
Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za III kwartał 2011 roku 
okres od 1 lipca 2011 roku do 30 wrze śnia 2011 roku 
 
Prezentowany skonsolidowany raport kwartalny i skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Fabryki Farb                        
i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. za III kwartał roku obrotowego 2011 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 2011 roku nie nastąpiły zmiany w polityce rachunkowości w stosunku do zasad zawartych w raporcie 
rocznym za 2010 rok.  
 
Dane w tys. PLN 
 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej 
 

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2011 roku

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2010 roku

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2011 roku

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2010 roku

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 455.876 441.047 112.804 110.187
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 46.234 62.728 11.440 15.671
III. Zysk (strata) brutto 38.441 60.296 9.512 15.064
IV. Zysk (strata) netto 30.285 47.437 7.494 11.851
 - Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 28.733 45.426 7.109 11.349
 - Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 1.552 2.011 384 502
V. Pełny dochód za okres 32.268 47.618 7.985 11.896
 - Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 29.753 45.397 7.362 11.342
 - Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 2.515 2.221 622 555
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31.665 39.161 7.835 9.784
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11.546) (20.353) (2.857) (5.085)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (26.422) (9.128) (6.538) (2.280)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (6.303) 9.680 (1.560) 2.418
X. Aktywa, razem 410.587 387.964 93.078 97.307
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 189.012 172.760 42.848 43.331
XII. Zobowiązania długoterminowe 13.536 6.387 3.069 1.602
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 175.476 166.373 39.780 41.729
XIV. Kapitał własny 221.575 215.204 50.230 53.976
 -    Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 211.480 206.227 47.942 51.725
 -    Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 10.095 8.977 2.288 2.252
XV. Kapitał zakładowy 13.551 13.551 3.072 3.399
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13.550.676 13.550.676 13.550.676 13.550.676
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,24                 3,50               0,55                0,87                
 - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 2,12                 3,35               0,52                0,84                
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,24                 3,50               0,55                0,87                
 - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający 
akcjonariuszom podmiotu dominującego 2,12                 3,35               0,52                0,84                
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,35                15,88             3,71                3,98                
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,35                15,88             3,71                3,98                

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



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJ I FINANSOWEJ 
na dzień 30 września 2011 roku 
 

30 wrzesnia 2011 roku 31 grudnia 2010 roku 30 września 2010 roku

AKTYWA dane przekształcone dane przekształcone
Aktywa trwałe 178.332 169.288 170.606 

Rzeczowe aktywa trwałe 153.069 145.803 143.499

Nieruchomości inwestycyjne 15.959 16.460 16.570

Wartość firmy - 67 67

Wartości niematerialne 1.367 1.894 2.019

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 1.879 1.503 2.226

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - -

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 17 1.048 1.154

Należności długoterminowe 1.030 - 88

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 5.011 2.513 4.983
Aktywa obrotowe 229.318 197.474 217.285 

Zapasy 89.718 72.240 70.788

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 129.335 105.150 129.206

Należności z tytułu podatku dochodowego 566 2.461 -

Pochodne instrumenty finansowe - - -

Pozostałe aktywa finansowe 6 1.701 1.606

Pozostałe aktywa niefinansowe 403 - -

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9.290 15.922 15.685

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 2.937 - 73

SUMA AKTYWÓW 410.587 366.762 387.964 

PASYWA

Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 211.480 206.192 206.227 

Kapitał podstawowy 13.551 13.551 13.551

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej - - -

Akcje własne - - -

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (9.709) (10.729) (11.154)

Pozostałe kapitały rezerwowe - - -

Kapitał zapasowy 163.778 150.826 150.826

Kapitał z aktualizacji wyceny 37 37 37

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 43.823 52.507 52.967
Kapitały akcjonariuszy niekontroluj ących 10.095 9.020 8.977

Kapitał własny ogółem 221.575 215.212 215.204 

Zobowiązania długoterminowe 13.536 13.047 6.387 

Oprocentowane kredyty i pożyczki 6.532 6.500 -

Rezerwy 887 887 681

Pozostałe zobowiązania 235 61 79

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.882 5.599 5.627
Zobowiązania krótkoterminowe 175.476 138.503 166.373 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 83.335 51.833 73.739

Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 89.998 86.008 85.834

Pozostałe zobowiązania finansowe 122 106 135

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - 3.736

Rozliczenia międzyokresowe 1.510 284 2.684

Rezerwy 511 272 245
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi 
jako przeznaczone do sprzedaży - - -
Zobowiązania razem 189.012 151.550 172.760 

SUMA PASYWÓW 410.587 366.762 387.964  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres 9 miesi ęcy zako ńczony dnia 30 wrze śnia 2011 roku  
 

