
str. 1 
 

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za I kwartał 2013 roku 
okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 
 
 
 
Prezentowany skonsolidowany raport kwartalny i skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Fabryki Farb                        
i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. za I kwartał roku obrotowego 2013 został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR" oraz 
Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259).  
 
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania 
finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. Spółka nie zdecydowała się na 
wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została 
opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. 
 
 
 
 
 
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 31 

marca 2013 roku 

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 31 

marca 2012 roku 

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 31 

marca 2013 roku 

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 31 

marca 2012 roku 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 109 311 107 379 26 190 25 720
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 319 8 064 2 472 1 931
III. Zysk (strata) brutto 7 451 9 228 1 785 2 210
IV. Zysk (strata) netto 6 508 7 178 1 559 1 719
 - Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 301 6 949 1 510 1 663
 - Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 207 229 50 55
V. Pełny dochód za okres 8 564 4 940 2 052 1 183
 - Pełny dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 7 992 5 197 1 915 1 245
 - Pełny dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące 572 (257) 137 (62)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 132) (6 338) (3 146) (1 518)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 472) (4 833) (1 071) (1 158)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 671 13 576 3 036 3 252
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (4 933) 2 405 (1 182) 576
X. Aktywa, razem 399 361 391 933 95 600 94 178
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 185 463 178 035 44 397 42 780
XII. Zobowiązania długoterminowe 18 318 1 286 4 385 309
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 167 145 176 749 40 012 42 471
XIV. Kapitał własny 213 898 213 898 51 204 51 398
 -    Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 204 953 206 652 49 062 49 657
 -    Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 8 945 7 246 2 141 1 741
XV. Kapitał zakładowy 13 551 13 551 3 244 3 256
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) 0,52                    0,53               0,12                0,13                
 - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 0,50                    0,51               0,12                0,12                
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,52                    0,53               0,12                0,13                
 - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający 
akcjonariuszom podmiotu dominującego 0,50                    0,51               0,12                0,12                
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,95                  15,79             4,06                3,79                
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 16,95                  15,79             4,06                3,79                
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,00                    1,35               0,48                0,32                

w tys zł w tys euro
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
na dzień 31 marca 2013 roku 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTYWA 31 marca 2013 roku 31 grudnia 2012 roku 31 marca 2012 roku

Aktywa trwałe 184 913 183 115 166 776 

Rzeczowe aktywa trwałe 161 368 159 982 144 996
Nieruchomości inwestycyjne 12 623 12 756 13 154
Wartość firmy - - -
Wartości niematerialne 1 695 1 685 583
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 2 022 2 016 1 932
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - -
Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe) 10 10 49
Należności długoterminowe 2 394 2 335 2 815
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 4 801 4 331 3 247

Aktywa obrotowe 210 249 164 170 221 812 

Zapasy 93 213 77 438 98 600
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 100 713 63 743 105 211
Należności z tytułu podatku dochodowego 2 971 4 506 3 852
Pochodne instrumenty finansowe - - -
Pozostałe aktywa finansowe - - -
Pozostałe aktywa niefinansowe 576 993 686
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 776 17 490 13 463

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 4 199 4 138 3 345

SUMA AKTYWÓW 399 361 351 423 391 933 

PASYWA
Kapitał  własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 204 953 196 958 206 652 

Kapitał podstawowy 13 551 13 551 13 551
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej - - -
Akcje własne (28 920) (28 920) -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (9 331) (11 022) (9 133)
Pozostałe kapitały rezerwowe - - -
Kapitał zapasowy 157 689 157 689 163 704
Kapitał z aktualizacji wyceny 36 36 36
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 71 928 65 624 38 494

Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 8 945 8 373 7 246

Kapitał  własny ogółem 213 898 205 331 213 898 

Zobowiązania długoterminowe 18 318 21 451 1 286 

Oprocentowane kredyty i pożyczki 15 835 17 168 -
Rezerwy 1 305 1 301 948
Pozostałe zobowiązania 417 417 196
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 761 2 565 142

Zobowiązania krótkoterminowe 167 145 124 641 176 749 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 70 759 48 711 75 663
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 92 219 74 383 95 871
Pozostałe zobowiązania finansowe 220 290 74
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - -
Rozliczenia międzyokresowe 3 225 543 4 617
Rezerwy 722 714 524
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży - - -

Zobowiązania razem 185 463 146 092 178 035 

SUMA PASYWÓW 399 361 351 423 391 933 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres zakończony 31 marca 2013 roku  
 

 
 

okres 3 miesięcy zakończony dnia 
31 marca 2013 roku 

okres 3 miesięcy zakończony 
dnia 31 marca 2012 roku 

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów 99 777 96 796 
Przychody ze sprzedaży towarów 8 378 9 027 
Przychody ze sprzedaży materiałów 1 156 1 556 

