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Najważniejsze wydarzenia
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• Cd. cyklu inwestycyjnego 2018-2022, największego w historii Śnieżki (m.in. rozpoczęcie budowy 

Centrum Logistycznego, SAP i cyfrowa transformacja oraz automatyzacja wydziałów produkcyjnych). 

• Przejęcie Poli-Farbe (zamknięcie transakcji, konsolidacja wyników od 15 maja 2019 r., zacieśnianie współpracy 

operacyjnej, wdrożenie polityki dywidendowej, ujęcie w bilansie opcji na zakup udziałów będących w posiadaniu 

mniejszości).  

• Nowa segmentacja („Polska”, „Węgry”, „Ukraina”, „Białoruś” i „Pozostałe kraje”). 

• Rynek polski: wyższe przychody (utrzymanie trendu zmiany preferencji zakupowych klientów 

na produkty premium: Magnat oraz Vidaron). 

• Kluczowe rynki zagraniczne: niższe przychody r/r na rynku ukraińskim (cd. zmiany polityki dystrybucji 

oraz optymalizacja portfolio produktowego) oraz rynku białoruskim (niska siła nabywcza i presja ze strony 

segmentu produktów o niskiej jakości i cenie). Brak porównywalnych danych dla rynku węgierskiego (Poli-Farbe 

konsolidowana przez 1,5 miesiąca), w trakcie realizacji są pogłębione badania tamtejszego rynku. 

• Kontynuacja wypłat dywidend przy jednoczesnej realizacji dużego, długofalowego programu 
inwestycyjnego.



ok.25%

ok.11%

ok. 25%

ok.39%

Pozostali producenci

Węgierski rynek farb*
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W ciągu ostatnich pięciu lat nastąpiły zmiany w pierwszej 

trójce największych firm w branży: Poli-Farbe i PPG 

liderami rynku (wg sprzedaży krajowej netto).

Zużycie farby szacuje się na około 140 tys. ton, 

czyli ok. 14 kg na osobę.

Zużycie powłok dekoracyjnych (w tym tynków) szacuje 

się na około 90 tys. ton czyli 9 kg na mieszkańca.

Lokalna produkcja: ok. 100 tys. ton 

Import: ok. 55 tys. ton 

Eksport: ok. 15 tys. ton

* szacunki

Wartość rynku farb 

ok. 100 mln euro



Wyniki Poli-Farbe
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Liczba produktów sprzedanych w 2018 r.: 6 267 158 

Wielkość produkcji w 2018 r. (wszystkie produkty): 48,57 mln kg

Wielkość sprzedaży (w tonach)

W 2018 r. spółka osiągnęła sprzedaż w wysokości 12 541 mln forintów (ok.168 mln zł), EBITDA 1 120 mln forintów 

(ok. 15 mln zł) i zysk netto 701,7 mln forintów (ok. 9,4 mln zł)*.

Przy średnim kursie Węgierskiego Banku Centralnego na 2018 r. – 318,87 EUR/HUF

Wartość sprzedaży (w mln euro)

* dane w złotych wyłącznie w celach prezentacyjnych, wg kursu NBP z 31.12.2018 r: 

dla 100 forintów (1,3394 zł)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

48 609
44 555

42 71442 676
40 700

37 61936 172

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

39,36

34,5
33,032,13

30,66

26,83
24,44



Wyniki Poli-Farbe w I półroczu 2019 r.
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Na wypracowane wyniki pozytywny wpływ miała również korzystna pogoda panująca w pierwszych 
miesiącach br.

Dobre wyniki biznesowe Poli-Farbe wypracowała między innymi dzięki obserwowanemu           
w I półroczu ożywieniu w branży budowlanej oraz zwiększeniu się siły nabywczej ludności.

W ciągu pierwszego półrocza 2019 r. węgierski rynek farb rozwijał się głównie ze względu na 

wzrost sprzedaży białych farb dyspersyjnych i produktów związanych z izolacją termiczną. 

Rynek ochrony drewna pozostawał stabilny.