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2011 roku

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2011 roku

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2010 roku

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2010 roku

dane przekształcone dane przekształcone

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów 161.423 388.837 151.878 372.167 

Przychody ze sprzedaży towarów 15.842 61.353 22.906 64.670 

Przychody ze sprzedaży materiałów 1.915 5.686 1.557 4.210 

Przychody ze sprzedaży 179.180 455.876 176.341 441.047 

Koszt własny sprzedaży 126.502 315.496 118.552 289.295 

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 52.678 140.380 57.789 151.752 

Pozostałe przychody operacyjne 2.082 3.463 1.578 3.154 

Koszty sprzedaży 19.068 54.556 13.148 52.480 

Koszty ogólnego zarządu 13.659 39.170 12.554 36.974 

Pozostałe koszty operacyjne 1.573 3.883 748 2.724 

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 20.460 46.234 32.917 62.728 

Przychody finansowe 129 496 1.885 309 

Koszty finansowe 2.658 8.665 780 3.277 

Udział w zysku jednostki stowarzyszonej 149 376 246 536 

Zysk/(strata) brutto 18.080 38.441 34.268 60.296 

Podatek dochodowy 4.269 8.156 7.035 12.859 

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 13.811 30.285 27.233 47.437 

Działalność zaniechana
Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej -   -   -   -   

Zysk/(strata) netto za okres 13.811 30.285 27.233 47.437 

Inne całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 6.558 1.983 (4.173) 181 

Inne całkowite dochody netto 6.558 1.983 (4.173) 181 

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 20.369 32.268 23.060 47.618 

Zysk/(strata) przypadający/a: 13.811 30.285 27.233 47.437 
Akcjonariuszom jednostki dominującej 12.560 28.733 26.043 45.426 

Akcjonariuszom niekontrolującym 1.251 1.552 1.190 2.011 

Całkowity dochód przypadający: 20.369 32.268 23.060 47.618 
Akcjonariuszom jednostki dominującej 17.643 29.753 22.642 45.397 

Akcjonariuszom niekontrolujacym 2.726 2.515 418 2.221 

Zysk/(strata) na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom 
jednostki dominującej

                            0,93                           2,12                          1,92                             3,35    

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres 
przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej

                            0,93                           2,12                          1,92                             3,35    

– rozwodniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom 
jednostki dominującej

                            0,93                           2,12                          1,92                             3,35    

– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres 
przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej

                            0,93                           2,12                          1,92                             3,35    

 
 
 
 
 
 



 
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYW ÓW 
PIENIĘŻNYCH 
 
 

 okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 
września 2011 roku 

 okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 
września 2010 roku 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem 38.438 60.296

Korekty: 12.936 6.598
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 11.975 11.122
Amortyzacja wartości niematerialnych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - -
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (301) (112)
(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. - -
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych wg wart. - -
Różnice kursowe 1.822 (3.143)
Odsetki niezapłacone (135) (14)
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych (376) (536)
Odpis ujemnej wartości firmy 67 -
Otrzymane odsetki (119) (719)
Naliczona dywidenda - -
Pozostałe korekty 3 -

Środki pieni ężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 51.374 66.894
Zmiana stanu zapasów (15.877) (4.700)
Zmiana stanu należności 10.379 (44.222)
Zmiana stanu zobowiązań (10.655) 29.174
Zmiana stanu rezerw 204 (5)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 644 1.940

Środki pieni ężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 36.069 49.081
Koszty odsetek 3.873 2.544
Zapłacony podatek dochodowy (8.277) (12.464)

Środki pieni ężne netto z działalności operacyjnej 31.665 39.161

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (1.714) (1.344)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (22.707) (20.165)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 3.490 586
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - -
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 5 -
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) - -
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) 8.563 337
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) - (382)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych 265 -
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - -
Pożyczki udzielone - długoterminowe - -
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 477 -
Otrzymane odsetki 75 615
Otrzymane dywidendy - -

Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (11.546) (20.353)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -
Nabycie akcji własnych - (89)
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 6.638 21.596
Spłaty kredytów i pożyczek (5.730) (4.855)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (132) (141)
Inne wpływy - różnice kursowe 1.180 -
Odsetki (3.844) (2.535)
Inne wydatki - różnice kursowe - -
Dywidendy i świadectwa założycielskie wypłacone (24.534) (23.104)

Środki pieni ężne netto z działalności finansowej (26.422) (9.128)

Zwi ększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (6.303) 9.680
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 15.922 6.372

Różnice kursowe (329) (367)
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9.290 15.685 

 
 
 
 
 
 
