 5.326 5.595 4.958
- inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą 
praw własności 2.698 3.061 2.641
- inwestycje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych 
konsolidacją - - -
- pozostałe inwestycje 2.628 2.534 2.317
Należności długoterminowe 356 10 -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.915 4.047 1.560

AKTYWA OBROTOWE 183.999 216.180 153.823
Zapasy 65.499 65.282 62.983
Należności z tytułu dostaw i usług 103.315 141.702 77.051
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - 1.582
Pozostałe należności krótkoterminowe 4.238 1.332 4.499
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 442 148 515
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10.505 7.716 7.193
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzeda ży 73 73 73

AKTYWA RAZEM 333.065                                 367.688                                 294.331                                  

Pasywa
2008-12-31 2008-09-30 2007-12-31

KAPITAŁ WŁASNY 174.437 185.506 162.577

Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom/udziałowcom 
jednostki dominuj ącej 166.961 175.971 154.266

Kapitał zakładowy 13.850 13.850 13.850
Kapitał zapasowy 122.051 122.051 104.321
Kapitał z aktualizacji wyceny 37 37 37
Akcje/udziały własne (3.433) (875) -
Kapitały rezerwowe - - -

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (9.755) (6.784) (5.767)
Niepodzielony wynik finansowy 44.211 47.692 41.825

Kapitały mniejszo ści 7.476 9.535 8.311
ZOBOWIĄZANIA 158.628 182.182 131.754

Zobowi ązania długoterminowe 8.896 9.219 9.868
Długoterminowe kredyty i pożyczki 2.500 2.755 3.682
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 470 526 396
Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.348 5.461 5.313
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 578 477 477
Pozostałe rezerwy długoterminowe - - -

Zobowi ązania krótkoterminowe 149.732 172.963 121.886
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 99.459 87.841 84.525
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 608 796 186
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług 39.921 64.782 33.347
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4.554 7.060 53
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 4.446 5.735 3.483
Rezerwy krótkoterminowe 402 89 89
Rozliczenia międzyokresowe bierne 342 6.660 203

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi 
jako przeznaczone do sprzedaży - - -

ZOBOWIĄZANIA  RAZEM 333.065                                 367.688                                 294.331                                  

na dzień

na dzień

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01- 01-2008 do 31-12-2008
Wariant kalkulacyjny

IV kwartał IV kwartały narastaj ąco IV kwartał IV kwartały narastaj ąco

 od 01-10-2008 do 31-12-2008  od 01-01-2008 do 31-12 -2008  od 01-10-2007 do 31-12-2007  od 01-01-2007 do 31-12-2007

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzeda ży 86.157 522.017 76.817 473.996

Przychody ze sprzedaży produktów 66.348 408.050 59.475 376.785
Przychody ze sprzedaży towarów 18.540 106.472 16.554 93.034
Przychody ze sprzedaży  materiałów 1.269 7.495 788 4.177

Koszt własny sprzeda ży (koszt sprzedanych 
produktów, usług, towarów i materiałów) 57.875 349.558 54.352 326.302

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 43.013 259.809 40.640 250.253
Wartość sprzedanych towarów 13.988 82.859 13.250 72.712
Wartość sprzedanych materiałów 874 6.890 462 3.337

Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 28.282 172.459 22.465 147.694
Koszty sprzedaży 8.264 67.306 8.991 57.013
Koszty ogólnego zarządu 11.983 41.493 9.909 37.152

Pozostałe przychody operacyjne 337 1.847 341 1.903

Pozostałe koszty operacyjne 3.165 5.334 1.091 3.345

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej 5.207 60.173 2.815 52.087

Przychody  finansowe 1.007 1.488 346 648

Koszty finansowe 12.392 15.241 2.476 6.849
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 20 853 (49) 661

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6.158) 47.273 636 46.547
Podatek dochodowy (1.331) 10.571 445 11.520

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej (4.827) 36.702 191 35.027
Działalność zaniechana - - - -

Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto (4.827) 36.702 191 35.027

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący: (4.827) 36.702 191 35.027
- akcjonariuszom podmiotu dominującego (3.293) 35.928 19 32.861
- akcjonariuszom mniejszościowym (1.534) 774 172 2.166

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

- podstawowy (0,24) 2,59 0,00 2,18
- rozwodniony (0,24) 2,59 0,00 2,18

z działalno ści kontynuowanej i zaniechanej
- podstawowy
- rozwodniony

za okres

 
 
 
 
 