Przychody ze sprzedaży 109 311 107 379 

Koszt własny sprzedaży 69 790 71 729 

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 39 521 35 650 

Pozostałe przychody operacyjne 176 705 
Koszty sprzedaży 13 940 13 601 
Koszty ogólnego zarządu 15 030 13 620 
Pozostałe koszty operacyjne 408 1 070 

Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 10 319 8 064 

Przychody finansowe 209 2 026 
Koszty finansowe 3 081 900 
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej 4 38 
Strata z tytułu hiperinflacji -   -   
Zysk/(strata) brutto 7 451 9 228 

Podatek dochodowy 943 2 050 

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 6 508 7 178 

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

Zysk/(strata) netto za okres 6 508 7 178 

Inne całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 2 056 (2 238)
Inne całkowite dochody netto 2 056 (2 238)

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 8 564 4 940 

Zysk/(strata) przypadający/a: 6 508 7 178 
Akcjonariuszom jednostki dominującej 6 301 6 949 
Akcjonariuszom niekontrolującym 207 229 

Całkowity dochód przypadający: 8 564 4 940 
Akcjonariuszom jednostki dominującej 7 992 5 197 
Akcjonariuszom niekontrolujacym 572 (257)

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

                                            0,50                                        0,51    

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

                                            0,50                                        0,51    

– rozwodniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom 
jednostki dominującej

                                            0,50                                        0,51    

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

                                            0,50                                        0,51    
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za okres zakończony 31 marca 2013 roku  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 okres 3 miesięcy zakończony 
dnia 31 marca 2013 roku  

 okres 3 miesięcy zakończony 
dnia 31 marca 2012 roku  

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem 7 451 9 228
Korekty: 8 130 955

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 4 672 3 938
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - -
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej 7 (72)
(Zysk) strata  na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -
Różnice kursowe 2 325 (3 739)
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych (4) (38)
Odsetki i dywidendy netto 1 130 866
Otrzymane dotacje - -

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 15 581 10 183
Zmiana stanu zapasów (14 230) (11 859)
Zmiana stanu należności (40 844) (26 614)
Zmiana stanu zobowiązań 25 322 18 690
Zmiana stanu rezerw 197 (33)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 096 3 759

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej (10 878) (5 874)
Zapłacony podatek dochodowy (2 254) (464)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 132) (6 338)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (45) (73)
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - -
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (4 523) (6 133)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 73 794
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek - 2
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) - -
Wpływy ze sprzedaży jednostek powiązanych - 511
Pożyczki udzielone - długoterminowe - -
Otrzymane odsetki 23 66
Otrzymane dywidendy - -

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (4 472) (4 833)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -
Nabycie akcji własnych - -
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 15 920 14 374
Spłaty kredytów i pożyczek (2 387) (2)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (71) (21)
Inne wpływy 160 64
Odsetki (951) (837)
Inne wydatki - (2)
Dywidendy i świadectwa założycielskie wypłacone - -

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 12 671 13 576

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (4 933) 2 405
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 17 490 10 478

Różnice kursowe 83 (160)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 136 740

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 12 776 13 463
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
za okres zakończony 31 marca 2013 roku  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitał własny 
ogółem

Kapitał 
podstawowy

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej Akcje własne

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

jednostk i 
zagranicznej

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny
Kapitał 

zapasowy

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane/ 
niepokryte 

straty Razem

Na dzień 1 stycznia 2012 roku 13 551 -   -   (7 381) 36 163 704 -   32 318 202 228 7 844 210 072 
Zmiany polityki (zasad) rachunkowości/ korekta błędu -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Na dzień 1 stycznia 2012 roku przekształcone 13 551 -   -   (7 381) 36 163 704 -   32 318 202 228 7 844 210 072 

Zysk/(strata) netto za okres -   -   -   -   -   -   -   6 949 6 949 229 7 178 
Inne całkowite dochody netto za okres -   -   -   (1 752) -   -   -   -   (1 752) (486) (2 238)
Nabycie akcji własnych w celu umorzenia -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Korekty konsolidacyjne - zmiana % udziałów w spółkach zależnych -   -   -   -   -   -   -   (773) (773) (341) (1 114)
Zmiana kapitału zapasowego wynikająca z podziału zysku -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Wypłata dywidendy i świadectw założycielskich -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Na dzień 31 marca 2012 roku 13 551 -   -   (9 133) 36 163 704 -   38 494 206 652 7 246 213 898 

Na dzień 1 stycznia 2013 roku 13 551 -   (28 920) (11 022) 36 157 689 -   65 624 196 958 8 373 205 331 
Zysk/(strata) netto za okres -   -   -   -   -   -   -   6 301 6 301 207 6 508 
Inne całkowite dochody netto za okres -   -   -   1 691 -   -   -   1 691 365 2 056 
Nabycie akcji własnych w celu umorzenia -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Dekonsolidacja spółki zależnej -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Korekty konsolidacyjne -   -   -   -   -   -   3 3 -   3 
Zmiana kapitału zapasowego wynikająca z podziału zysku -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Wypłata dywidendy i świadectw założycielskich -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   -   
Na dzień 31 marca 2013 roku 13 551 -   (28 920) (9 331) 36 157 689 -   71 928 204 953 8 945 213 898 

Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Udziały 
niekontrolujące
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Skrócone sprawozdanie finansowe FF i L Śnieżka S.A. za I kwartał 2013 roku 
okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 
 
 
 
Wybrane jednostkowe dane finansowe FFiL Śnieżka S.A.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

okres trzech miesięcy 
zakończony dnia 31 

marca 2013 roku

okres trzech miesięcy 
zakończony dnia 31 

marca 2012 roku

okres trzech miesięcy 
zakończony dnia 31 

marca 2013 roku

okres trzech miesięcy 
zakończony dnia 31 

marca 2012 roku

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 149 89 261 21 120 21 380

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 252 1 379 1 019 330

III. Zysk (strata) brutto 1 288 3 645 309 873

IV. Zysk (strata) netto 987 2 518 236 603

V. Pełny dochód za dany okres 987 2 518 236 603

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (16 409) (2 808) (3 931) (673)

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 626) (3 698) (869) (886)

VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 785 14 751 4 022 3 533

IX. Przepływy pieniężne netto, razem (3 250) 8 245 (779) 1 975

X. Aktywa razem 347 337 352 218 83 147 84 635

XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 196 962 175 838 47 149 42 252

XII. Zobowiązania długoterminowe 46 033 1 128 11 020 271

XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 150 929 174 710 36 130 41 981

XIV. Kapitał własny 150 375 176 380 35 997 42 383

XV. Kapitał zakładowy 13 551 13 551 3 244 3 256

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) 0,08 0,19 0,02 0,04

XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 0,19 0,02 0,04

XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,92 13,02 2,85 2,91

XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,92 13,02 2,85 2,91

XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 2,00 1,35 0,48 0,32

w tys zł w tys EURO
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
na dzień 31 marca 2013 roku 
 
 

 

 31 marca 2013 roku  31 grudnia 2012 roku 31 marca 2012 roku

AKTYWA
Aktywa trwałe 169 809 169 663                              163 691    
Rzeczowe aktywa trwałe 131 311 131 089 119 510                             
Nieruchomości inwestycyjne 12 623 12 756 13 154                               
Wartości niematerialne 1 319 1 320 519                                    
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 58 58 102                                    
Udziały, akcje i pozostałe aktywa długoterminowe 22 104 22 104 27 591                               
Należności długoterminowe 2 394 2 336 2 815                                 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego - - -                                     

Aktywa obrotowe 177 426 138 209                              188 425    
Zapasy 71 898 61 252 74 846                               
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 91 066 57 229 98 221                               
Należności z tytułu podatku dochodowego 2 285 3 617 3 852                                 
Pochodne instrumenty finansowe - - -                                     
Pozostałe aktywa finansowe 2 113 2 455 641                                    
Pozostałe aktywa niefinansowe 353 777 616                                    
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 711 12 879 10 249                               

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 102 102 102                                    

SUMA AKTYWÓW 347 337 307 974                              352 218    

PASYWA
Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej) 150 375 149 390                              176 380    

Kapitał podstawowy 13 551 13 551 13 551                               
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej - -                                     
Akcje własne (28 920) (28 920) -                                     
Pozostałe kapitały rezerwowe - - -                                     
Kapitał z aktualizacji wyceny - - -                                     
Kapitał zapasowy 143 278 143 278 158 499                             
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 22 466 21 481 4 330                                 

Zobowiązania długoterminowe 46 033 47 418                                  1 128    
Oprocentowane kredyty i pożyczki 43 415 42 998 -                                     
Rezerwy 1 161 1 160 870                                    
Pozostałe zobowiązania 384 384 162                                    
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 073 2 876 96                                      
Rozliczenia międzyokresowe - - -                                     

Zobowiązania krótkoterminowe 150 929 111 166                              174 710    
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 62 121 43 722 64 085                               
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek 86 696 66 876 106 220                             
Pochodne instrumenty finansowe - - -                                     
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - -                                     
Rozliczenia międzyokresowe 1 870 325 4 185                                 
Rezerwy 242 243 220                                    

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

Zobowiązania razem 196 962 158 584                              175 838    

SUMA PASYWÓW 347 337 307 974                              352 218    
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres zakończony 31 marca 2013 roku  
 
 

 
 

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 
31 marca 2013 

roku

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 
31 marca 2012 

roku

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży  produktów 72 674             70 253               
Przychody ze sprzedaży towarów 9 108               10 177               
Przychody ze sprzedaży materiałów 6 367               8 831                 

