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Makro 2/4 (PKB na najważniejszych rynkach)
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I półroczu 2020 roku w przypadku euro

i dolara zaobserwowano zbliżony układ 
notowań tych walut względem złotego, 
wskazujący na osłabienie polskiej 
waluty.

Euro zakończyło I półrocze 2020 roku 
na poziomie 4,466, a dolar 3,9806. 

Makro 3/4 (surowce i waluty: EUR/PLN i USD/PLN)
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Notowania złotego względem euro i dolara
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W  I półroczu 2020 roku forint węgierski 
osłabił się wobec polskiego złotego
o -2,79%. Przebieg notowań w tym okresie 
był bardzo zmienny i poza nielicznymi 
wyjątkami utrzymywał się w zakresie od 
1,26 do 1,30 (PLN za 100 HUF).

Makro 4/4 (HUF/PLN i UAH/PLN)

Hrywna ukraińska osłabiła się do złotego 
– z poziomu 0,1602 do 0,1493 PLN,

(spadek o 6,80%) i pozostaje w trendzie 

spadkowym.
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Notowania złotego względem hrywny

Notowania złotego względem forinta (100 HUF)



Kluczowy rynek: Polska
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14,3%
Wzrost sprzedaży 
1H 2020/1H 2019



Kluczowe rynki zagraniczne
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-6,4%
Spadek sprzedaży 
1H 2020/1H 2019

6,6%
Wzrost sprzedaży
1H 2020/1H 2019

273,2%**
Wzrost sprzedaży 
1H 2020/1H 2019
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Razem sprzedaż 431 095 329 480 30,8%

Razem sprzedaż 431 095 329 480 30,8%

Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka
wg krajów

1H 2020 1H 2019 zmiana (r/r)

Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka
wg kategorii produktowych

Geograficzna struktura przychodów
(w tys. zł)

Polska

Ukraina

Białoruś
Pozostałe

64,7%
19,7%

8,9%

3,0%

Wyroby 
dekoracyjne

Chemia 
budowlana

Towary

Pozostałe*

76,5%

12,8%

7,8%

2,9%

Węgry 

3,7%
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RZiS (kluczowe pozycje) – 1H 2020
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1H 2020 1H 2019 zmiana (r/r)



RZiS (kluczowe pozycje) – 2Q 2020
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2Q 2020 2Q 2019 zmiana (r/r)



Wskaźniki finansowe
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13,0%

14,9%

 1H 2019 1H 2020

16,5%

18,7%

1H 2019 1H 2020

10,4%

12,2%

1H 2019 1H 2020

+2,2 p.p.+1,9 p.p. +1,8 p.p.



Cash flow
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36 337 29 880



Przychody na kluczowych rynkach
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Bilans

(w mln zł) 30.06.2020 30.06.2019 zmiana (r/r)
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Outlook 2020
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Wybrane dane finansowe
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Skonsolidowane Jednostkowe

431 095 329 480

52 391 34 407

777 541 674 166

307 413 261 541

Na dzień/okres 6

miesięcy zakończony
30 czerwca 2020

Na dzień/okres 6 
miesięcy zakończony 

30 czerwca 2019

308 728 274 881

59 057 32 300

709 890 584 657

217 900 175 078

Na dzień/okres

6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2020

Na dzień/okres

6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2019

( w tys. zł) (w tys. zł)



Rynki na których działamy

Polska

Brzeźnica
Lubzina

Pustków
Radom

Ukraina
Jaworów

Białoruś
Żodino k. Mińska

7 zakładów 
produkcyjnych 

farb i lakierów

Węgry
Bócsa

POLSKA
WĘGRY

UKRAINA
BIAŁORUŚ

MOŁDAWIA  ROSJA
LITWA  KAZACHSTAN  CZECHY  SŁOWACJA  RUMUNIA

GRUZJA  ARMENIA  WIELKA BRYTANIA  CHORWACJA  SERBIA

Kilkanaście rynków, na których aktywnie 
działaliśmy w 1H 2020 roku:
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Ukraina

Białoruś

Polska

190 mln kilogramów 
wyrobów rocznie

Węgry



Kluczowy rynek: Polska
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7,7%



Rynek: inni kluczowi producenci działający w Polsce
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Wrocław

Ostrów Wielkopolski

Dębica

Pilawa



Sezonowość

29

40

77

114

151

189

226

263

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1Q 2Q



Surowce do produkcji farb
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Słowniczek pojęć – wybrane surowce
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Nasze kluczowe marki 1/2
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Nasze kluczowe marki 2/2
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Wybrane nagrody i wyróżnienia
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Zastrzeżenie prawne
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Zapoznanie się z treścią niniejszej Prezentacji („Prezentacja”) lub udział w spotkaniu, na którym niniejsza Prezentacja jest przedstawiana lub omawiana uznaje się za akceptację treści
poniższego zastrzeżenia prawnego.
Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez spółkę Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. z siedzibą w Warszawie („FFiL Śnieżka SA” lub "Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych.
Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie może być powielana, rozpowszechniana ani przekazywana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie
w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby
do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie
obowiązującego prawa.
Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej FFiL Śnieżka ani Grupy Kapitałowej Śnieżka („Grupa Śnieżka”), jak również̇ nie przedstawia jej
pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Śnieżka przygotowała Prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego
zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub jej spółkę zależną opierała się̨ na
informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach Spółki zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Spółkę.
Niniejsza Prezentacja oraz związane z nią̨ slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie prognozy nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy
projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników Spółki lub spółek Grupy Śnieżka. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników FFiL Śnieżka SA i Grupy Śnieżka.
Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną
osiągnięte w przyszłości. Prognozy Zarządu są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach członków Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że
faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub
kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę. Niniejsza Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej bądź informacji rekomendującej lub sugerującej strategię
inwestycyjną.
W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia w sposób
wyraźny lub dorozumiany. Grupa Śnieżka, spółki należące do Grupy Śnieżka, Spółka ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub
przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, żadne informacje zawarte
w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Grupy Śnieżka, jej kierownictwa czy dyrektorów, Akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub
przedstawicieli takich osób. Dane statystyczne lub informacje dotyczące rynku na którym działa Spółka, Grupa Śnieżka lub spółki należące do Grupy Śnieżka, wykorzystane w niniejszej
prezentacji zostały pozyskane ze źródeł wskazanych w treści niniejszej Prezentacji i nie zostały poddane dodatkowej lub niezależnej weryfikacji.
Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży
jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania
zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji
inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.
Grupa Śnieżka, spółki należące do Grupy Śnieżka, ani członkowie jej organów, jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, doradcy, akcjonariusze lub przedstawiciele takich osób nie są
zobowiązani do przekazywania odbiorcom niniejszej Prezentacji bądź do wiadomości publicznej dodatkowych informacji, jak również aktualizowania jej treści.
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