W I półroczu 2019 r. obserwowano ciągłe wybieranie przez klientów produktów wyższej 
jakości, o wyższych cenach. 
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Makro 1/4 (sytuacja na najważniejszych rynkach)
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W I półroczu 2019 r. wskaźnik cen konsumpcyjnych, główna miara inflacji w Polsce, wzrósł o 1,8% r/r. 
Ceny towarów i usług rosły nieprzerwanie od stycznia, a w kolejnych miesiącach ich dynamika stopniowo 

przyspieszała. W czerwcu 2019 r. ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,6% r/r.

styczeń 2019 luty 2019 marzec 2019 kwiecień 2019 maj 2019 czerwiec 2019

5,7
6,2

5,55,8
6,2

5,8

9
9,6

8,88,68,89,2

3,4
3,93,93,7

3,1
2,7 2,62,42,2

1,7
1,2

0,7

Polska Węgry Ukraina Białoruś

Wskaźnik cen konsumpcyjnych (wzrost w % r/r)



Makro 2/4 (sytuacja na najważniejszych rynkach)
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I kw. 2018 II kw. 2018 III kw. 2018 IV kw. 2018 I kw. 2019 II kw. 2019

1,31,4

2,2

3,9

5,3

4,6

2,5

3,5

2,8

3,8

3,3

4,9

5,3
5,15,1

4,9

4,6
4,4

4,7
4,9

5,15,15,2

Polska Węgry Ukraina Białoruś

Polska 

W I półroczu 2019 r. polska gospodarka nadal notowała wysoką 

dynamikę wzrostu. W I kwartale br. Produkt Krajowy Brutto był 
o 4,7% wyższy niż w tym samym kwartale poprzedniego roku. 

Z kolei w II kwartale 2019 r., według tzw. szybkiego szacunku GUS, 

wzrost PKB w ujęciu rocznym wyniósł 4,4%.

Węgry 

W I kwartale 2019 r. wzrost PKB na Węgrzech był o 5,3% wyższy 

niż rok wcześniej. Z kolei w II kwartale 2019 r., węgierska  

gospodarka wzrosła w tempie 4,9%.

Ukraina 

Na początku tego roku ukraiński rząd przewidywał, że wzrost PKB 

w 2019 r. wyniesie 3%. Po I kwartale 2019 r. wzrost wyniósł 2,5% r/r, 

a w II kwartale 2019 r. wzrost gospodarczy przyspieszył do 4,6% 

w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu rocznym (w %)

Białoruś 

Gospodarka białoruska zakończyła I półrocze 2019 r. wzrostem 

PKB na poziomie 0,9%, podczas gdy na koniec 2018 r. gospodarka 

osiągnęła 3% wzrost. 

Do dnia publikacji Sprawozdania PKB dla Białorusi za 2Q2019 nie został podany.
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W I półroczu 2019 r. polskiej walucie 

zaszkodziło pogorszenie nastrojów na 

rynkach globalnych, w tym rosnące 

obawy o eskalację konfliktu handlowego 

pomiędzy USA a Chinami, ale także 

ewentualnego konfliktu handlowego 

pomiędzy USA a Unią Europejską. 

W rezultacie kurs dolara zakończył 

I półrocze 2019 r. na średnim poziomie 

3,7811, a kurs euro w czerwcu 2019 r. 

odnotował średni poziom 4,2660.

Makro 3/4 (kluczowe dane z perspektywy Grupy)
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3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

02.01.2018 02.04.2018 02.07.2018 02.10.2018 02.01.2019 02.04.2019 02.07.2019

EUR USD

Notowania złotego względem euro i dolara
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W połowie I półrocza 2019 r. 

forint węgierski umocnił się wobec 

polskiego złotego, jednak pod koniec 

czerwca odnotował spadek do 

poziomu 1,314 zł (za 100 forintów).