Przychody ze sprzedaży               88 149                    89 261    

Koszt własny sprzedaży 59 726             64 160               

Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży               28 423                    25 101    

Pozostałe przychody operacyjne 117                  662                    
Koszty sprzedaży 12 596             13 470               
Koszty ogólnego zarządu 11 371             10 434               
Pozostałe koszty operacyjne 321                  480                    

Zysk/(strata) na działalności  operacyjnej                 4 252                      1 379    

Przychody finansowe 96                    4 013                 
Koszty finansowe 3 060               1 747                 

Zysk/(strata) brutto                 1 288                      3 645    

Podatek dochodowy 301                  1 127                 

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej                    987                      2 518    

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

Zysk/(strata) netto za okres                    987                      2 518    

Inne całkowite dochody
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                       -                              -      
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych                       -                              -      
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów                       -                              -      

Inne całkowite dochody netto                       -                              -      

CAŁKO WITY DOCHÓD ZA OKRES                    987                      2 518    

Zysk/(strata) na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za okres sprawozdawczy                   0,08                        0,19    
– podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej za 
okres sprawozdawczy                   0,08                        0,19    

– rozwodniony z zysku za okres sprawozdawczy                   0,08                        0,19    
– rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej 
za okres sprawozdawczy                   0,07                        0,19    
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
za okres zakończony 31 marca 2013 roku 
 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 31 marca 

2013 roku

okres 3 miesięcy 
zakończony dnia 31 marca 

2012 roku
Zysk przed opodatkowaniem                               1 287                                   3 645    

Korekty: 7 259 (187)

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych 3 832 3 195

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych - -

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej 3 (451)

(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 26 646

Zysk/strata związana z działalnością finansową i różnice kursowe 2 299 (4 474)

Odsetki niezapłacone - -
Udział w (zyskach) stratach jednostkek stowarzyszonych - -
Odpis ujemnej wartości firmy - -
Odsetki otrzymane - -
Odsetki i  dywidendy netto 1 099 897

Pozostałe korekty - -
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 8 546 3 458

Zmiana stanu zapasów (10 646) (6 854)

Zmiana stanu należności (25 340) (21 238)

Zmiana stanu zobowiązań 9 833 17 551

Zmiana stanu rezerw - -

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 969 3 991

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej (15 638) (3 092)
Otrzymane dotacje - -

Zapłacony podatek dochodowy (771) 284

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (16 409) (2 808)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych 73 369

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych (4 081) (5 832)

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych - -
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - -

Wpływy z leasingu środków trwałych - -

Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - -

Wydatki dotyczące udzielonych pożyczek - -

Wpływy dotyczące spłat pożyczek 320 393

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

Wpływy ze sprzedaży jednostek powiązanych - 1 180

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - -
Otrzymane odsetki 62 192

Otrzymane dywidendy - -

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (3 626) (3 698)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji - -

Nabycie akcji własnych - -

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -
Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 17 670 15 691

Spłaty kredytów i pożyczek - -

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (71) (21)

Otrzymane dotacje - -
Odsetki (974) (983)

Inne wpływy 160 64

Dywidendy  i świadectwa założycielskie wypłacone - -

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 16 785 14 751 

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (3 250) 8 245

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 12 879 2 165
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z ty tułu różnic kursowych 82 (161)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek należnych - -

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu                               9 711                                 10 249    
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
 za okres zakończony 31 marca 2013 roku  
 

 

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 2012 roku         13 551                                    -                   -                       -                  158 499                        -                       1 812                     173 862    
Zmiany polityki (zasad) rachunkowości

Na dzień 1 stycznia 2012 roku przekształcone         13 551                                    -                   -                       -                  158 499                        -                       1 812                     173 862    

Zysk/(strata) netto za okres                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                     21 481                       21 481    
Przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku                  -                                    -                   -                       -                              -                        -    -                             -    
Inne całkowite dochody netto za okres                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Całkowity dochód za okres                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Emisja akcji                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Koszt emisji akcji                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Płatności w formie akcji                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Nabycie akcji własnych                  -                                    -    (28 920)                    -                              -                        -                               -    (28 920)
Umorzenie akcji własnych                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Wypłata świadectw załozycielskich                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Wypłata dywidendy                  -                                    -                   -                       -    (15 221)                     -    (1 814) (17 035)

Na dzień 31 grudnia 2012 roku         13 551                                    -    (28 920)                    -                  143 278                        -                     21 479                     149 388    

Na dzień 1 stycznia 2013 roku         13 551                                    -    (28 920)                    -                  143 278                        -                     21 479                     149 388    
Zysk/(strata) netto za okres                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                          987                            987    
Przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Inne całkowite dochody netto za okres                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Całkowity dochód za okres                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Emisja akcji                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Koszt emisji akcji                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Płatności w formie akcji                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Wypłata świadectw założycielskich                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    
Zadeklarowana wypłata dywidendy                  -                                    -                   -                       -                              -                        -                               -                                -    