 



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE ZE ZM IAN W KAPITALE WŁASNYM  
za okres 9 miesi ęcy zako ńczony dnia 30 wrze śnia 2011 roku  
 
 
 

Kapitał własny ogółem

Nota
Kapitał 

podstawowy

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej
Akcje 
własne

Różnice kursowe z 
przeliczenia jednostki 

zagranicznej

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny
Kapitał 

zapasowy

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 
Zyski zatrzymane/ 
niepokryte straty Razem

Na dzień 1 stycznia 2010 roku 13.554 -   (89) (11.124) 37 135.763 -   45.227 183.368 8.163 191.531 
Zmiany polityki (zasad) rachunkowości/ korekta 
błędu -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Na dzień 1 stycznia 2010 roku przekształcone 13.554 -   (89) (11.124) 37 135.763 -   45.227 183.368 8.163 191.531 

Zysk/(strata) netto za okres -   -   -   -   -   -   -   45.426 45.426 2.011 47.437 
Inne całkowite dochody netto za okres -   -   -   (30) -   -   -   -   (30) 210 180 
Umorzenie akcji własnych (3) -   89 -   -   -   -   -   86 86 
Korekty konsolidacyjne -   -   -   -   -   (156) (45) (201) (360) (561)
Przeniesienie na kapitał zapasowy -   -   -   -   -   15.219 -   (15.219) -   -   
Wypłata dywidendy i świadectw założycielskich -   -   -   -   -   -   -   (22.422) (22.422) (1.047) (23.469)

Na dzień 30 września 2010 roku 13.551 -   -   (11.154) 37 150.826 -   52.967 206.227 8.977 215.204 

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 13.551 -   -   (10.729) 37 150.826 -   52.507 206.192 9.020 215.212 
Zysk/(strata) netto za okres -   -   -   -   -   -   -   28.733 28.733 1.552 30.285 
Inne całkowite dochody netto za okres -   -   -   1.020 -   -   -   1.020 963 1.983 

Korekty konsolidacyjne -   -   -   -   -   (11) -   (699) (710) (583) (1.293)
Przeniesienie na kapitał zapasowy -   -   -   -   -   12.963 (12.963) -   -   -   
Wypłata dywidendy i świadectw założycielskich -   -   -   -   -   -   -   (23.755) (23.755) (857) (24.612)
Na dzień 30 wrzesnia 2011 roku 13.551 -   -   (9.709) 37 163.778 -   43.823 211.480 10.095 221.575 

Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Udziały 
niekontrolujące

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skrócone sprawozdanie finansowe FF i L Śnieżka S.A. za III kwartał 2011 roku  
okres od 1 lipca 2011 roku do 30 wrze śnia 2011 roku 
 
 
 
Dane w tys. PLN 
 
 
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka S.A.

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2011 roku 

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2010 roku 

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2011 roku 

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2010 roku 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 351.741 347.886 87.037 86.913

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19.345 46.586 4.787 11.639

III. Zysk (strata) brutto 16.865 48.602 4.173 12.142

IV. Zysk (strata) netto 13.931 40.062 3.447 10.009

V. Pełny dochód za dany okres 13.931 40.062 3.447 10.009

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9.685 28.271 2.397 7.063

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 96 (13.311) 24 (3.326)

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17.667) (7.267) (4.372) (1.816)

IX. Przepływy pieniężne netto, razem (7.886) 7.693 (1.951) 1.922

X. Aktywa razem 356.459 349.772 80.808 87.728

XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 170.478 149.872 38.647 37.590

XII. Zobowiązania długoterminowe 5.786 5.122 1.312 1.285

XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 164.692 144.750 37.335 36.305

XIV. Kapitał własny 185.981 199.900 42.161 50.138

XV. Kapitał zakładowy 13.551 13.551 3.072 3.399

XVI. Liczba akcji (w szt.) 13.550.676 13.550.676 13.550.676 13.550.676

XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,03                     2,96                       0,25                         0,74                       

XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,03                     2,96                       0,25                         0,74                       

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,73                   14,75                     3,11                         3,70                       

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,73                   14,75                     3,11                         3,70                       

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

w tys zł w tys EURO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
na dzień 30 września 2011 roku 
 
 

 30 września  31 grudnia  30 września 

 2011 roku  2010 roku  2010 roku 

 dane przekształcone  dane przekształcone 

AKTYWA

Aktywa trwałe                                   166.251                                          162.852                                      160.420    

Rzeczowe aktywa trwałe 113.227                                 108.736                                     106.508                                 

Nieruchomości inwestycyjne 15.959                                   16.460                                       16.570                                   