Makro 4/4 (kluczowe dane z perspektywy Grupy)

W I półroczu 2019 r. hrywna ukraińska 

umocniła się do złotego z poziomu 

0,136 do 0,144 zł.
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0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

02.01.2018 02.04.2018 02.07.2018 02.10.2018 02.01.2019 02.04.2019 02.07.2019

UAH

1,28

1,31

1,34

1,37

1,40

02.01.2018 02.04.2018 02.07.2018 02.10.2018 02.01.2019 02.04.2019 02.07.2019

100 HUF

Notowania złotego względem forinta (100 HUF)

Notowania złotego względem hrywny (UAH)



Eksport części produktów na rynek białoruski utrudniają Grupie 

wymogi certyfikacyjne, regulacje celne, a także uprzywilejowana 

pozycja producentów pochodzących z krajów Euroazjatyckiej 

Unii Celnej.

Kluczowe rynki zagraniczne
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Kluczowe dla Grupy rynki zagraniczne: Węgry, Ukraina i Białoruś

*struktura sprzedaży 1H 2019 

-6,0% 
Spadek sprzedaży  
IH’19/IH’18

-1,8% 
 Spadek sprzedaży 
 IH’19/IH’18

10,9%* 
Ukraina

4,2%* 
Białoruś

6,9%** 
Węgry

**wyniki Poli-Farbe: 15 maja - 30 czerwca 2019 r.

Pierwsza część tego roku była wymagająca dla producentów farb i lakierów operujących 

na ukraińskim rynku. Po udanym rozpoczęciu sezonu remontowego w kwietniu br., 

późną wiosną popyt na farby zmalał, co przełożyło się na sprzedaż.

Na Węgrzech klienci coraz częściej wybierają produkty z segmentu premium. Ponadto 

zamożni klienci zwracają większą uwagę na produkty przyjazne dla zdrowia, a osoby 

o przeciętnym poziomie uposażenia wybierają produkty o korzystnym stosunku jakości 

do ceny.

1.464,2%** 
Wzrost sprzedaży  
IH’19/IH’18
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Podsumowanie
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Istotny wpływ na zwiększenie przychodów ze sprzedaży miało 

dołączenie do Grupy węgierskiej Poli-Farbe Vegyipari Kft. 

i jej dwóch spółek zależnych. 

 

Docelowo Węgry staną się dla Grupy drugim najważniejszym 

rynkiem (po rynku polskim) – docelowo + 20% udziału 
w skonsolidowanych przychodach.

12

34,4 mln zł zysku netto -8,8%

16,5% marży EBITDA -2,3 p.p.

 329,5 mln zł przychodów +9,7%

W Polsce przychody ze sprzedaży wzrosły o 4,2%,, 

do 243,8 mln zł. Stanowiły one 74% łącznych przychodów 

Grupy, ale udział ten będzie spadał w miarę konsolidacji 

wyników Poli-Farbe w kolejnych okresach. 

Zgodnie z przewidywaniami marże spadły 
wraz konsolidacją Poli-Farbe.



RZiS (kluczowe pozycje)
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I półrocze 2019 r. I półrocze 2018 r. zmiana (r/r)

Przychody (w mln zł) 329,5 300,3 9,7%

EBIT (w mln zł) 42,9 47,2 -9,2%

Marża EBIT (w %) 13,0% 15,7% -2,7 p.p.

EBITDA (w mln zł) 54,4 56,6 -3,8%

Marża EBITDA (w %) 16,5% 18,8% -2,3 p.p.

Zysk netto (w mln zł) 34,4 37,7 -8,8%

Marża zysku netto (w %) 10,4% 12,6% -2,2 p.p.

Marża brutto na sprzedaży (w %) 43,3% 41,8% 1,5 p.p.

Grupa Kapitałowa Śnieżka w I półroczu 2019 r. wypracowała zysk netto w wysokości 34 407 tys. zł, 

czyli o 8,8% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Grupa osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 42 874 tys. zł, tj. o 9,2% niższy 

niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 54 439 tys. zł i spadł o 3,8% w ujęciu rok 

do roku.  



Wskaźniki finansowe
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W II kwartale 2019 r. Grupa osiągnęła niższe niż w II kwartale 2018 r. podstawowe wskaźniki rentowności. 

