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▪ Boom remontowy w maju i czerwcu 2020 r. wydarzeniem o charakterze jednorazowym. W związku z powrotem zachowań konsumenckich na 
rynku wyrobów dekoracyjnych do stanu sprzed pandemii, wyniki sezonu 2021 należy oceniać na tle sezonu 2019. 

▪ Analizując przychody ze sprzedaży przed bonusami, bez wyłaczeń transakcji dokonanych w ramach Grupy oraz z uwzględnieniem wyników 
węgierskiej spółki Poli-Farbe za całe półrocze (w sprawozdaniu finansowym były one konsolidowane od połowy maja 2019 r.) – w układzie 
2021/2019:

- poprawa wyników sprzedaży w Polsce (aktywność marketingowo-sprzedażowa), nieco lepsze wyniki na Ukrainie (na plus: premiumizacja rynku; 
na minus: osłabienie się kursu UAH).

- niższa sprzedaż na Węgrzech (reorganizacja sił handlowych, zmiany w portfolio, spadek rynku), oraz na Białorusi (niekorzystne otoczenie 
społeczno-polityczne, zmiana modelu działania, osłabienie się kursu BYN).

▪ Presja na marże w efekcie znaczącego wzrostu cen surowców i opakowań (w niektórych przypadkach wzrost kosztów nawet po kilkadziesiąt 
procent). Obecnie brak możliwości wiarygodnego przewidywania trendów cen surowców i opakowań w długim terminie. 

▪ Kontynuacja cyklu inwestycyjnego – w I półroczu br. wydatki wyniosły 42,3 mln zł (głównie w związku z postępującą budową Centrum 
Logistycznego w Zawadzie).

▪ Przejęcie sprzedaży wyrobów i towarów przez Śnieżka ToC, która prowadzi działalność handlową w Polsce oraz na rynkach zagranicznych – wyniki 
jednostkowe (FFiL Śnieżka SA) osiągane począwszy od początku 2021 r. stały się nieporównywalne do wyników historycznych. 

▪ Wypłata kwotowo historycznie najwyższej w historii Śnieżki dywidendy z zysku netto za 2020 rok.

Najważniejsze wydarzenia
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Makro 1/4 (inflacja na najważniejszych rynkach)
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Makro 2/4 (PKB na najważniejszych rynkach)
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Makro 3/4 (waluty: EUR/PLN i USD/PLN)

W I połowie br. złoty względem euro

i dolara pozostawał niezmiennie słaby. 

Euro zakończyło I półrocze 2021 roku z kursem 

4,5208 (+1,2% r/r), a dolar 3,8035 (-4,0% r/r). 
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Makro 4/4 (waluty: HUF/PLN i UAH/PLN)

Kurs forinta węgierskiego w pierwszym półroczu 

2021 roku ulegał wahaniom, zachowując 

ograniczoną zmienność w zakresie 1,24 a 1,30 (PLN 

za 100 HUF). Od początku br. węgierska waluta 

umocniła się względem polskiego złotego o ok. 1,7% 

(a w ciągu roku o 2,6%).

Kurs hrywny ukraińskiej od początku br. utrzymuje 

się w zakresie od 0,13 do 0,14 z niewielkimi 

odchyleniami. Ukraińska waluta w pierwszej połowie 

roku zyskała na wartości do złotego o 5,3%, ale w 

ciągu roku osłabiła się o 6,5%.
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Kluczowy rynek: Polska
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Kluczowe rynki zagraniczne

-14,3% 
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Geograficzna struktura przychodów
(w tys. zł) 1H 2021 1H 2020 zmiana (r/r)

Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka
wg kategorii produktowych

Razem sprzedaż
409 514 431 095 -5,0% 

Przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka
wg kategorii produktowych

Razem sprzedaż 409 514 431 095 -5,0%
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Przychody na kluczowych rynkach
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RZiS (kluczowe pozycje): 1H 2021 r.

1H 2021 1H 2020 zmiana (r/r)
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RZiS (kluczowe pozycje): 2Q 2020

2Q 2021 2Q 2020 zmiana (r/r)
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Wskaźniki finansowe
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Cash flow

W I półroczu 2021 roku Grupa osiągnęła dodatnie przepływy 
pieniężne w wysokości 13 878 tys. PLN. W rezultacie na koniec 
tego okresu środki pieniężne Grupy wynosiły 29 668 tys. PLN.  

Dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 

Dodatnio na ich wielkość wpłynął poziom zysku wypracowanego 
przez Grupę (po korektach 64 458 tys. zł) , zaś ujemnie – zmiany 
w kapitale obrotowym Grupy (15 730 tys. zł) oraz zapłacony 
podatek dochodowy (8 301 tys. zł).

Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej 

Spółki z Grupy poniosły wydatki na zakup rzeczowych aktywów 
trwałych oraz aktywów niematerialnych (łączny ujemny wpływ 
w wysokości 42 272 tys. zł). 