Wartości niematerialne 1.309                                     1.828                                         1.955                                     

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 58                                          58                                              58                                          

Udziały, akcje i pozostałe aktywa długoterminowe 30.752                                   34.121                                       31.744                                   

Należności długoterminowe 1.030                                     23                                              129                                        

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3.916                                     1.626                                         3.456                                     

Aktywa obrotowe                                   190.106                                          199.379                                      189.279    

Zapasy 60.102                                   52.413                                       49.738                                   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 121.720                                 127.736                                     117.418                                 

Należności z tytułu podatku dochodowego 566                                        2.461                                         -                                          

Pochodne instrumenty finansowe -                                          -                                              -                                          

Pozostałe aktywa finansowe 3.066                                     4.596                                         11.147                                   

Pozostałe aktywa niefinansowe 403                                        -                                              -                                          

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.249                                     12.173                                       10.976                                   

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 102                                        -                                              73                                          

SUMA AKTYWÓW                                   356.459                                          362.231                                      349.772    

PASYWA

Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)                                   185.981                                          195.806                                      199.900    

Kapitał podstawowy 13.551                                   13.551                                       13.551                                   

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej -                                          -                                              -                                          

Akcje własne -                                          -                                              -                                          

Pozostałe kapitały rezerwowe -                                          -                                              -                                          

Kapitał z aktualizacji wyceny -                                          -                                              -                                          

Kapitał zapasowy 158.499                                 146.282                                     146.282                                 

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 13.931                                   35.973                                       40.067                                   

Zobowiązania długoterminowe                                       5.786                                              5.230                                          5.122    

Oprocentowane kredyty i pożyczki -                                          -                                              -                                          

Rezerwy 876                                        876                                            671                                        

Pozostałe zobowiązania 212                                        -                                              -                                          

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4.698                                     4.354                                         4.451                                     

Rozliczenia międzyokresowe -                                          -                                              -                                          

Zobowiązania krótkoterminowe                                   164.692                                          161.195                                      144.750    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 66.754                                   75.609                                       57.240                                   

Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 96.164                                   85.033                                       80.845                                   

Pochodne instrumenty finansowe -                                          -                                              -                                          

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego -                                          -                                              3.736                                     

Rozliczenia międzyokresowe 1.502                                     281                                            2.684                                     

Rezerwy 272                                        272                                            245                                        

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

Zobowiązania razem                                   170.478                                          166.425                                      149.872    

SUMA PASYWÓW                                   356.459                                          362.231                                      349.772     
 
 
 
 
 
 
 
 



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres 9 miesi ęcy zako ńczony dnia 30 wrze śnia 2011 roku  
 
 

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2011 roku

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2011 roku

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2010 roku

okres 9 miesięcy 
zakończony dnia 30 
września 2010 roku

dane przekształcone dane przekształcone

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży  produktów 109.008 279.310 107.685 280.182
Przychody ze sprzedaży towarów 18.767 48.313 20.139 49.822
Przychody ze sprzedaży materiałów 9.715 24.118 7.060 17.882

Przychody ze sprzedaży 137.490 351.741 134.884 347.886 

Koszt własny sprzedaży 98.875 251.508 94.351 232.684

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 38.615 100.233 40.533 115.202 

Pozostałe przychody operacyjne 2.110 3.109 1.499 2.844
Koszty sprzedaży 17.706 51.479 8.863 41.993
Koszty ogólnego zarządu 9.744 28.608 9.390 28.331
Pozostałe koszty operacyjne 177 3.910 285 1.136

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 13.098 19.345 23.494 46.586 

Przychody finansowe 195 4.703 3.472 4.944
Koszty finansowe 5.281 7.183 710 2.928

Zysk/(strata) brutto 8.012 16.865 26.256 48.602 

Podatek dochodowy 1.685 2.934 5.044 8.540

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 6.327 13.931 21.212 40.062 

Działalność zaniechana                          -                               -                               -                               -      

Zysk/(strata) za okres z działalności zaniechanej                          -                               -                               -                               -      

Zysk/(strata) netto za okres 6.327 13.931 21.212 40.062 

Inne całkowite dochody
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                          -                               -                               -                               -      

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych                          -                               -                               -                               -      

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów*                          -                               -                               -                               -      
Inne całkowite dochody netto                          -                               -                               -                               -      

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 6.327 13.931 21.212 40.062 

Zysk/(strata) na jedną akcję:

– podstawowy z zysku za okres sprawozdawczy                       0,47                          1,03                          1,57                          2,96    

– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za okres 
sprawozdawczy

                      0,47                          1,03                          1,57                          2,96    

– rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy                       0,47                          1,03                          1,57                          2,96    

– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres 
sprawozdawczy

                      0,47                          1,03                          1,57                          2,96    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH

okres 9 miesięcy zakończony okres 9 miesięcy zakończony

30 września 2011 roku 30 września 2010 roku

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (niebadane) (niebadane)

Zysk przed opodatkowaniem 16.865 48.602

Korekty: 8.119 (369)

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 9.424 8.031

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - -

(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (246) (159)
(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 (231)

Różnice kursowe 3.426 (3.188)

Odsetki niezapłacone (130) (104)

Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych - -

Odpis ujemnej wartości firmy - -

Otrzymane odsetki (860) (719)

Naliczona dywidenda (3.264) (4.230)

Pozostałe korekty - -

Środki pieni ężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 24.984 48.233

Zmiana stanu zapasów (7.688) (1.404)

Zmiana stanu należności 6.412 (38.052)

Zmiana stanu zobowiązań (14.850) 23.049

Zmiana stanu rezerw - -

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 818 2.381

Środki pieni ężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 9.676 34.207

Koszty odsetek 2.994 2.305

Zapłacony podatek dochodowy (2.985) (8.241)
Środki pieni ężne netto z działalności operacyjnej 9.685 28.271

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (377) (1.333)

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (13.771) (17.409)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 487 442

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - -

Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -

Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) - (175)

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (pożyczki) 43.738 337

Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) - (382)

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych 750 -

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - -

Pożyczki udzielone - długoterminowe (35.165) -

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 477 -

Otrzymane odsetki 730 615

Otrzymane dywidendy 3.227 4.594
Środki pieni ężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 96 (13.311)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -

Nabycie akcji własnych - (89)

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -

Wykup dłużnych papierów wartościowych - -

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 7.778 17.253

Spłaty kredytów i pożyczek - -

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (43) (2)

Inne wpływy - różnice kursowe 1.180 -

Odsetki (2.863) (2.163)

Inne wydatki - różnice kursowe - -

Dywidendy i świadectwa założycielskie wypłacone (23.719) (22.265)

Środki pieni ężne netto z działalności finansowej (17.667) (7.267)
Zwi ększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i  ekwiwalentów środków 
pieniężnych (7.886) 7.693

Środki pieni ężne i  ich ekwiwalenty na początek okresu 12.173 3.596

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych (38) (297)

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych - (16)
Środki pieni ężne i  ich ekwiwalenty na koniec okresu 4.249 10.976 

 



ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
za okres 9 miesi ęcy zako ńczony dnia 30 wrze śnia 2011 roku  
 
 

Nota
Kapitał 

podstawowy

Nadwyżka ze sprzedaży 
akcji powyżej ich 

wartości nominalnej
Akcje własne

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

Kapitał 
zapasowy

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Zyski zatrzymane/ 
niepokryte straty

Kapitał własny 
ogółem

Na dzień 1 stycznia 2010 roku         13.554                                  -      (89) -   131.997 -   36.799 182.261 

Zmiany polityki (zasad) rachunkowości

Na dzień 1 stycznia 2010 roku przekształcone         13.554                                  -      (89) -   131.997 -   36.799 182.261 

Zysk/(strata) netto za okres -   -   -   -   40.062 40.062 

Przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku -   -   -   14.372 -   (14.372) -   

Umorzenie akcji własnych (3) -   89 -   (87) -   -   (1)

Wypłata świadectw załozycielskich -   -   -   -   (736) (736)

Wypłata dywidendy -   -   -   -   (21.686) (21.686)

Na dzień 30 września 2010 roku 13.551                               -      -   -   146.282 -   40.067 199.900 

Na dzień 1 stycznia 2011 roku         13.551                                  -      -   -   146.282 -   35.973 195.806 

Zysk/(strata) netto za okres -   -   -   -   -   -   13.931 13.931 

Przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku -   -   -   -   12.217 -   (12.217) -   

Wypłata świadectw załozycielskich -   -   -   -                     -      -   (720) (720)

Wypłata dywidendy -   -   -   -                     -      -   (23.036) (23.036)

Na dzień 30 września 2011 roku         13.551    -   -   -   158.499 -   13.931 185.981 



Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kw artalnego za III kwartał 
2011 roku okres od 1 lipca 2011 roku do 30 wrze śnia 2011 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 wg stanu na 30 września 2011 roku: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
  
  
  
  
Grupa kapitałowa    
  
  
                  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Powiązania kapitałowe 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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  Jaworow ie   

81,27 %  udziałów   
  

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

 
(bezpośrednio 0% , 
pośrednio 100% ) 

  
  

Fabryka Farb i Lakierów  
Proszkowych Proximal 

Sp. z o.o. w  Lubzinie   
100,00 %  udziałów   

  

 Śnieżka BEL-POL             

Sp z o.o.  w  Żodino koło M ińska 

  88%  udziałów 
  

Farbud Sp z o .o. w  Lublinie              
80,27 %  udziałów   

 
 

   
    

PLASTBUD Sp z o.o.                         

w Pustkow ie 

  

10,07 %  udziałów 

  

  

 

  

 

  

 
Sniezka Romania S.R.L. 