Osiągnięcie niższych marż miało bezpośredni związek z wyższymi kosztami sprzedaży i kosztami 

ogólnego zarządu. 

1Q 2018 1Q 2019 2Q 2018 2Q 2019

12,7%

18,0%

13,4%
12,2%

1Q 2018 1Q 2019 2Q 2018 2Q 2019

10,1%

15,0%

11,0%

8,9%

1Q 2018 1Q 2019 2Q 2018 2Q 2019

15,8%

20,7%

17,6%
16,0%

Rentowność operacyjna Rentowność netto Rentowność EBITDA

-4,9 p.p. 2Q/2Q-5,3 p.p. 2Q/2Q -4,9 p.p. 2Q/2Q



Cash flow
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Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Śnieżka w I półroczu 2019 r.

Środki pieniężne  
- stan na 31.12.2018

Przepływy  
z dział.  

operacyjnej

Przepływy  
z dział. 

 inwestycyjnej

Przepływy  
z dział. 

 finansowej

Różnice  
kursowe  

z przeliczenia  
jednostek  

zagranicznych

Środki pieniężne  
- stan na 31.03.2019

5 563
22 135

7 612

(116 212) 117 284

50

Włączenie do  
konsolidacji  

spółki zależnej

7 838

W I półroczu 2019 r. Grupa osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 8 684 tys. zł. W rezultacie na 

koniec tego okresu środki pieniężne Grupy wynosiły 22 135 tys. zł. 

Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej  

Dodatnio na ich wielkość wpłynął poziom zysku wypracowanego 

przez Spółkę po korektach, zaś ujemnie zmiany w kapitale 

obrotowym Grupy i zapłacony podatek dochodowy.  

Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej  

FFiL Śnieżka SA poniosła wydatki na nabycie udziałów w Poli-Farbe 

Vegyipari Kft. Ponadto spółki należące do Grupy poniosły wydatki 

związane z modernizacją linii produkcyjnych oraz nowym 

oprogramowaniem informatycznym. 

Dodatnie przepływy z działalności finansowej  

Obok zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek wynikającego z 

potrzeb inwestycyjnych Grupy, jak i bieżącej działalności operacyjnej, 

wpływ na przepływy z działalności finansowej miało wypłacenie 

dywidend przez spółki z Grupy.
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 Wyroby dekoracyjne 255 670 234 769 8,9%

 Chemia budowlana 40 672 35 759 13,7%

 Wyroby przemysłowe 3 728 2 655 40,4%

 Towary 23 746 21 523 10,3%

 Pozostałe przychody 2 596 2 469 5,1%

 Materiały 3 068 3 112 -1,4%

 Razem sprzedaż 329 480 300 287 9,7%

Polska 243 818 234 005 4,2%

Węgry 22 775 1 456 1.464,2%**

Ukraina 35 912 36 570 -1,8%

Białoruś 13 873 14 760 -6,0%

Pozostałe kraje 13 102 13 496 -2,9%

Razem sprzedaż 329 480 300 287 9,7%

Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka  
wg krajów

I półrocze 2019 I półrocze 2018 zmiana (r/r)

Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka  
wg kategorii produktowych

* wyroby przemysłowe, materiały, pozostałe przychody

Geograficzna struktura przychodów
(w tys. zł)

Polska

Ukraina

Białoruś

Pozostałe

74,0%
6,9%

10,9%

4,2%

Wyroby 
dekoracyjne

Chemia 
budowlana

Towary

Pozostałe*

77,7%

12,3%

7,2%

2,8%

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy 
(według krajów oraz kategorii produktowych)

Węgry 

4,0%

**dane nieporównywalne z uwagi na konsolidację wyników Poli-Farbe od 15 maja 2019 r.



Przychody na kluczowych rynkach
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W I półroczu 2019 r. cztery główne rynki 

odpowiadały za 96% przychodów

Rynek białoruski

1Q 2018 1Q 2019 2Q 2018 2Q 2019

8,08,45,96,4

(w mln zł)

-4,8%

2Q 2019/2Q 2018

Rynek ukraiński

1Q 2018 1Q 2019 2Q 2018 2Q 2019

22,320,513,716,1

(w mln zł)

+8,8%

2Q 2019/2Q 2018

1Q 2018 1Q 2019 2Q 2018 2Q 2019

22,2

1,00,50,5

Rynek węgierski

(w mln zł. Uwaga: dane 
nieporównywalne z uwagi  
na konsolidację wyników Poli-Farbe 
od 15 maja 2019 r.)