Dodatnie przepływy z działalności finansowej 

Obok wpływów z istniejących linii kredytowych na kwotę 
141 742 tys. zł, największy wpływ na przepływy z działalności 
finansowej miały: spłata kredytów na kwotę 71 491 tys. zł oraz 
wypłata dywidend w łącznej kwocie 52 804 tys. zł.

15 513

29 668
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Bilans

(w mln zł) 30.06.2021 30.06.2020 zmiana (r/r)
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▪ Z jednej strony pogarszanie się nastrojów konsumenckich (widoczne np. w odczycie Barometru Nastrojów Konsumenckich GfK), prawdopodobne 
obniżenie siły nabywczej, większa skłonność do oszczędzania oraz ograniczanie większych wydatków mogą skutkować zmniejszeniem nakładów na 
remonty i modernizację mieszkań – które w głównej mierze decydują o popycie na wyroby dekoracyjne. Z drugiej strony trwający boom na rynku 
nowych mieszkań oraz przyszłe profity z automatyzacji procesów będą wspierać wyniki.

▪ Nie można wykluczyć dalszego wzrost cen niektórych surowców lub opakowań, a także innych towarów. Sytuacja nie zagraża obecnie 
prawidłowemu funkcjonowaniu spółek Grupy, ale może nadal być źródłem presji na marże.

▪ Kluczowe etapy budowy nowego Centrum Logistyczne są realizowane zgodnie z planem, choć pewne funkcje będą wdrażane w ciągu całego 
sezonu 2022. Dla procesów biznesowych kluczowy będzie etap testów i zaplanowany na cały III i IV kwartał br. – obecnie już realizowany.

▪ Strategiczne podejście do rynku białoruskiego pozostaje bez zmian i spółka białoruska pozostaje rentowna, choć kontrybucja z tego segmentu do 
sprzedaży ogółem szybko spada (obecnie 2,1% wobec 3% rok wcześniej).

▪ Kontynuacja wdrażania nowego modelu operacyjnego w kluczowych spółkach Grupy (w tym centra kompetencji).

Outlook na II połowę 2021 r. (krótkoterminowy)
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Wybrane dane finansowe

(w tys. zł) Na dzień/okres 6
miesięcy zakończony 

30 czerwca 2021

Na dzień/okres 6
miesięcy zakończony 

30 czerwca 2020

409 514 431 095

39 001 52 391

838 774 777 541

307 540 307 413

Skonsolidowane

(w tys. zł) Na dzień/okres 6
miesięcy zakończony 

30 czerwca 2021

Na dzień/okres 6
miesięcy zakończony 

30 czerwca 2020

Przychody netto ze sprzedaży 241 382 308 728

Zysk z działalności operacyjnej 3 450 29 105

Zysk brutto 39 324 66 320

Zysk netto 39 806 59 057

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (83 121) 32 569

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 048) (42 150)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 95 091 11 520

Przepływy pieniężne netto razem 9 922 1 939

Aktywa razem 815 437 709 890

Zobowiązania razem 606 261 491 990

Zobowiązania długoterminowe 395 771 188 442

Zobowiązania krótkoterminowe 210 490 303 548

Kapitał własny 209 176 217 900

Jednostkowe
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Sezonowość

40

77

114

151

189

226

263

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1Q 2Q 3Q 4Q Q1 Q2

W branży występuje zjawisko sezonowości, związane z natężeniem prac remontowo-budowlanych w poszczególnych okresach roku (jest ono 
wyższe w okresie wiosenno-letnim). Grupa zazwyczaj osiąga wyższe przychody w drugim i trzecim kwartale każdego roku obrotowego.

W Polsce w II kwartale ub.r. widoczny był bardzo silny impuls zakupowy (zwłaszcza w maju i czerwcu). W I kwartale 2021 r. wyniki sprzedaży wsparł 
zwiększony poziom zamówień od partnerów handlowych w różnych kanałach dystrybucji (markety budowlane, niezależne sklepy z farbami), którzy 
przygotowali się do sezonu 2020. W II kwartale br. wzorzec sezonowości sprzedaży rozpoczął powrót do wieloletniej normy.
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POLSKA
Brzeźnica 
Lubzina
Pustków 
Radom

UKRAINA
Jaworów

BIAŁORUŚ
Żodino k. Mińska

POLSKA

WĘGRY

BIAŁORUŚ

UKRAINA

WĘGRY
Bócsa

190 mln

kilogramów 
wyrobów 
rocznie 
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Kluczowy rynek: Polska

Głównymi graczami działającymi na rynku farb i preparatów do 
ochrony i dekoracji drewna w Polsce (które łącznie odpowiadają 
za ponad 80% sprzedaży) są: 

▪ Grupa Kapitałowa Śnieżka, 

▪ PPG Deco Polska, 

▪ AkzoNobel Polska 

▪ Tikkurila Polska (od czerwca 2021 r. kontrolowana przez PPG).