Na dzień 31 marca 2013 roku         13 551                                    -    (28 920)                    -                  143 278                        -                     22 466                     150 375    
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Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 
2013 roku okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku 
 
 
 
 
Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji 
 
Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych emitenta w tym informacje 
dotyczące rodzaju powiązań w grupie wg stanu na 31 marca 2013 roku: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
Grupa kapitałowa   
  
  
                  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Powiązania kapitałowe 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fabryka Farb i Lakierów  
Śnieżka SA   

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

  

Śnieżka Ukraina Sp z o.o                    
w Jaworowie   

82,52 % udziałów   
  

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

 
(bezpośrednio 0%, 
pośrednio 100%) 

  
  

Fabryka Farb i Lakierów  
Proszkowych Proximal 

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

   Śnieżka-BelPol              

Sp z o.o.  w Żodino koło Mińska 
  

99% udziałów 
  

  

 
 

   
    

PLASTBUD Sp z o.o.                         
w Pustkowie 

  

10,07 % 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 99,997%) 
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Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw 
własności 

 

NAZWA SIEDZIBA PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

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 

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. 

IP Solutions Sp. z o.o. Brzeźnica ul. Dębicka 44 zarządzanie znakami towarowymi 

TM Investment Sp. z o.o. Brzeźnica ul. Dębicka 44 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 

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 

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 

 
 
 
 
Kursy Euro przyjęte do przeliczenia sprawozdań: 
 
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu średniego EURO w okresie 
który wyniósł: 
w ciągu 1 kwartału 2013 roku: 4,1738 
w ciągu 1 kwartału 2012 roku: 4,1750 
 
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono wg kursu EURO na koniec okresu: 
na dzień 31 marca 2013 roku: 4,1774 
na dzień 31 marca 2012 roku: 4,1616 
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1. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia 
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
 
W I kwartale 2013 roku nie zaszły zmiany w strukturze jednostki.   
 
 
2. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej 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 2013 rok. 
 
 
3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 
co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania 
raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich 
procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian 
w strukturze własności 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 

 
 8,07 

 
AMPLICO OFE  

 
1 710 696  

 
12,62 

 
1 710 696 

 
11,00 

Aviva OFE                     
Aviva BZ WBK 

 
   781 669 

 
  5,03 

 
  781 669 

 
  5,77 

Śnieżka S.A. akcje 
własne 

 
   932 898 

 
  6,88 

 
  932 898 

 
  6,00 

*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). 
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W dniu 15 stycznia 2013 roku emitent otrzymał zawiadomienie o objęciu przez Aviva Otwarty Fundusz 
Emerytalny Aviva BZ WBK znacznego pakietu akcji w wysokości 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. W wyniku transakcji nabycia akcji spółki Fabryka Farb 
i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Lubzinie, zawartych w dniu 8 stycznia 2013 roku, Aviva 
Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów 
w Spółce powyżej 5%. 
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 10 stycznia 2013 roku Aviva OFE posiadał 
771.524 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,69% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki 
i uprawniających do 771.524 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby 
głosów. 
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 11 stycznia 2013 roku Aviva OFE 
posiadał 781.669 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,77% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych 
akcji) Spółki i uprawniających do 781.669 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,03% ogólnej 
liczby głosów. 
 
W okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego nie zaszły zmiany w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji emitenta. 
 
 
4. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające 
i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian 
w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla 
każdej z osób; 
 

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   

 
 
5. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: 
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego 

zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, 
z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia 
postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, 

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna 
wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem 
łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze 
stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań 
w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości 
przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania. 

Brak postępowań, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.  
FFiL Śnieżka SA złożyła odwołanie 13 stycznia 2010 roku od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie postępowania antymonopolowego przeciwko FFiL 
Śnieżka SA w Lubzinie, w wyniku którego Urząd nałożył na Spółkę karę w wysokości 855 tysięcy PLN. 
Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2012 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oddalił 
odwołanie Spółki. FFiL Śnieżka SA złożyła apelację od tego wyroku. 
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6. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji 
z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na 
innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje 
dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem 
przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich 
wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: 
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, 
b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym 
stroną transakcji, 
c) informacji o przedmiocie transakcji, 
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz 
wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej 
umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu 
umów, 
e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji 
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, 
f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu 
rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
emitenta 
- przy czym jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w kwartalnym skróconym 

sprawozdaniu finansowym, obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca 
zamieszczenia tych informacji 

 
W I kwartale 2013 roku emitent lub jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi, 
które byłyby istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Transakcje pomiędzy 
podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w 
transakcjach zawieranych na warunkach rynkowych. 
 
7. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu 
lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od 
tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość 
co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: 
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została 
odpowiednio poręczona lub gwarantowana, 
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, z określeniem 
wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, 
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty 

lub pożyczki 
 
Na dzień 31 marca 2013 roku brak było poręczeń lub gwarancji udzielonych przez jednostkę dominującą 
jednemu podmiotowi przekraczających 10% kapitałów własnych emitenta. W dniu 20 lutego 2013 roku 
jednostki zależne od emitenta tj. spółki TM Investment Sp. z o.o. oraz IP Solutions Sp. z o.o. udzieliły 
emitentowi tj. Śnieżce S.A. poręczenia kredytów w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w łącznej 
wysokości 40 mln zł. Poręczenia zostały udzielone do dnia 31 sierpnia 2013 roku. Kwota wynagrodzenia 
spółki TM Investment Sp. z o.o. z tytułu poręczeń za 2013 rok wynosi 75 tys. PLN, k Kwota 
wynagrodzenia spółki IP Solutions Sp. z o.o. z tytułu poręczeń za 2013 rok wynosi również 75 tys. PLN. 

Na dzień 31 marca 2013 roku jednostka dominująca posiada poręczenia udzielone niżej wymienionym 
firmom:  

 Umowa poręczenia udzielona firmie Benmar  Sp. z o.o. z siedziba w Białymstoku  w wysokości 
5 000 tys. PLN jako zabezpieczenie umowy kredytowej w Kredyt Bank SA. Na dzień 31 marca 
2013 roku zadłużenie firmy Benmar Sp. z o.o. z tytułu poręczonego kredytu wynosi                 
1 846,5 tys. PLN. Wynagrodzenie emitenta z tytułu poręczenia za 2013 rok wynosi 8,6 tys. zł. 
Benmar Sp. z o.o jest niezależnym dystrybutorem wyrobów emitenta. 

 Gwarancja na rzecz spółki Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. za dostawy gipsu dla 
spółki zależnej od emitenta Śnieżka Bel-Pol Sp. z o.o. w wysokości 250 tys. USD (równowartość 
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815 tys. PLN na dzień 31 marca 2013 roku). Gwarancja udzielona 31 lipca 2012 roku jest ważna 
do dnia 31 lipca 2013 roku. Wynagrodzenie emitenta z tytułu udzielonej gwarancji za 2013 rok 
wyniesie 2,5 tys. USD. 

 Na dzień 31 marca 2013 roku FFiL „Śnieżka” S.A. posiadała również zobowiązanie warunkowe 
wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. z tytułu poręczenia umowy Paylink  na kwotę            
9 361  tys. PLN. Umowa kart Paylink polega na przyznaniu dystrybutorom limitów kredytowych w 
ramach których mogą oni dokonywać płatności za faktury wystawione przez Śnieżkę, w zamian 
dystrybutor otrzymuje wydłużenie terminu płatności faktury o maksymalnie 4 miesiące i 14 dni. 
Poręczenie zostało udzielone do dnia 21.12.2013 roku. 

 
 
8. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla 
oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. 
 
W I kwartale 2013 roku nie zaszły zmiany w strukturze emitenta, które mogłyby wpłynąć na możliwość 
realizacji zobowiązań. 
 
9. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 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., Hadrokor Sp. z o.o, oraz TM Investment Sp. z o.o. 
 
 
Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2013 roku 
 
1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 
wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta. 
 
Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła dobre wyniki sprzedażowe w ciągu I kwartału 2013 roku oraz wzrost 
poziomu zysku operacyjnego w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego: 
 
- przychody Grupy Kapitałowej Śnieżka w ujęciu skonsolidowanym za I kwartał 2013 roku wyniosły 
109,3 mln PLN, co stanowi wzrost o 1,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,  
 
- skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 10,3 mln PLN (wzrost o 27% w stosunku do I kwartału 2012 
roku), 
 
- skonsolidowany zysk netto w I kwartale 2013 roku wyniósł 6,5 mln PLN. 
 
 
2. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
 
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w I kwartale 
2013 roku były przychody ze sprzedaży poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy oraz  
ujemne różnice kursowe niezrealizowane z wyceny kredytu walutowego w wysokości 2,5 mln zł (Spółka 
dominująca posiada kredyt w wysokości 15 mln USD). 
 
3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności 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 
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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. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do 
uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu. 
 
W I kwartale 2013 roku rozwiązano część odpisów aktualizujących wartość zapasów na kwotę 47 tys. 
PLN. W związku z powyższym na dzień 31 marca 2013 roku łączna wysokość odpisów aktualizujących 
zapasy wyniosła 548 tys. PLN. 
  
5. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 
rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz 
odwróceniu takich odpisów. 
 