+2.111,8%

2Q 2019/2Q 2018

Rynek polski

1Q 2018 1Q 2019 2Q 2018 2Q 2019

139,5142,0

104,3
92,0

(w mln zł)

-1,8%

2Q 2019/2Q 2018



Bilans

(w mln zł) 30.06.2019 r. 30.06.2018 r. zmiana (r/r)

Aktywa trwałe 356,4 226,5 57,3%

Zapasy 127,1 110,4 15,1%

Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności 165,3 135,9 21,6%

Kapitał własny 261,5 245,2 6,7%

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 111,6 89,2 25,1%

!20

Wartość aktywów trwałych Grupy (stanowiących 52,9% jej aktywów ogółem) wzrosła w ciągu roku o 57,3%, 

do 356 359 tys. zł (przede wszystkim w wyniku włączenia do Grupy rzeczowych aktywów trwałych będących 

w posiadaniu Poli-Farbe oraz poniesienia przez FFiL Śnieżka SA nakładów inwestycyjnych). 

Wyższy o 15,1% poziom  zapasów w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2018 r. to przede wszystkim 

rezultat ujęcia zapasów znajdujących się w posiadaniu Poli-Farbe.
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Outlook 
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• Kumulacja inwestycji w długim okresie, tj. do 2022 r.: pilnowanie wskaźników zadłużenia oraz dyscypliny 

projektów (kosztowej i terminowej). 

• Proces integracji Poli-Farbe z Grupą (w horyzoncie kliku najbliższych lat planowane jest osiągnięcie synergii 

w obszarze zakupów (w tym surowców oraz opakowań), badań i rozwoju, a także w obszarze marketingu 

i sprzedaży). Spodziewana poprawa wskaźników finansowych za 2020 rok. 

• Podejście Zarządu do dywidend: bez zmian. 

• Długoterminowa niepewność polityczna i makroekonomiczna na rynkach wschodnich, ciągła praca, 

w tym w zakresie portfolio i dystrybucji sprzedawanych produktów. 

• Ciągłe inwestycje w rozwój i unowocześnienie sprzedaży oraz marketing (w tym promocję kluczowych marek 

premium).
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s. 24-33



Wybrane dane finansowe
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Skonsolidowane Jednostkowe

Przychody netto 329 480 300 287

Zysk z działalności operacyjnej 42 874 47 207

Zysk brutto 42 730 46 288

Zysk netto 34 407 37 737

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 612 8 437

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (116  212) (37 330)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 117 284 12 036

Przepływy pieniężne netto razem 8 684 (16 857)

Aktywa razem 674 166 479 170

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 412 625 233 974

Zobowiązania długoterminowe 149 051 3 343

Zobowiązania krótkoterminowe 263 574 230 631

Kapitał własny 261 541 245 196

Na dzień/okres 6  
miesięcy zakończony  

30 czerwca 2019

Na dzień/okres 6  
miesięcy zakończony  

30 czerwca 2018

Przychody netto 274 881 267 242

Zysk z działalności operacyjnej 28 293 32 671

Zysk brutto 38 777 52 718

Zysk netto 32 300 45 546

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 791) (2 710)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (110 500) (18 830)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 124 408 2 889

Przepływy pieniężne netto razem 7 117 (18 651)