80 %  udziałów IP Solutions Sp z o.o.  
w  Brzeźnicy 
      100%  udziałów 
                        

TM  Investment Sp z o.o.  
w  Brzeźnicy 100%  udziałów 
(bezpośrednio 0,003% ,  
pośrednio 99,003% ) 
                        



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 

                                                      
Lubzina 34a                                                 

produkcja i sprzedaż farb i lakierów 
proszkowych została przejęta przez 
Śnieżkę 

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 
została przejęta przez Śnieżkę-Ukraina 
Sp. z o.o. 

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

IP Solutions Sp. z o.o. Brzeźnica 18 zarządzanie znakami towarowymi 

TM Investment Sp. z o.o. Brzeźnica 18 zarządzanie znakami towarowymi 

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 

IP Solutions Sp. z o.o. Metoda konsolidacji pełnej 

TM Investment Sp. z o.o. 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 30 września 2011 roku w porównaniu ze stanem na 30 czerwca 2011 zaobserwowano wzrost 
wysokości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 584 tys. PLN., wzrost wysokości 
rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 220 tys. PLN., jak również wzrost wysokości 
rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze o 57 tys. PLN. Zmniejszeniu uległy natomiast odpisy 
aktualizujące wartość aktywów: i tak w przypadku należności o 1 597 tys. PLN. a w przypadku zapasów o 
110 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 3 kwartałów 2011 roku: 4,0413 
w ciągu 3 kwartałów 2010 roku: 4,0027 
 
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono wg kursu EURO na koniec okresu: 
na dzień 30 września 2011 roku: 4,4112 
na dzień 30 września 2010 roku: 3,9870 
 
 
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 III kwartale 2011 roku i do dnia przekazania 
niniejszego raportu: 

 
• Głównymi czynnikami wpływającymi na osiągnięte wyniki finansowe za III kwartał 2011 roku i do dnia 
przekazania niniejszego raportu były: 
 
- silny wzrost cen surowców, w ciągu trzech kwartałów 2011 roku skonsolidowany zysk operacyjny jest 

niższy o 16,4 mln zł z tytułu wzrostu cen surowców używanych do produkcji farb i lakierów,  
 
- zmiana polityki sprzedaży Śnieżki na rynku krajowym polegająca na położeniu nacisku na odsprzedaż 

produktów do klientów końcowych, 
 
- głęboki kryzys walutowy na Białorusi skutkujący skokową dewaluacją rubla białoruskiego z poziomu 

3500 BYR za USD do poziomu 8800 BYR za USD, 
 
- wzrost kosztów finansowych o 3,5 mln zł z tytułu różnic kursowych w spółce białoruskiej, 
 
- ujemne różnice kursowe z wyceny kredytu walutowego w wysokości 3,8 mln zł, 
 
- wzrost sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżki w Polsce i na Ukrainie.  

  
● W dniu 20 września 2011 roku aktywa o znacznej wartości w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu 
art. 551 Kodeksu Cywilnego pod nazwą IP Solutions Sp. z o.o. o wartości 168.553.000,00 zł. (sto 
sześćdziesiąt osiem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) zostały wniesione do innej spółki 
zależnej emitenta TM Investment Sp. z o.o. Na aktywa te składają się:  

a) rzeczowe aktywa trwałe o wartości 4.000 zł. w tym urządzenia techniczne i maszyny, 
b) należności krótkoterminowe o wartości 2.289.000,00 zł. w tym należności z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe należności., 
c) Inwestycje krótkoterminowe o wartości 7.238.000,00 zł. w tym  udzielone pożyczki oraz środki 

pieniężne w kasie i na rachunkach, 
d) inne składniki aktywów obrotowych o wartości 159.400.000,00 zł. obejmujące prawa do znaków 

towarowych objęte prawami ochronnymi  w ramach następujących grup znaków towarowych: Beston, 
Foveo Tech, Magnat, Śnieżka, Vidaron, Otto Farbe, Senseo. 
 
 ● W dniu 8 lipca Rada Nadzorcza FFiL Śnieżka S.A. dokonała wyboru ze swojego składu 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. Aktualny skład Rady Nadzorczej po 
dokonaniu tego wyboru przedstawia się następująco: 
 
Pan Stanisław Mikrut – Przewodniczący RN 
Pan Jerzy Pater – Wiceprzewodniczący RN 
Pan Stanisław Cymbor – Sekretarz RN 
Pani Anna Pater – Członek RN 
Pan Zbigniew Łapiński – Członek RN  
Pan Dariusz Orłowski – Członek RN. 
 



Według złożonych oświadczeń przez wszystkich członków Rady Nadzorczej nie wykonują oni innej 
działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczą w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie 
uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie zostali również 
wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.   
 
 
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 w III kwartale 
2011 roku był rosnący koszt surowców używanych do produkcji farb i lakierów. Osłabienie polskiej waluty, 
jakie miało miejsce w III  kwartale 2011 roku podnosi koszty zakupu surowców, z drugiej jednak strony 
zwiększa wpływy eksportowe emitenta.  
 
 
3. Objaśnienie dotycz ące sezonowo ści lub cy kliczno 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 III kwartale 2011 roku emitent nie dokonywał emisji, wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych 
papierów wartościowych.  
 
5. Informacja dotycz ąca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, ł ącznie i w przeliczeniu na 
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
 
Decyzją ZWZA z dnia 17 czerwca 2011 roku dywidenda na jedną akcję z zysku za 2010 rok wyniosła 
1,70 zł (słownie: jeden złoty i sześćdziesiąt groszy) tj. w łącznej kwocie do 23 036 tys. zł. Dniem 
dywidendy był dzień 4 lipca 2011 roku, wypłata nastąpiła w dniu 18 lipca 2011 roku. Taka sama 
wysokość dywidendy na 1 akcję przypada na akcje uprzywilejowane i na akcje zwykłe. Liczba akcji 
objętych dywidendą wyniosła 13 550 676 zł. 
 
6. Wskazanie zdarze ń, które wyst ąpiły po dniu, na który sporz ądzono dane finansowe                             
za III kwartał 2011 roku, 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 III kwartał roku 2011 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 wyniku podwyższenia kapitału spółki TM Investment Sp. z o.o. struktura udziałowców spółki TM 
Investment Sp. z o.o. przedstawia się następująco: 
IP Solutions Sp. z o.o. 3 371 060 udziałów po 50 zł, 
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 100 udziałów po 50 zł.  
 
 
8. Informacja dotycz ąca zmian zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nast ąpiły od czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego.  
 



Na dzień 30.09.2011 roku kwota zobowiązań warunkowych spadła o 615,0 tys. zł w porównaniu do stanu 
na 31.12.2010 roku i wynosi 23 558,0 tys. zł. 
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 2011 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 13 550 676 oraz ogólnej liczbie głosów 15 550 676:  
 
 

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 

18,76 
 
 
1,23 

3.208.335 
 
 
833.335 

20,63 
 
 
5,36 

Stanisław Cymbor** 2.541.667 
w tym  
bezpośrednio 
166.667 

18,76 
 
 
1,23 

3.208.335 
 
 
833.335 

20,63 
 
 
5,36 

 
Piotr Mikrut 

bezpośrednio 
1.254.166 

 
9,26 

 
1.787.498 

 
11,49 

 
Rafał Mikrut 

bezpośrednio 
1.254.167 

 
9,26 

 
1.254.167 

 
8,06 

AMPLICO OFE  1 710 696  12,62 1 710 696 11,00 
 
*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 
17,53% 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 17,53% udziału w kapitale zakładowym i 15,27% udziału w ogólnej liczbie głosów 
na WZA) 
 
W ciągu III kwartału 2011 roku 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 

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. 

Brak postępowań, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.  
Od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie 
postępowania antymonopolowego przeciwko Fabryce Farb i Lakierów „Śnieżka" SA w Lubzinie, w wyniku 
którego Urząd nałożył na Fabrykę Farb i Lakierów „Śnieżka" SA karę w wysokości 854,5 tys. zł Spółka 
złożyła odwołanie. Do dnia przekazania niniejszego raportu nie nastąpiło rozstrzygnięcie tej sprawy w sądzie. 
  
 
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 III kwartale 2011 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. 
 
Na dzień 30 września 2011 roku emitent lub jednostka od niego zależna nie udzielili poręczeń kredytu lub 
pożyczki oraz nie udzielili gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej o wartości 
przekraczającej 10% kapitałów własnych emitenta.  
 
 
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 III kwartale 2011 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 emitenta 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 spółek Grupy Kapitałowej 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 
BEL-POL Sp. z o.o., Farbud Sp. z o.o., Hadrokor Sp. z o.o,oraz TM Investment Sp. z o.o. 
 