Skonsolidowany rachunek przepływu środków pieni ężnych
 IV kwartał  

 IV kwartały 
narastaj ąco 

 IV kwartał  
 IV kwartały 
narastaj ąco 

 od 01-10-2008  od 01-01-2008  od 01-10-2007  od 01 -01-2007 
 do 31-12-2008  do 31-12-2008  do 31-12-2007  do 31 -12-2007 

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem (6.158) 47.273 636 46.547
Korekty: 11.348 20.846 1.280 7.910

Amortyzacja środków trwałych  i  wartości niematerialnych 3.175 11.402 2.802 11.188
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - - - -
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 27 106 21 (547)
(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 (902) (1.158) (133) (53)
Różnice kursowe 9.357 12.334 (1.316) (1.956)
Odsetki niezapłacone (2) (18) 216 585
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych (20) (853) 49 (661)
Odpis ujemnej wartości firmy - - - -
Otrzymane odsetki (287) (967) (236) (646)
Naliczona dywidenda - - (122) -
Pozostałe korekty - - (1) -

Środki pieni ężne z działalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale 
obrotowym 5.190 68.119 1.916 54.457

Zmiana stanu zapasów (3.160) (5.209) (2.095) (10.378)
Zmiana stanu należności 34.621 (28.717) 34.823 (11.555)
Zmiana stanu zobowiązań (21.907) 14.272 (25.356) 5.490
Zmiana stanu rezerw 436 427 28 44
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (8.277) (1.816) (4.537) (433)

Środki pieni ężne wygenerowane w toku działalno ści operacyjnej 6.903 47.076 4.779 37.625
Zapłacone odsetki 1.496 6.311 1.247 4.231
Zapłacony podatek dochodowy 401 (5.284) 116 (11.316)

Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej 8.800 48.103 6.142 30.541
- - - -

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej - - - -
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (26) (349) (146) (322)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - - - -
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (4.889) (23.467) (7.309) (30.719)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 476 870 109 2.602
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - (164) - (1.387)
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 164 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) 243 (144) 1.453 (711)
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) (247) 40 75 1.255

Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) 17 17 - (21)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - - 519 519
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - - - -
Pożyczki udzielone - długoterminowe (500) (2.166) (1.477) -
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 190 2.300 (57) (1.135)
Otrzymane odsetki 348 971 18 108
Otrzymane dywidendy - 1 (2.165) 77

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (4.224) (20.616) (8.980) (29.734)
- - - -

Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej - - - -
Wpływy netto z tytułu emisji akcji 77 234 (11) 173
Nabycie akcji własnych (2.559) (3.433) - (46.050)
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - -
Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4.391 6.347 (1.575) 65.190
Spłaty kredytów i pożyczek 37 (2.436) (739) (2.591)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (68) (428) (256) (593)
Inne wpływy - różnice kursowe (69) - - -
Odsetki (1.456) (6.069) (1.242) (3.901)
Inne wydatki - różnice kursowe - - - -
Dywidendy wypłacone (234) (16.749) 1.732 (15.163)

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej 119 (22.534) (2.091) (2.935)
- - - -

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieni ężnych i ekwiwalentów 
środków pieni ężnych 4.695 4.953 (4.929) (2.128)
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 7.716 7.192 12.257 9.814

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych (805) (379) 202 (235)
Różnice kursowe (1.101) (1.261) (337) (258)

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 10.505 10.505 7.193 7.193  
 
 
 
 
 



 IV kwartał   IV kwartały narastaj ąco  IV kwartał  
 IV kwartały 
narastaj ąco 

 od 01-10-2008  od 01-01-2008  od 01-10-2007  od 01 -01-2007 
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (fundu szu) własnym  do 31-12-2008  do 31-12-2008  do 31-12-2007  do 31 -12-2007 
I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - uprzednio zaraportowane

185.506 162.577 164.080 192.818
- korekty błędów podstawowych - - - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - - -
I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - przekształcony

185.506 162.577 164.080 192.818
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13.850 13.850 13.850 16.025
1.1. Zmiany kapitału podstawowego - - - (2.175)
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 2.175
- umorzenia udziałów (akcji) - 2.175
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13.850 13.850 13.850 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 (875) - - -
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych (2.558) (3.433) - -
a) zwiększenie - - 46.050

b) zmniejszenie 2.558 3.433 - 46.050
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (3.433) (3.433) - -
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 122.051 104.321 104.321 136.151
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - 17.730 - (31.830)
a) zwiększenie (z tytułu) - 17.783 - 56.482
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 17.783 - 12.941
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny - - - 43.541
b) zmniejszenie (z tytułu) - 53 - 88.312
- pokrycie straty z lat ubiegłych - - - 43.973
- umorzenie akcji własnych - - 43.875
- korekty konsolidacyjne - 53 464
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 122.051 122.051 104.321 104.321
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 37 37 37 43.599
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - - -
5.1.Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach 37 37 37 43.599
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - - (43.562)
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 43.562
korekty konsolidacyjne - - - 21
-przeniesienie na kapitał zapasowy - - - 43.541
5.3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 37 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 (9.755) (9.755) (5.767) (5.767)  
8.Niepodzielony wynik finansowy na początek okresu 47.692 41.825 41.807 (7.374)
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8.472 41.825 8.965 (7.374)
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8.472 41.825 8.965 (7.374)
8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych (188) (33.541) - 16.338
a) zwiększenie (z tytułu) - 119 - 43.973
korekty konsolidacyjne - 119 -
- podziału zysku z lat ubiegłych - - - 43.973
b) zmniejszenie (z tytułu) 188 33.660 - 27.635
-przeniesienie na kapitał zapasowy - 17.783 - 12.941
-wypłata dywidendy - 15.235 - 13.850
- wypłata świadectw założycielskich - 642 - 520
- korekty konsolidacyjne 188 - - 324
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.284 8.284 8.965 8.964
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 8.284 8.284 8.965 8.964
9. Wynik netto (3.293) 35.928 19 32.861
a) zysk netto (3.293) 35.928 19 32.861
10.Niepodzielony wynik finansowy na koniec okresu 44.211 44.211 41.826 41.825
11. Kapitały mniejszości na początek okresu 9.535 8.311 8.228 7.313
11.1. Zmiany  kapitałów mniejszości (2.059) (835) 83 998
a) zwiększenia (z tytułu) (1.534) 774 172 2.166
-zyski mniejszości (1.534) 774 172 2.166
b) zmniejszenia (z tytułu) 525 1.609 89 1.168
-pozostałe korekty 525 1.609 89 1.168

11.2. Kapitały mniejszości na koniec okresu 7.476 7.476 8.311 8.311
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) - przekształcony 174.437 174.437 162.577 162.577
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzgl ędnieniu proponowanego 147.342
podziału zysku (pokrycia straty)  
 



Skrócone sprawozdanie finansowe FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2008 roku  
okres od 1 pa ździernika 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku 
 
 
Dane w tys. PLN 
 
 
 
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka S.A.

IV kwartały 
narastaj ąco

IV kwartały 
narastaj ąco

IV kwartały 
narastaj ąco

IV kwartały 
narastaj ąco

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

 od 01-01-2007 
do 31-12-2007

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

 od 01-01-2007 
do 31-12-2007

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 398.952 367.440 112.950 97.289
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47.081 36.858 13.329 9.759
III. Zysk (strata) brutto 48.639 40.043 13.771 10.602
IV. Zysk (strata) netto 39.213 32.112 11.102 8.502
 * zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 39.213 32.112 11.102 8.502
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32.148 24.533 9.102 6.496
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11.893) (21.706) (3.367) (5.747)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (19.791) (2.947) (5.603) (780)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 464 (120) 131 (32)
IX. Aktywa razem 307.251 260.551 73.639 72.739
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 138.683 111.885 33.238 31.235
XI. Zobowiązania długoterminowe 4.632 4.589 1.110 1.281
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 134.051 107.296 32.128 29.954
XIII. Kapitał własny 168.568 148.666 40.401 41.504
XIV. Kapitał zakładowy 13.850 13.850 3.319 3.867
XV. Liczba akcji (w szt.) 13.850.000 13.850.000 13.850.000 13.850.000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,83                 2,13                  0,80                  0,56                 

 * Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej (w zł / EUR) 2,83                 2,13                  0,80                  0,56                 
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,83                 2,13                  0,80                  0,56                 
 * Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł / EUR) 2,83                 2,13                  0,80                  0,56                 
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,17               9,86                  2,92                  2,75                 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,17               9,86                  2,92                  2,75                 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 1,10 0,31                 

w tys zł w tys EURO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIE Ń 31-12-2008

31-12-2008 30-09-2008 31-12-2007
AKTYWA TRWAŁE 136.000 134.417 122.592

Wartości niematerialne 1.169 1.320 1.266
Rzeczowe aktywa trwałe 97.601 95.119 90.792
Nieruchomości inwestycyjne długoterminowe - - -
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 34.993 34.232 29.768
Należności długoterminowe 978 838 -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.259 2.908 766