6,2%
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Rynek: inni kluczowi producenci działający w Polsce
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Surowce do produkcji farb

Główne surowce:

Żywice – substancje naturalne albo syntetyczne, które wiążą
pigmenty i substancje wypełniające (wypełniacze) w farbach ze
sobą oraz z podłożem. Odpowiadają za takie właściwości farb jak
odporność na zmywanie, odporność na szorowanie i połysk.
Zwykle im większa zawartość żywic, tym wyższa jest jakość i
odporność farby.

Biel tytanowa – główny surowiec wykorzystywany do produkcji
farb o dużej zdolności krycia. Jest pozyskiwana metodą
siarczanową (starszą) albo chlorkową (nowszą) – pozwalającą
otrzymać biel tytanową lepszej jakości, stosowaną przy produkcji
wysokiej jakości farb (to jej używają spółki Grupy).

Orientacyjny, uśredniony udział surowców w produkcji farb*
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Nasze kluczowe marki 1/2

Produkty przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów, ceniących jakość i styl. W portfolio tej
innowacyjnej marki premium znajdują się 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 wysoka jakość wykonania oraz komfort użytkowania.

Podstawowa marka Grupy, 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.

Marka parasolowa, w ofercie której znajduje się szerokie portfolio produktów przeznaczonych do ochrony i
dekoracji różnych powierzchni. Mieszczą się w nim m.in. jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek na
węgierskim rynku: Platinium oraz Inntaler (m.in. emulsje do wnętrz i fasad), Cellkolor (farby do drewna i metalu)
oraz Boróka (preparaty do ochrony i dekoracji drewna).
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Nasze kluczowe marki 2/2

Marka wysokiej jakości produktów do ochrony i dekoracji drewna. Oferta marki została przygotowana z myślą
o wszystkich, którzy chcą w kompleksowy sposób zadbać o drewno użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz pomieszczeń. 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.

Marka, w ofercie której znajdują się podkładowe i nawierzchniowe antykorozyjne farby przemysłowe. W jej
portfolio mieszczą się systemy alkidowe, poliwinylowe, poliuretanowe, epoksydowe i 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.

Marka profesjonalnych systemów ociepleń budynków, oparta na doskonałej jakości tynkach dekoracyjnych
i farbach fasadowych, występujących w bogatej gamie kolorystycznej. Znajdują one szerokie zastosowanie
zarówno na budynkach nowo wznoszonych, jak i już istniejących. To wysokiej jakości materiały do renowacji
budynków pod kątem izolacji cieplnej, ochrony ich konstrukcji i zmiany wyglądu zewnętrznego.
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Wybrane nagrody i wyróżnienia

Ranking European Coatings

Grupa Śnieżka zajęła 23. pozycję (awans z 24.) w prestiżowym rankingu magazynu „European Coatings”. Zestawienie
podsumowało wyniki największych europejskich producentów farb i lakierów za 2020 rok. Śnieżka jako jedyna
reprezentuje w nim zarówno Polskę, jak i region Europy Środkowo-Wschodniej.

Ranking Najcenniejszych Polskich Marek

Spółka znalazła się w prestiżowym rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, przygotowanym przez dziennik
„Rzeczpospolita”, i w 15. edycji zestawienia awansowała na 93. lokatę. Wartość marki Śnieżka autorzy rankingu
wycenili na 106,2 mln zł. Ponownie pojawiła się ona w zestawieniu jako jedyna reprezentantka krajowego rynku farb.

Ranking 50 najlepszych pracodawców

Polskie spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka wyróżniły się jako jedne z najbardziej dbających o pracowników firm w
Polsce. To drugi rok z rzędu, kiedy Śnieżka pojawiła się w zestawieniu „50 najlepszych pracodawców” – tym razem na
27. miejscu. Spółki Grupy działające w Polsce są jedynymi przedsiębiorstwami z branży farb i lakierów, które znalazły
się w gronie najlepszych pracodawców według kryteriów przyjętych przez redakcję.
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Zastrzeżenie prawne

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 SA 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 SA ani Grupy Kapitałowej Śnieżka („Grupa”), jak również 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 do jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę lub jej spółkę zależną opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach Spółki zgodnie

z przepisami prawa obowiązującymi Spółkę.

Niniejsza Prezentacja oraz związane z nią 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.

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, spółki należące do Grupy 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, jej kierownictwa

czy dyrektorów, akcjonariuszy, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób. Dane statystyczne lub informacje dotyczące rynku, na którym działa Spółka, Grupa lub spółki należące do Grupy,

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 jakimkolwiek 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 polegać na Prezentacji w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem

lub decyzją inwestycyjną.Spółka i pozostsałe spółki należące do Grupy ani członkowie 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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