W perspektywie kolejnych kwartałów wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka będą miały planowane 
sprzedaże udziałów w spółkach Farbud Sp. z o.o., Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej (Ukraina) oraz Śnieżka 
Romania SRL.  
 



Farbud Sp. z o.o. – emitent planuje sprzedaż udziałów tej spółki w celu umorzenia w wyniku wykonania 
umowy z dnia 13 stycznia 2003 roku (aneks z dnia 13 sierpnia 2009 roku) pomiędzy Śnieżką a Zarządem 
spółki Farbud Sp. z o.o. Na podstawie tej umowy w dniu 9 maja 2011 roku FFiL Śnieżka S.A. zbyła już 50 
udziałów w spółce FARBUD Sp. z o.o. na rzecz Spółki FARBUD Sp. z o.o. w celu umorzenia. Udziały o 
wartości nominalnej 1000 zł w Spółce FARBUD Sp. z o.o. w Lublinie należące do Fabryki Farb i Lakierów 
„Śnieżka” S.A. zostały sprzedane za cenę 484.750 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące 
siedemset pięćdziesiąt złotych). Informacja ta została przekazana w raporcie kwartalnym za I kwartał 
2011 roku przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 23 lutego 2011 roku. Do końca 2011 roku 
emitent planuje umorzenie 1 172 udziałów w tej spółce wg wartości zakupu przy ich wnoszeniu.  
 
Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej (Ukraina) – udziału w tej spółce zostały zbyte w dniu 29 kwietnia 2011 roku 
przez Śnieżkę na rzecz spółki zależnej Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. za kwotę 342 871,31 EUR tj. 
równowartość 1 350 090,07 zł. Nastąpiło połączenie działalności operacyjnej tych dwóch firm ukraińskich 
i w związku z tym spółka Śnieżka Sp. z o.o. w Wistowej, która nie prowadzi już działalności zostanie 
sprzedana przez Śnieżkę-Ukraina Sp. z o.o.w Jaworowie i opuści Grupę Kapitałową Snieżki. 
 
Śnieżka Romania SRL – w związku ze zmianą strategii dotyczącej rynku rumuńskiego, spółka 
dystrybucyjna Śnieżka Romania SRL zostanie zlikwidowana. Aktualnie dystrybucja wyrobów Śnieżki 
z Polski odbywa się bezpośrednio do kluczowych klientów w Rumunii. W związku z negatywną decyzją 
rządu rumuńskiego dotyczącej dofinansowania budowy fabryki w tym kraju, emitent zrezygnował z tej 
inwestycji i będzie kontynuował rozwój eksportu z Polski bez budowania tam fabryki i własnej sieci 
logistycznej.  
 
17. Sprawozdawczo ść dotycz ąca segmentów działalno ści 
 
Dla pełniejszego przedstawienia wyników działalności w ciągu 3 kwartałów 2011 roku emitent 
przedstawia działalność Grupy Kapitałowej w podziale na następujące obszary geograficzne:  

 

okres 9 miesięcy zakończony

30 września 2011 

Przychody segmentu po wyłączeniach 299.879 96.762 37.054 7.635 9.015 2.489 3.042 455.876 455.876 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 299.879 96.762 37.054 7.635 9.015 2.489 3.042 455.876 -   455.876 

Sprzedaż między segmentami (wyłaczenia) 31.440 37.122 4.057 -   -   1.229 -   73.848 (73.848) -   

Przychody segmentu ogółem bez wyłączeń 331.319 133.884 41.111 7.635 9.015 3.718 3.042 529.724 529.724 

Wyniki po wył ączeniach 92.817 21.060 13.066 1.685 1.800 (269) 936 131.095 131.095 

Koszty nieprzypisane 84.441 

Pozostałe przychody operacyjne 3.463 

Pozostałe koszty operacyjne 3.883 

Strata netto na sprzedaży działalności 
zaniechanej

-   

Zysk z działalności operacyjnej 46.234 
Przychody finansowe 496 

Koszty finansowe 8.665 

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności

376 

Zysk przed opodatkowaniem 38.441 
Podatek dochodowy 8.156 

Zysk (strata) netto, z tego przypadający : 30.285 
akcjonariuszom podmiotu dominującego : 28.733 

udziałom niekontrolującym : 1.552 

Mołdawia

Działalność kontynuowana

Rumunia Razem PozostałeRosjaPolska Ukraina Białoruś
Wyłączenia

Działalność 
ogółem

Działalność 
zaniechana

Grupa nie 
zaniechała 

działalności w 
prezentowanym 

okresie

 

 

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. 