AKTYWA OBROTOWE 171.178 191.420 136.499
Zapasy 42.910 37.364 37.546
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 107.993 137.067 75.229
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - 1.550
Pozostałe należności krótkoterminowe 4.370 2.583 6.082
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 11.608 9.305 11.881
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.297 5.101 4.211

AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDA ŻY 73 73 1.460
AKTYWA RAZEM 307.251 325.910 260.551

31-12-2008 30-09-2008 31-12-2007
KAPITAŁ WŁASNY 168.568 168.612 148.666

Kapitał podstawowy 13.850 13.850 13.850
Kapitał zapasowy 118.938 118.938 102.704
Kapitał z aktualizacji wyceny - - -
Akcje/udziały własne (3.433) (875) -
Kapitały rezerwowe - - -
Niepodzielony wynik finansowy 39.213 36.699 32.112

ZOBOWIĄZANIA 138.683 157.298 111.885
Zobowi ązania długoterminowe 4.632 4.692 4.589

Długoterminowe kredyty i pożyczki - - -
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 45 72 98
Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - -
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4.009 4.143 4.014
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 578 477 477
Pozostałe rezerwy długoterminowe - - -

Zobowi ązania krótkoterminowe 134.051 152.606 107.296
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 95.448 83.116 81.893
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 54 39 46
Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług 30.006 52.475 22.326
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4.521 7.012 -
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3.278 3.215 2.739
Rezerwy krótkoterminowe 402 89 89
Rozliczenia międzyokresowe bierne 342 6.660 203
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi 
jako przeznaczone do sprzedaży - - -

ZOBOWIĄZANIA RAZEM 307.251 325.910 260.551

Pasywa

Aktywa
na dzień

na dzień

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01- 01-2008 DO 31-12-2008

IV kwartał IV kwartały narastaj ąco IV kwartał IV kwartały narastaj ąco

 od 01-10-2008 do 31-12-2008  od 01-01-2008 do 31-12 -2008  od 01-10-2007 do 31-12-2007  od 01-01-2007 do 31-12-2007

Działalno ść kontynuowana
Przychody ze sprzeda ży 60.681 398.952 54.607 367.440

Przychody ze sprzedaży produktów 49.960 324.519 43.987 297.108
Przychody ze sprzedaży towarów 8.159 57.576 8.137 55.283
Przychody ze sprzedaży materiałów 2.562 16.857 2.483 15.049

Koszt własny sprzeda ży (koszt sprzedanych produktów, 
usług, towarów i materiałów) 40.531 268.011 39.528 258.191

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32.542 211.228 30.699 202.597
Wartość sprzedanych towarów 5.615 40.866 6.460 41.522
Wartość sprzedanych materiałów 2.374 15.917 2.369 14.072

Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 20.150 130.941 15.079 109.249
Koszty sprzedaży 6.221 52.096 5.975 45.108
Koszty ogólnego zarządu 8.279 29.754 7.582 27.127
Pozostałe przychody operacyjne 153 1.475 159 1.259
Pozostałe koszty operacyjne 2.689 3.485 487 1.415

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej 3.114 47.081 1.194 36.858
Przychody  finansowe 1.550 6.493 627 7.520
Koszty finansowe 1.416 4.935 1.353 4.335

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3.248 48.639 468 40.043
Podatek dochodowy 734 9.426 374 7.931

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej 2.514 39.213 94 32.112
Działalno ść zaniechana

Strata netto z działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 2.514 39.213 94 32.112

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący: 2.514 39.213 94 32.112
- akcjonariuszom podmiotu dominującego 2.514 39.213 94 32.112

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

z działalno ści kontynuowanej
- podstawowy 0,18 2,83 0,01 2,13
- rozwodniony 0,18 2,83 0,01 2,13

z działalno ści  zaniechanej

- podstawowy
- rozwodniony

Wariant kalkulacyjny

 
 
 
 
 
 



Rachunek przepływu środków pieni ężnych

IV kwartał 
IV kwartały 
narastaj ąco IV kwartał 

IV kwartały 
narastaj ąco

od 01-10-2008 od 01-01-2008  od 01-10-2007 od 01-01-20 07
Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej  do 31-12-2008 do 31-12-2008  do 31-12-2007  do 31-12- 2007

Zysk przed opodatkowaniem 3.248 48.639 468 40.043
Korekty: 7.391 10.839 56 (1.138)

Amortyzacja środków trwałych i wartości niem. 2.056 7.648 2.048 8.250

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - - - -

(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 93 (501) 12 (573)
(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 (902) (1.158) (133) (53)
Różnice kursowe 6.364 9.428 (1.536) (2.484)
Odsetki niezapłacone (12) (87) 24 91
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych - - - -

Odpis ujemnej wartości firmy - - - -

Otrzymane odsetki (287) (967) (236) (645)
Naliczona dywidenda 79 (3.524) (122) (5.724)
Inne korekty - - (1) -

Środki pieni ężne z działalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale obrotowym 10.639 59.478 524 3 8.904
Zmiana stanu zapasów (5.546) (5.365) (2.087) (1.183)
Zmiana stanu należności 26.876 (32.293) 38.792 (7.812)
Zmiana stanu zobowiązań (22.362) 8.587 (26.940) (1.494)
Zmiana stanu rezerw 414 414 9 10

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (6.318) 139 (4.223) (96)
Środki pieni ężne wygenerowane w toku działalno ści operacyjnej 3.703 30.960 6.075 28.329

Zapłacone odsetki 1.163 5.040 1.142 3.780
Zapłacony podatek dochodowy (1.710) (3.852) (490) (7.576)

Środki pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej 3.156 32.148 6.727 24.533
Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (29) (346) (118) (277)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - - - -
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wn (4.590) (14.656) (5.321) (18.870)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 401 566 76 1.146

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - (164) - (1.387)

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 164 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) (1.263) (3.762) (5.045) (7.069)

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) 207 4.834 75 1.255

Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) (718) (5.130) - (345)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych - - 519 519
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - - - -
Pożyczki udzielone - długoterminowe (500) (2.166) - -

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych - 2.300 73 292

Otrzymane odsetki 348 971 211 618
Otrzymane dywidendy 325 4.185 171 2.412

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej (5.655) (11.893) (9.359) (21.706)
Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej

Wpływy netto z tytułu emisji akcji - - - -

Nabycie akcji własnych (2.559) (3.433) - (46.050)
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - -
Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4.446 4.446 (2.640) 61.530
Spłaty kredytów i pożyczek 1.849 - - -

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (13) (46) (205) (423)
Inne wpływy - różnice kursowe (69) - - -
Odsetki (1.154) (4.876) (1.189) (3.634)
Inne wydatki - różnice kursowe - - - -
Dywidendy wypłacone - (15.882) - (14.370)

Środki pieni ężne netto z działalno ści finansowej 2.500 (19.791) (4.034) (2.947)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieni ężnych i ekwiwalentów środków 
pieni ężnych 1 464 (6.666) (120)
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 5.101 4.211 10.674 4.566

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych (805) (378) 203 (235)

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 4.297 4.297 4.211 4.211  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKI
IV kwartał IV kwartały narastaj ąco IV kwartał IV kwartały narastaj ąco

od 01-10-2008 od 01-01-2008  od 01-10-2007 od 01-01-20 07
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym  do 31-12-2008 do 31-12-2008  do 31-12-2007  do 31-12- 2007
I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - uprzednio zaraportowane

168.612 148.666 148.571 176.973
- korekty błędów podstawowych - - - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - - -
I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) - przekształcony 168.612 148.666 148.571 176.973
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13.850 13.850 16.025 16.025
1.1. Zmiany kapitału podstawowego - - (2.175) (2.175)
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 2.175 2.175
- umorzenia udziałów (akcji) - - 2.175 2.175
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13.850 13.850 13.850 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 (875) - (46.050) -
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych (2.559) (3.433) 46.050 -
a) zwiększenie - - 46.050 46.050
b) zmniejszenie 2.559 3.433 - 46.050
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu (3.433) (3.433) - -
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 118.938 102.704 146.579 135.392
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - 16.235 (43.875) (32.689)
a) zwiększenie (z tytułu) - 16.235 - 55.159
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 16.235 - 11.619
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny - - - 43.541
b) zmniejszenie (z tytułu) - - 43.875 87.848
- pokrycia straty - - - 43.973
- umorzenie akcji własnych - - 43.875 43.875
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 118.938 118.938 102.704 102.704
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - - 43.541
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - - -
5.1.Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach - - - 43.541
5.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - - (43.541)
a) zwiększenie (z tytułu) - - - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 43.541
- przeniesienie na kapitał zapasowy - - - 43.541
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 20.054 32.112 19.135 (17.984)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - 32.112 - (17.984)
- korekty błędów podstawowych - - - -
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - - -
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - 32.112 - (17.984)
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych - (32.112) - 17.984
a) zwiększenie (z tytułu) - - - 43.973
- pokrycie wyniku z lat ubiegłych z kapitału zapasowego - - - 43.973
b) zmniejszenie (z tytułu) - 32.112 - 25.988
-przeniesienie na kapitał zapasowy - 16.235 - 11.619
-wypłata dywidendy - 15.235 - 13.850
- wypłata świadectw założycielskich - 642 - 520
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - - -
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 - - - -
8. Wynik netto 2.514 39.213 94 32.112
a) zysk netto 2.514 39.213 94 32.112
b) strata netto - - - -
c) odpisy z zysku - - - -
9.Niepodzielony wynik finansowy na koniec okresu 22.570 39.214 19.230 32.112
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) - przekształcony 168.568 168.568 148.666 148.666

- - - 133.431
- - - -

III. Kapitał (fundusz) własny po uwzgl ędnieniu proponowanego podziału zysku

 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kw artalnego za IV kwartał 
2008 roku okres od 1 pa ździernika 2008 roku do 31 grudnia 2008 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        
    
    
    
    
Grupa kapitałowa       
    
    
                                    
    
    
    
    
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Powiązania kapitałowe   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Fabryka Farb i Lakierów    
Śnieżka SA       

Hadrokor Sp z o.o.                      
we   Wł   ocławku       
51% udziałów       

Śnieżka Ukraina Sp z o.o                     
w Jaworowie       

79,93  % udziałów       
    

Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej  
100,00 % udziałów   

  
(bezpośrednio 74,00%,   

pośrednio 26,00%)   

    
    

Fabryka Farb i Lakierów    
Proszkowych Proximal-
Grupa 

  
Grupa Śnieżka Sp. z o. 
o.oo.o.o.o.  o.o. w 

  o. 
   

96,45 % udziałów       

    

    Śnieżka BEL - POL                
Sp z o.o.  w Żodino koło Mińska   

    88% udziałów   
    

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

Przetwórstwo Tworzyw    
Sztucznych Krzystyniak    

Klabacha Sp z o.o. w Pustkowie       
10   ,01 % 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 BEL-POL  Sp. z o.o. 
Żodino ul. Suchogriadskaja 9 
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 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 
Krzystyniak&Klabacha Sp. z o.o. Pustków 604 

produkcja opakowań z tworzyw 
sztucznych 

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 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Krzystyniak&Klabacha 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 2008 roku w porównaniu ze stanem na koniec III kwartału tego roku, aktywa z tytułu 
odroczonego  podatku  dochodowego zmalały o 132 tys. PLN. Zmalała również  o 113 tys. PLN rezerwa 
na odroczony podatek dochodowy. Zwiększyła się natomiast wysokość odpisów aktualizujących wartość 
aktywów:  i  tak  w przypadku należności o 875 tys. PLN , a w przypadku zapasów  o 1122 tys. PLN. 
Wysokość rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, w porównaniu do ubiegłego kwartału wzrosła     
o 414 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 2008 roku: 3,5321 
w ciągu 2007 roku: 3,7768 
 
 



Poszczególne pozycje bilansu przeliczono wg kursu EURO na koniec okresu: 
na dzień 31 grudnia 2008 roku: 4,1724 
na dzień 31 grudnia 2007 roku: 3,3520 
 
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 2008 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 2008 roku jest wyższa o 10,1% od zrealizowanej 
w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

• W czwartym kwartale 2008 roku spółka kontynuowała skup akcji własnych w celu umorzenia. 

 • W dniu 12 listopada 2008 roku emitent zbył wszystkie posiadane udziały w spółce transportowej 
SPED-FARB Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy.  

• W dniu 23 grudnia 2008 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału spółki zależnej Śnieżka 
Romania SRL.  

• Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. otrzymała po raz czwarty Złote Godło „LAUR KONSUMENTA 
2008” w kategorii „Farby”. Obok najwyższego miejsca na podium, marka otrzymała również medal Grand 
Prix tegorocznej edycji. LAUR KONSUMENTA to największy program konsumencki w kraju, wyłaniający 
co roku najpopularniejsze produkty i marki. Kluczowym elementem programu są sondaże zakrojone na 
ogólnopolską skalę. Co miesiąc organizator konkursu – Grupa Media Partner - pyta kilkuset 
respondentów o ich opinie i na tej podstawie wyłania marki cieszące się największym uznaniem 
i popularnością.   

• Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. uhonorowana została tytułem Marki Wysokiej Reputacji Spółek 
Giełdowych 2008 w kategorii Przemysł, zdobywając cztery na pięć możliwych gwiazdek. 
O wyborze spółek decydowali profesjonaliści na co dzień uczestniczący w procesie inwestycyjnym na 
rynku. Było to pierwsze tego typu badanie wśród spółek obecnych na warszawskiej giełdzie. W jego 
ramach wyłoniono spółki cieszące się najwyższą reputacją. Badanie przeprowadził renomowany instytut 
badawczy TNS OBOP. Wzięło w nim udział 80 spółek. Za realizację projektu od strony merytorycznej 
(metodologia, narzędzia, analizy) odpowiadał Dom Badawczy Maison. W badaniu Premium Brand Spółek 
Giełdowych 2008 Śnieżkę oceniono pod kątem: orientacji na biznes, opinii o zarządzie, rzetelności i 
wizerunku na rynku inwestycyjnym. 

 
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 jest dynamika 
sprzedaży osiągnięta w 2008 roku, której wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł 10,1%. 
 
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 2008 roku emitent rozpoczął skup akcji własnych zgodnie z uchwałą nr4/2008 NWZA z dnia 17 marca 
2008 roku. Do dnia 31 grudnia 2008 roku spółka nabyła łącznie 128 134 akcji własnych na GPW i poza 
rynkiem regulowanym za kwotę 3,4 mln zł.  
 
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 19 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. 
zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2007 rok w wysokości 1,10 zł na jedną akcję, tj. w łącznej 
kwocie 15 235 000 zł. Dniem dywidendy ustalono 31 lipca 2008 roku, wypłata nastąpiła 14 sierpnia 2008 
roku. W spółce nie ma zróżnicowania wysokości dywidendy ze względu na uprzywilejowanie akcji.  
 
6. Wskazanie zdarze ń, które wyst ąpiły po dniu, na który sporz ądzono dane finansowe                             
za IV kwartał 2008, 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 2008 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 2008 roku w dniu 12 listopada 2008 roku emitent zbył wszystkie posiadane udziały w 
spółce transportowej SPED-FARB Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy za kwotę 700 000 zł. Wartość 
ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta była równa wartości nominalnej i wynosiła 
17 500 zł. W związku z tym spółka SPED-FARB nie jest już podmiotem powiązanym w stosunku do 
emitenta. 
 
W dniu 23 grudnia 2008 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej 
Śnieżka Romania SRL. Obecnie kapitał zakładowy tej spółki wynosi 863 950 RON co stanowi 905 938 zł 
wg kursu średniego NBP z dnia rejestracji. 
 
8. Informacja dotycz ąca zmian zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nast ąpiły od czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego.  
 
Na dzień 31.12.2008 roku kwota zobowiązań warunkowych wzrosła o 539,6 tys. zł i wynosi                             
22 328,7 tys. PLN. 
Należności warunkowe nie zmieniły się i wynoszą 190,0 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 2008 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 13 850 000 oraz ogólnej liczbie głosów 15 850 000:  

 

 

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 

18,35 
 
 
1,20 

3.208.335 
 
 
833.335 

20,24 
 
 
5,26 

Stanisław Cymbor** 2.541.667 
w tym 
bezpośrednio 
166.667 

18,35 
 
 
1,20 

3.208.335 
 
 
833.335 

20,24 
 
 
5,26 

Piotr Mikrut bezpośrednio 
1.254.166 

 
9,06 

 
1.787.498 

 
11,28 

Rafał Mikrut*** 1.254.167 
w tym 
bezpośrednio 
660.367 

9,06 
 
 
4,77 

1.254.167 
 
 
660.367 

7,91 
 
 
4,17 

 
*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 
17,15% udziału w kapitale zakładowym i 14,98% 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 17,15% udziału w kapitale zakładowym i 14,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na 
WZA) 
***Rafał Mikrut posiada akcje Emitenta pośrednio poprzez spółkę PPHU 2M Sp. z o.o.( PPHU 2M Sp. z 
o.o posiada akcje emitenta w liczbie 593 800 sztuk co daje 4,29% udziału w kapitale zakładowym i 3,75% 
udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA)  
 
W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego nie zaszły zmiany w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji emitenta. 
 
 
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. przekazuje niniejszym informację o toczącym się postępowaniu przed Urzędem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie antymonopolowe  prowadzone przez Urząd Ochrony 
Konkurencji  i Konsumentów Delegatura w Katowicach  w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w sprawie sygn. akt. RKT-410-03/07/MK wszczęte z urzędu w związku z podejrzeniem 
zawarcia przez F.F.i L. „Śnieżka” S.A. oraz przedsiębiorców będących odbiorcami Spółki niedozwolonego 
porozumienia ograniczającego konkurencję na rynku krajowym sprzedaży hurtowej farb, lakierów i 
wyrobów pomocniczych polegającego  na ustalaniu cen sprzedaży towarów poprzez ustalanie w 
umowach handlowych zawieranych z odbiorcami Spółki, a dotyczących sprzedaży towarów 
produkowanych przez Spółkę, cen sprzedaży tych produktów przez odbiorców. Aktualnie z uwagi na 
konieczność uzupełnienia materiału dowodowego w tym postępowaniu, termin zakończenia 
postępowania został przedłużony  do dnia 31.03.2009 r. 
 
13. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostk ę od niego zale żną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powi ązanymi, je żeli warto ść tych transakcji (ł ączna warto ść wszystkich 
transakcji zawartych w okresie od pocz ątku roku obrotowego) przekracza wyra żoną w złotych 
równowarto ść kwoty 500.000 EUR – je żeli nie s ą one transakcjami typowymi i rutynowymi, 
zawieranymi na warunkach rynkowych pomi ędzy jednostkami powi ązanymi, a ich charakter i 
warunki wynikaj ą z bieżącej działalno ści operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostk ę 
od niego zale żną. 
 
Spółka dominująca i jednostki od niej zależne w IV kwartale 2008 roku nie dokonywały transakcji                                     
z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
500.000 EUR – które nie były transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych 
pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki nie wynikały z bieżącej działalności 
operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę dominującą lub jednostki od niej zależne. 
 
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 czwartym kwartale 2008 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 2008 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 Proxima - Grupa Śnieżka Sp. z o.o., Hadrokor Sp. z o.o., 
Farbud Sp. z o.o. oraz Śnieżka Romania S.R.L.  
 
Wpływ na osiągane wyniki może mieć również decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 
postępowaniu opisanym w pkt. 12. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 



konkurencji i konsumentów, w przypadku stwierdzenia zawarcia  porozumienia ograniczającego 
konkurencję  polegającego na ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub 
sprzedaży towarów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać decyzję o uznaniu 
tej praktyki za ograniczającą konkurencję i nakazującą zaniechanie jej stosowania. Ponadto w przypadku 
stwierdzenia, że Spółka, choćby nieumyślnie dopuściła się naruszenia zakazu zawierania porozumień 
ograniczających konkurencję, zgodnie z art. 106 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy, Prezes Urzędu może 
nałożyć na Spółkę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu 
osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Zdaniem Zarządu FFiL Śnieżka 
S.A. spółka nie naruszyła przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W opinii Zarządu 
nałożenie na spółkę kary, która miałaby znaczny wpływ na wyniki spółki jest mało prawdopodobne. 
 
17. Sprawozdawczo ść dotycz ąca segmentów działalno ści 
 
Dla pełniejszego przedstawienia wyników działalności w 2008 roku emitent przedstawia działalność 
Grupy Kapitałowej w podziale na następujące obszary geograficzne: 

 

Wyszczególnienie Segmenty Razem
Polska Ukraina Białoru ś Mołdawia Rosja Rumunia Pozostałe

Przychody ogółem 349.169 109.264 40.406 7.228 8.520 4.491 2.939 522.017
Przychody segmentu 349.169 109.264 40.406 7.228 8.520 4.491 2.939 522.017

-
Wynik segmentu 109.684 22.267 14.691 2.002 1.206 468 426 150.744

Koszty nieprzypisane 87.084
Pozostałe przychody operacyjne 1.847
Pozostałe koszty operacyjne 5.334

Strata netto na sprzedaży działalności zaniechanej -
Zysk z działalno ści operacyjnej 60.173

Przychody finansowe 1.488
Koszty finansowe 15.241
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 853

Zysk przed opodatkowaniem 47.273
Podatek dochodowy 10.571

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący : 36.702
akcjonariuszom podmiotu dominującego : 35.928
akcjonariuszom mniejszościowym : 774
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Wyniki finansowe segmentów geograficznych od 01-01- 2008 do 31-12-2008

 
 
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. 