Na dzień 31 marca 2013 roku, w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2012 roku odnotowano:  
- wzrost wysokości odpisów aktualizujących wartość należności o 99 tys. PLN - obecnie odpis ten wynosi 
3 019 tys. PLN, 
- zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość udzielonych pożyczek o 284 tys. PLN (w wyniku 
umorzenia części pożyczki udzielonej ukraińskiej spółce DIANA) - obecnie odpis aktualizujący pożyczki 
wynosi 171 tys. PLN. 
 
6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw. 
 
Rezerwy tworzone w Grupie Kapitałowej Śnieżka dotyczą przyszłych świadczeń pracowniczych i na dzień 
31 marca 2013 roku wynoszą łącznie 2 027 tys. PLN, (w tym 1 305 tys. PLN rezerwa długoterminowa 
oraz 722 tys. PLN rezerwa krótkoterminowa). W I kwartale 2013 roku wysokość tych rezerw uległa 
zwiększeniu łącznie o 11 tys. PLN, przy czym w części długoterminowej odnotowano wzrost o 4 tys. PLN, 
natomiast w części krótkoterminowej o 7 tys. PLN. Innych rezerw Grupa nie utworzyła.   
 
7. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
 
W sprawozdaniu z sytuacji finansowej rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
kompensowana jest z aktywem z tytułu podatku odroczonego na poziomie każdej jednostki Grupy.  
 
Wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 marca 2013 roku wynosi 761 
tys. PLN (spadek o 1804 tys. PLN w stosunku do 31 grudnia 2012 roku), natomiast wysokość aktywów z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec I kwartału 2013 roku wynosi 4 801 tys. PLN (wzrost 
o 470 tys. PLN w stosunku do 31 grudnia 2012 roku).  
 
8. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 
 
Brak istotnych jednostkowych transakcji nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. W ciągu                      
I kwartału 2013 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka nabyła rzeczowe aktywa trwałe za łączną kwotę 4 523 
tys. PLN na które składają się inwestycje w budynki i budowle, zakupy maszyn i urządzeń, środków 
transportu oraz pozostałych środków trwałych. 
 
 
9. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 
 
Brak istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 
 
10. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. 
 
Brak istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych. 
 
11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 
 
Nie wystąpiły. 
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12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które 
mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 
jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy 
w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym). 
 
W I kwartale 2013 roku nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, 
które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.  
 
13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy 
kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do 
końca okresu sprawozdawczego. 
 
W I kwartale 2013 roku nie wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych 
postanowień umowy kredytu lub pożyczki w odniesieniu do spółki dominującej i spółek zależnych Grupy 
Kapitałowej Śnieżka. 
 
14. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały 
zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym 
informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, 
z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do 
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz 
z przedstawieniem: 
 
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, 
 
b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym 
stroną transakcji, 
 
c) informacji o przedmiocie transakcji, 
 
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz 
wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej 
umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu 
umów, 
 
e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji 
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, 
 
f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu 
rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
emitenta; 
 
W I kwartale 2013 roku emitent lub jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi, 
które byłyby istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Transakcje pomiędzy 
podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w 
transakcjach zawieranych na warunkach rynkowych. 
 
 
15. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje 
o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia. 
 
Nie wystąpiły zmiany sposobu ustalenia wartości instrumentów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej.  
 
16. Informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub 
wykorzystania tych aktywów. 
 
Nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych 
aktywów. 
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17. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 
wartościowych. 
 
W 2012 roku emitent nabył 932 898 akcji własnych w celu umorzenia po cenie 31,00 zł za jedną akcje, 
plus prowizja od zakupu akcji GPW w wysokości 46 tys. PLN za łączną kwotę 28 966 tys. PLN. Akcje te 
Spółka planuje umorzyć podczas najbliższego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanego na 
dzień 3 czerwca 2013 roku. 
 
W tym samym okresie Spółka nie przeprowadzała żadnych emisji kapitałowych papierów wartościowych. 
 
 
18. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na 
jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
 
Zarząd FFiL Śnieżka SA zadeklarował wypłatę dywidendy z zysku za 2012 rok w wysokości 2,00 PLN na 
1 akcję tj. w łącznej wysokości do 25 235,6 tys. PLN. Dniem dywidendy będzie 17 czerwca 2013 roku, 
wypłata nastąpi w dniu 1 lipca 2013 roku. Deklaracje te wymagają akceptacji Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy.  
Dywidenda wypłacona dnia 18 lipca 2012 roku wyniosła 1,35 zł na 1 akcję, w łącznej wysokości                             
17 034 tys. PLN. Z zysku za 2011 rok wypłacono dywidendę w wysokości 1 812 tys. PLN, natomiast 
kwota 15 222 tys. PLN pokryta została z kapitału zapasowego.  
 
W spółce taka sama wysokość dywidendy na 1 akcję przypada na akcje uprzywilejowane i na akcje 
zwykłe.  
 
 
19. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone 
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób 
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 
 
Po dniu, na który sporządzono dane finansowe za I kwartał 2013 roku nie wystąpiły żadne zdarzenia, 
które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 
 
 
20. Informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 
 
Łączna kwota zobowiązań warunkowych na dzień 31 marca 2013 roku wyniosła 12 022,5 tys. PLN co 
oznacza spadek o 1 250,6 tys. PLN w stosunku do stanu tych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 
roku. 
 
 
21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej 
i wyniku finansowego emitenta. 
 
Nie występują. 
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22. Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności. 
 
Dla pełniejszego przedstawienia wyników działalności w ciągu pierwszego kwartału 2013 roku emitent 
przedstawia działalność Grupy Kapitałowej w podziale na następujące segmenty geograficzne oraz 
segmenty wg kryteriów produktów i usług:  

 

 

Wyniki segmentów, kwartał zakończony 31 marca 2013 roku 

 

 
 

Struktura sprzedaży w Grupie Kapitałowej Śnieżka według kryteriów produktów i usług w tys. PLN: 

 
 

 

 

W sumie aktywów segmentów operacyjnych nie wystąpiła istotna zmiana w porównaniu do aktywów 
segmentów ujawnionych w sprawozdaniu za 2012 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność 
zaniechana Wyłączenia

Działalność 
ogółem

okres 3 miesięcy zakończony dnia 
31 marca 2013 roku 
Przychody segmentu po wyłączeniach 66 984 26 757 11 227 796 2 120 1 428 109 311 109 311 
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 66 984 26 757 11 227 796 2 120 1 428 109 311 -   109 311 
Sprzedaż między segmentami (wyłączenia) 4 191 10 446 828 -   -   -   15 465 (15 465) -   

Przychody segmentu ogółem bez wyłączeń 71 175 37 203 12 055 796 2 120 1 428 124 776 124 776 
Wyniki po wyłączeniach 20 953 6 534 4 160 203 622 398 32 870 32 870 
Koszty nieprzypisane 22 319 
Pozostałe przychody operacyjne 176 
Pozostałe koszty operacyjne 408 

-   
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 319 
Przychody finansowe 209 
Koszty finansowe 3 081 

4 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 451 
Podatek dochodowy 943 
Zysk (strata) netto, z tego przypadający: 6 508 

6 301 
 - akcjonariuszom mniejszościowym 207 

Białoruś Mołdawia

Grupa nie 
zaniechała 

działalności w 
prezentowanym 

okresie

Rosja Pozostałe Razem 

Strata netto na sprzedaży działalności zaniechanej

Polska Ukraina

Działalność kontynuowana

 - akcjonariuszom podmiotu dominującego

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

Wyszczególnienie I kw. 2013
Wyroby dekoracyjne 62 057                            
Chemia budowlana 23 750                            
Wyroby przemysłowe 13 023                            
Towary 8 378                              
Pozostałe przychody 947                                 
Materiały 1 156                              
Razem sprzedaż 109 311                       



str. 21 
 

 

Wyniki segmentów, kwartał zakończony 31 marca 2012 roku 

 
 

Struktura sprzedaży w Grupie Kapitałowej Śnieżka według kryteriów produktów i usług w tys. PLN: 

 
 

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. 

Działalność 
zaniechana Wyłączenia

Działalność 
ogółem

okres 3 miesięcy zakończony dnia 
31 marca 2012 roku
Przychody segmentu po wyłączeniach 68 872 24 795 9 525 1 112 1 835 1 241 107 379 107 379 
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 68 872 24 795 9 525 1 112 1 835 1 241 107 379 -   107 379 
Sprzedaż między segmentami (wyłaczenia) 4 596 10 767 925 -   -   -   16 288 (16 288) -   

Przychody segmentu ogółem bez wyłączeń 73 468 35 562 10 450 1 112 1 835 1 241 123 667 123 667 

Wyniki po wyłączeniach 19 998 6 734 3 176 260 362 339 30 869 30 869 
Koszty nieprzypisane 22 440 
Pozostałe przychody operacyjne 705 
Pozostałe koszty operacyjne 1 070 
Strata netto na sprzedaży działalności 
zaniechanej -   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 064 
Przychody finansowe 2 026 
Koszty finansowe 900 

38 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 228 
Podatek dochodowy 2 050 
Zysk (strata) netto, z tego przypadający: 7 178 
 - akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 949 
 - akcjonariuszom mniejszościowym 229 

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

Rosja Pozostałe Razem 

Grupa nie 
zaniechała 

działalności w 
prezentowanym 

okresie

Polska Ukraina Białoruś Mołdawia

Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie I kw. 2012
Wyroby dekoracyjne 59 903               
Chemia budowlana 22 220               
Wyroby przemysłowe 13 567               
Towary 9 027                 
Pozostałe przychody 1 106                 
Materiały 1 556                 
Razem sprzedaż 107 379          