Aktywa razem 584 657 446 655

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 409 579 285 994

Zobowiązania długoterminowe 185 475 66 217

Zobowiązania krótkoterminowe 224 104 219 777

Kapitał własny 175 078 160 661

Na dzień/okres  
6 miesięcy zakończony  

30 czerwca 2019

Na dzień/okres  
6 miesięcy zakończony  

30 czerwca 2018
( 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

Ukraina

Białoruś

190 mln kilogramów 
wyrobów rocznie

POLSKA 
WĘGRY  

UKRAINA 
BIAŁORUŚ 

MOŁDAWIA ROSJA  
CZECHY LITWA SŁOWACJA RUMUNIA KAZACHSTAN  

WIELKA BRYTANIA ARMENIA GRUZJA SZWECJA ŁOTWA IRLANDIA NIEMCY 
CHORWACJA ESTONIA WŁOCHY BELGIA HOLANDIA NORWEGIA FRANCJA DANIA

26 rynków w 2018 roku
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Kluczowy rynek: Polska
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Farby dekoracyjne 

tylko 20% produktów jest wykorzystywanych przy 

wykańczaniu nowo powstających obiektów (rynek 

budowlany)

aż 80% wszystkich sprzedawanych na polskim rynku 

produktów jest wykorzystywanych do remontów

Głównymi graczami działającymi na rynku farb 

i preparatów do ochrony drewna w Polsce są: 

FFiL Śnieżka SA, PPG Deco Polska, AkzoNobel 

oraz Tikkurila Polska, które łącznie odpowiadają 

za około 3/4 sprzedaży.  

Pozostali producenci posiadają łącznie pozostałe 

około 25% udziału w rynku.



Rynek: inni kluczowi producenci działający w Polsce
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Holenderski producent farb i lakierów oraz główny producent 

chemii specjalistycznej, notowany na Euronext Amsterdam.  

Główne marki to:

Producent farb, lakierów, materiałów chemicznych, 

wyrobów optycznych, szkła i włókien szklanych, 

notowany na New York Stock Exchange.  

Główne marki to:

Skandynawski producent z branży farbiarskiej notowany 

na Nasdaq Helsinki. 

Główne marki to: 

Wrocław

Ostrów Wielkopolski

Cieszyn

Dębica

Pilawa



Sezonowość
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40

77

114

151

189

226

263

300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

IH’19/IH’18  
wzrost o: 

+ 4,2%

Sezonowość sprzedaży Grupy Śnieżka w Polsce

2018 20192016 2017

W branży występuje zjawisko sezonowości, związane z natężeniem prac remontowo-budowlanych w 

poszczególnych okresach roku. 

74,0%*

Polska głównym rynkiem 

zbytu dla Grupy 

* dane za 1H 2019

(w mln zł)

Grupa osiąga wyższe przychody w drugim i trzecim kwartale. Przychody w tych 

kwartałach stanowią około 60-65% przychodów rocznych. 

IV i I kwartał zazwyczaj odpowiadają za około 35-40% przychodów w skali roku.



Nasze kluczowe marki na polskim rynku 1/2
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Podstawowa marka Spółki – w ramach której oferowany jest szeroki zakres produktów. W jej portfolio mieszczą się 

grupy produktów przeznaczonych do ochrony i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych zarówno wewnątrz, jak 

i na zewnątrz pomieszczeń, m.in. farby do ścian i fasad, wyroby do malowania metalu i drewna, a także gładzie 

szpachlowe do ścian. To kompleksowa oferta zaspokajająca potrzeby na każdym etapie wykańczania czy remontu 

domu i mieszkania.

Produkty przeznaczone dla najbardziej wymagających Klientów, ceniących jakość i styl. W portfolio tej nowoczesnej 

i innowacyjnej marki premium znajdziemy wysokiej jakości farby ceramiczne, które charakteryzują się trwałością 

koloru, niebanalną gamą barw, odpornością na plamy i zabrudzenia oraz intensywne użytkowanie. MAGNAT to także 

struktury, dające wiele możliwości dekoracyjnych, imitujące różne powierzchnie: od „surowego” betonu, „przetartego” 

tynku, po szlifowany marmur czy perłowy połysk. Portfolio marki uzupełniają także narzędzia malarskie, które cechuje 

jakość wykonania oraz komfort użytkowania.

Marka wysokiej jakości produktów do ochrony i dekoracji drewna. Oferta marki została przygotowana z myślą 

o wszystkich, którzy pragną w kompleksowy sposób zadbać o drewno użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz pomieszczeń. Szeroka gama wyrobów VIDARON odpowiada na potrzeby amatorów, hobbystów, a także 

profesjonalistów, którzy szukają najlepszych rozwiązań. Portfolio marki obejmuje m.in.: wysokiej jakości impregnaty 

chroniące w kompleksowy sposób drewno, zarówno od środka (impregnat gruntujący), jak i z zewnątrz (impregnat 

powłokotwórczy), a także impregnat renowacyjny przeznaczony do wcześniej malowanego drewna, lakierobejce oraz 

oleje i lakiery.



Nasze kluczowe marki na polskim rynku 2/2
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Marka profesjonalnych systemów ociepleń budynków oparta na doskonałej jakości tynkach dekoracyjnych i farbach 

fasadowych, występujących w bogatej gamie kolorystycznej, które znajdują szerokie zastosowanie zarówno na 

budynkach nowo wznoszonych, jak i już istniejących. To doskonałe materiały do renowacji budynków pod kątem 

izolacji cieplnej, ochrony ich konstrukcji i zmiany wyglądu zewnętrznego.

Marka, w ofercie której znajdują się podkładowe i nawierzchniowe antykorozyjne farby przemysłowe. W jej portfolio 

mieszczą się systemy alkidowe, poliwinylowe, poliuretanowe, epoksydowe, termoodporne. W ofercie marki znajdują 

się przyjazne środowisku wyroby o obniżonej zawartości rozcieńczalników organicznych oraz produkty 

wodorozcieńczalne. RAFIL oferuje także farby na dach, farby na posadzkę oraz farby do malowania ogrodzeń, okien 

i drzwi.

Oferta produktów potrzebnych na różnym etapie praca budowlanych, remontowych oraz wykończeniowych, z której 

mogą korzystać zarówno profesjonaliści, jak i użytkownicy indywidualni. W portfolio marki znajdziemy różnego rodzaju 

silikony, kleje oraz pianki.



Najnowsze nagrody i wyróżnienia
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Ranking najskuteczniejszych prezesów 

Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA, znalazł się w gronie najskuteczniejszych prezesów spółek 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – zajął 3. miejsce wśród spółek z indeksu 

sWIG80. Ranking przygotowała redakcja „Harvard Business Review Polska” we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

200 największych polskich firm 

FFiL Śnieżka SA już po raz piąty zagościła na liście 200 największych polskich firm tygodnika „Wprost”. W 

zestawieniu redakcja uwzględnia wyłącznie spółki z rodzimym kapitałem, a o miejscu decyduje wartość 
wypracowanych przychodów ze sprzedaży, zyski, aktywa i kapitały własne. Skonsolidowane przychody ze 

sprzedaży w 2018 roku w wysokości 586,8 mln zł zapewniły spółce 190. miejsce w zestawieniu. Warto dodać, że 

Śnieżka jest obecna w rankingu niezmiennie od 2015 roku, czyli od początku jego istnienia.

25 największych producentów farb i lakierów w Europie 

Grupa Kapitałowa Śnieżka, jako jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej, ponownie zagościła w 

prestiżowym zestawieniu największych producentów farb i lakierów w Europie w 2019 roku. Zajęła w nim 24. 

pozycję, ze skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży za 2018 rok w wysokości 586,8 mln zł.



Zastrzeżenie prawne

!32

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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Kontakt:

FFiL Śnieżka SA 
Dominika Kurzawa  

tel. +48 663 994 098

NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. 
Marta Kornet  

tel. +48 504 013 444 
Marcin Gliński 

tel. +48 513 284 119

Siedziba:  
Al. Jana Pawła II 23 
00-854 Warszawa

Adres do korespondencji: 
ul. Dębicka 44  

39-207 Brzeźnica k. Dębicy

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA


