


Rok 2017 był dla Grupy Kapitałowej Śnieżka czasem wielu wyzwań oraz decyzji 
istotnych z perspektywy naszych założeń strategicznych. Utrzymując udziały 
rynkowe i zyskując jednocześnie pozycję lidera w branży potwierdziliśmy swoją  
konsekwencję w realizacji przyjętych celów biznesowych. Na uwagę zasługują 
rekordowe w naszej historii parametry rentowności, takie jak zysk netto, marża 
brutto, czy wartość EBIT.

List Prezesa
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W dynamikę zmian towarzyszących rozwojowi naszej organizacji 

wpisuje się między innymi kontynuacja kluczowych z perspekty-

wy naszych planów rozwojowych inwestycji, takich jak: automa-

tyzacja procesów, zwiększanie naszych zdolności produkcyjnych, 

czy wreszcie budowa nowoczesnego Centrum Logistycznego. 

Obiekt, który planujemy oddać do użytku już w 2020 roku, ode-

gra kluczową rolę w zwiększaniu zasobów magazynowych i moż-

liwości spedycyjnych,  a co za tym idzie w jeszcze wydajniejszym 

zaopatrywaniu rynku w nasze produkty. Wśród ważnych decyzji 

inwestycyjnych należy wymienić także zrealizowane na począt-

ku 2018 roku przejęcie przez naszą Spółkę dominującą pakietu 

większościowego akcji  w  Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów 

SA. Krok ten pozwoli Grupie Śnieżka na wzmacnianie portfolio 

wyrobów do ochrony metalu. Podstawą decyzji zakupowej było 

dostrzeżenie istotnych możliwości synergii pomiędzy obydwoma 

podmiotami.

Wyznaczając ambitne cele biznesowe dokładamy starań, aby ich 

odzwierciedleniem były strategicznie wdrażane innowacyjne 

procesy wewnętrzne. Jednym z nich są podejmowane przez nas 

działania na rzecz wymiany i usprawniania naszych systemów 

i narzędzi informatycznych. Jednocześnie, zgodnie  z przekona-

niem, że podstawą każdej organizacji jest jej zespół, kontynuo-

waliśmy projekt budowania kultury wysokiego zaangażowania 

opartej o jasno zdefiniowany katalog wartości. Stale rozwijamy 

także nasze narzędzia i kompetencje w zakresie HR.

Wszystkie podejmowane przez nas działania niezmiennie 

realizujemy w oparciu o najwyższe standardy jakości. Budując 

naszą pozycję rynkową dokładamy starań, aby wszelkie podejmo-

wane przez nas aktywności odbywały się w zgodzie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Szczegółowe informacje na temat 

naszych działań dotyczących personelu, środowiska, rynku oraz 

społeczeństwa prezentujemy w sprawozdaniu na temat infor-

macji niefinansowych, wydanym równolegle ze sprawozdaniem 

z działalności Zarządu. Przedstawiamy w nim także działania 

zrealizowane w ramach naszych, od lat realizowanych, sztandaro-

wych aktywności społecznych oraz działalności Fundacji Śnieżki 

Twoja Szansa.

Oddając w Państwa ręce raport za rok 2017, w imieniu swoim 

oraz Zarządu chciałbym podziękować za wkład i zaangażowanie 

wszystkich, którzy przyczyniają się do budowania pozycji Grupy 

Kapitałowej Śnieżka. Dziękuję także wszystkim Państwu, którzy 

obdarzacie nas zaufaniem jako nasi Pracownicy, Współpracow-

nicy oraz Akcjonariusze. Cieszę się, że wspólnie tworzymy silną 

Grupę Kapitałową, przed którą z satysfakcją i konsekwencją 

możemy stawiać coraz ambitniejsze cele biznesowe.



O nas

Markę wyróżnia ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji farb 

i lakierów, a korzenie Spółki dominującej związane są z Podkarpa-

ciem, gdzie do dziś funkcjonują główne zakłady Grupy Kapitało-

wej i nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju.
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Dzięki pracy wykwalifikowanej kadry i współpracy z renomo-

wanymi, międzynarodowymi dostawcami surowców, w Grupie 

tworzone są innowacyjne rozwiązania, gwarantujące najwyższą 

jakość oferowanych wyrobów. Śledząc światowe trendy w aran-

żacji wnętrz oraz współpracując z uznanymi polskimi projektan-

tami i architektami, Grupa oferuje najwyższej jakości produkty, 

których bogata kolorystyka jest źródłem inspiracji dla użytkow-

ników w kilkudziesięciu krajach eksportowych. Śnieżka prowadzi 

stałą działalność badawczo-rozwojową na rzecz udoskonalania 

oferty rynkowej, co jest możliwe między innymi dzięki pracy 

własnego wyspecjalizowanego laboratorium badawczego, które 

otrzymując w roku 2007 akredytację Polskiego Centrum Akredy-

tacyjnego zyskało status jedynej takiej jednostki w branży.

Śnieżkę charakteryzuje także działalność w oparciu o jasno 

zdefiniowany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaanga-

żowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach programów 

i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz 

poprzez działalność Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”. 

Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudnia 1000 pracowni-
ków. Zlokalizowane w trzech krajach fabryki (Polska, 
Ukraina, Białoruś) produkują rocznie około 140 mln 
litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej, 
adresowanych na rynek krajowy i rynki zagraniczne. 
Śnieżka to lider rynku farb i lakierów w Polsce 1 i na 
Ukrainie 2, a także lider rynku szpachli na Białorusi 3.

1  Dane: Polski Związek Producentów Farb i Klejów, 2018
2  Dane: Chimkurier, 2017
3  Dane: estymacja własna, 2017



Misja i wizja
Grupy Kapitałowej Śnieżka

Nasza misja to zapewnianie 
dynamicznego wzrostu 
wartości Firmy poprzez 

dostarczenie klientom szerokiej gamy 
nowoczesnych produktów, czyniących życie 

bardziej kolorowym i budujących radość 
z przebywania w miejscach, w których spędzamy 

większość swego czasu i które pomagamy 
uczynić piękniejszymi, a przy tym budowanie 

inspirującego i rozwijającego środowiska pracy 
oraz poczucia rzeczywistego partnerstwa dla 

wszystkich interesariuszy FFiL Śnieżka SA.

Nasza misja
Śnieżka do dynamiczna, innowacyjna 
Grupa Kapitałowa, która wykorzystuje 
swoje długoletnie doświadczenie 
i znajomość rynków lokalnych 
oraz najnowocześniejsze technologie, 
wyznaczając trendy w swojej kategorii.

Nasza wizja



6  /  7    Skrót Raportu Rocznego 2017

Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na wybranych 

krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej oraz na budowaniu 

w nich pozycji lidera. Ocena wymienionych rynków jako perspektywicz-

nych jest dla Grupy podstawą do budowania długoterminowej strategii 

obecności we wskazanych regionach. Strategia Grupy Kapitałowej Śnież-

ka zakłada realizację powyższych celów przy uwzględnieniu następują-

cych założeń:

• utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego partnera, 

zarówno wśród dostawców jak i odbiorców Grupy, konkurowanie 

innowacyjnością i elastycznością, rozumiane m.in. jako rozwój R&D, 

budowanie przewag jakościowych oraz wysoką otwartość na zmiany,

• rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzględniającej koncentrację 

na pogłębionej segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkuren-

cyjnej oferty wartości;

• konkurowanie przez kompetencje – stawianie na rozwój pracowników 

oraz budowanie wysokiej wartości kapitału ludzkiego.

Grupa zamierza zwiększać swój potencjał poprzez zdobywanie nowych 

rynków zbytu oraz dalszy rozwój oferty marek: Śnieżka, Magnat, Vidaron, 

Foveo-Tech i Beston. W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa jest 

zainteresowana zarówno rozwojem organicznym, jak i wzrostem poprzez 

przeprowadzenie inwestycji kapitałowych. Zarząd jednostki dominującej 

jako cele wyznaczył sobie budowanie trwałych relacji zarówno z partne-

rami handlowymi, pracownikami, akcjonariuszami, jak i konsumentami. 

Grupa nadal będzie wspierać partnerów handlowych, dystrybutorów 

i detalistów w zakresie informacji, marketingu i szkoleń, tworząc dla nich 

konkurencyjną ofertę wartości. Harmonijny rozwój, zgodny z przyjętą 

strategią, ma pozwolić Grupie Kapitałowej na osiągnięcie wiodącej pozy-

cji na kluczowych rynkach.

Cele strategiczne

Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka 
skupione są na rozszerzaniu działalności na 
kolejne rynki europejskie i pozaeuropejskie, 
przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej po-
zycji na rynkach wschodnich, z dominującym  
znaczeniem rynku polskiego. 



Wartości organizacyjne

Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany 

w Spółce dominującej, przy zaangażowaniu jej całego Zespołu, katalog Wartości Organi-

zacyjnych, będący integralną częścią budowania w Spółce kultury wysokiego zaangażo-

wania. Wartości organizacyjne FFiL Śnieżka SA stanowią jej DNA – wyznaczają zasady 

działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach organizacji i wspierają jedno-

cześnie sposób realizacji ambitnych celów biznesowych. Wartości są implementowane  

do spółek Grupy.

Nasze wartości organizacyjne

Klientocentryczność – klient i jego satysfakcja to podstawa naszego 

działania.

Ludzie – głęboko wierzymy, że to ludzie są naszym najcenniejszym  

zasobem.

Strategiczna perspektywa – budujemy długofalową perspektywę rozwoju 

firmy w oparciu o ambitną strategię i mądrze podejmowane ryzyko.

Współpraca, szacunek i zaufanie – współpraca, szacunek i zaufanie  

są dla nas podstawą synergii i działania firmy jako całości.

Innowacyjność – systematycznie poszukujemy inspiracji wzbogacających 

portfolio naszych produktów i sposobów działania.

Odpowiedzialność i zaangażowanie – jako Pracownicy przyjmujemy oso-

bistą odpowiedzialność za podejmowane działania i sposób ich realizacji.

Efektywność biznesowa – jest nadrzędnym kryterium naszego działania.

Działamy według  
jasnych zasad

Efektywnie realizujemy 
cele biznesowe

Jesteśmy bliżej naszych 
klientów

Optymalizujemy  
procesy obsługi
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Organizacja  
i struktura Grupy 

Współpraca polega na wzajemnym 
uzupełnianiu się, wymianie know-how 
i korzyściach wynikających z synergicz-
nego działania. Rolę wiodącą w tych pro-
cesach pełni Spółka dominująca, Fabryka 
Farb i Lakierów Śnieżka SA, która jest 
kreatorem i koordynatorem kluczowych 
rozwiązań we wszystkich aspektach 
działalności Grupy. Każda ze spółek ma 
samodzielność decyzyjną, przy założe-
niu spójności podejmowanych decyzji 
ze strategią Grupy Kapitałowej i ścisłej 
współpracy kluczowych działów Spółek 
zależnych ze swoimi odpowiednikami 
w Spółce dominującej. Schemat: Grupa Kapitałowa Śnieżka według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Grupa Kapitałowa Śnieżka to pod-
mioty działające w syntezie, po-
wiązane udziałami i zależnościami 
produkcyjnymi. Pełna organizacja, 
odpowiedzialne gospodarowanie 
zasobami i zakupami przekłada 
się na efektywne funkcjonowanie 
Grupy, a także na większe zyski dla 
Akcjonariuszy. 

Fabryka Farb 
i Lakierów Śnieżka SA
Spółka dominująca

Śnieżka - Ukraina 
Sp. z o.o. w Jaworowie
82,52% udziałów

Śnieżka - BelPol 
Wspólna Sp. z o.o. 
w Żodino k/Mińska
99,00% udziałów

Śnieżka EastTrade
Sp. z o.o. w Moskwie

100% udziałów

Plastbud 
Sp. z o.o. 

w Pustkowie
10,07% udziałów

TM Investment 
Sp. z o.o. w Warszawie

100% udziałów

Grupa Kapitałowa Śnieżka według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku



W 2017 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze własnościowej kapitałów spółek powiązanych Grupy Kapitałowej Śnieżka. Nato-

miast w dniu 13 marca 2017 r. Zarząd FFiL Śnieżka SA podjął uchwałę o likwidacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Śnieżka 

EastTrade z siedzibą w Moskwie. Do dnia sporządzenia sprawozdania proces likwidacji nie został zakończony. 

Współpraca z podmiotami powiązanymi kapitałowo dotyczy ponadto Spółki Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie (konsolidowanej metodą 

praw własności), która zajmuje się produkcją past barwiących Colorex oraz kolorantów do systemów kolorowania Śnieżki. Plastbud 

Sp. z o.o. jest również dostawcą niektórych surowców oraz towarów.

Nazwa spółki zależnej Profil działalności

Śnieżka - Ukraina Sp. z o.o.  

w Jaworowie

Spółka jest producentem farb i szpachli na Ukrainie oraz głównym dystrybutorem produk-

tów FFiL Śnieżka SA. Jej wyroby są sprzedawane pod markami Śnieżka, a także Otto Farbe. 

Spółka dysponuje znaczącym potencjałem produkcyjnym oraz własną siecią odbiorców.

Śnieżka EastTrade Sp. z o.o.  

w Moskwie

Przedmiotem działalności Spółki w 2017 roku było promowanie wyrobów Śnieżki oraz 

działalność reklamowa i marketingowa w tym zakresie na rynku rosyjskim. W dniu 13 marca 

2017 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA podjął uchwałę o likwidacji Spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością Śnieżka EastTrade.

Śnieżka – BelPol Wspólna Sp. z o.o. 

w Żodino koło Mińska

Spółka jest znaczącym producentem szpachli, farb i lakierów na Białorusi. Jej wyroby są 

sprzedawane pod marką Śnieżka. Spółka dysponuje własnym potencjałem produkcyjnym, 

a także siecią odbiorców hurtowych oraz detalicznych.

TM Investment Sp. z o. o.  

w Warszawie

Przedmiotem działalności TM Investment jest administrowanie i zarządzanie znakami 

towarowymi. Spółka prowadzi także analizy rynku i zachowań konsumenckich pod kątem 

wprowadzenia nowych marek i produktów, a także zmian w aktualnym portfolio spółek 

z Grupy Kapitałowej Śnieżka. Przedmiotem działalności Spółki jest także monitoring rynku 

w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu użyciu zarejestrowanych przez TM Investment 

znaków towarowych.
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30

GPW

Nowoczesne fabryki produkujące  

rocznie około 140 mln litrów różnego  

rodzaju wyrobów chemii budowlanej

Jedyna firma w branży posiadająca 

Akredytowane Laboratorium Badawcze 

Jedna z wiodących marek na  

rynku polskim, ukraińskim, białoruskim  

i mołdawskim

Własne Centrum Badań  

i Rozwoju. Innowacyjne rozwiązania  

i nowe technologie

1000 Pracowników w Grupie Kapitałowej

Ponad 30 lat doświadczeń na rynku  

chemii budowlanej (od 1984 r.). Spółka  

wiodąca w Grupie Kapitałowej Śnieżka

Bogate portfolio produktów do  

ochrony i dekoracji różnych powierzchni 

wewnętrznych i zewnętrznych

Jedyna firma z branży notowana  

na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie

Jedyna firma w branży kontrolowana  

przez polski kapitał

Aktywność w zakresie społecznej  

odpowiedzialności biznesu - własna  
fundacja i programy społeczne

Co nas wyróżnia?
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Historia

1984 
rozpoczęcie produkcji farb

2000
Uruchomienie zakładu produkcyjnego 

na Ukrainie

1998
Powstanie spółki akcyjnej Śnieżka

2003
Uruchomienie zakładu produkcyjnego 

na Białorusi

2003
Debiut na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie



2008
Wprowadzenie na rynek produktów 

z Teflonem

2013
Wprowadzenie na polski rynek pierwszej 

farby ceramicznej w gotowych kolorach 

(Magnat Ceramic )

2012
Wprowadzenie na polski rynek pierwszej 

farby satynowej w gotowych kolorach

(Śnieżka Satynowa)

2004
Wprowadzenie na rynek marki 

Magnat

2010
Kolejne nowe marki na rynku  

(Vidaron, Foveo-Tech, Beston, Senseo)

2017
Wprowadzenie na polski rynek innowacyjnej 

farby z formułą redukującą formaldehyd 

(Magnat Sypialnia Pokój Dziecka)

2012
Nowa identyfikacja wizualna marki 

Śnieżka

2018
Przejęcie pakietu większościowego akcji 

w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów SA
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Reprezentacja firmy
Zarząd

Piotr Mikrut
Prezes Zarządu

Joanna Wróbel-Lipa
Wiceprezes Zarządu, 

Dyrektor ds. Handlowych

Witold Waśko
Wiceprezes Zarządu, 

Dyrektor ds. Ekonomicznych



Rada Nadzorcza

Zbigniew Łapiński
Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej powołanej 

w dniu 2 czerwca 2014 roku na czas 

trwania siódmej kadencji.

Stanisław Cymbor
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Wojdyła
Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Pater
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Orłowski
Członek Rady Nadzorczej
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Nasz
biznesŚnieżka (szeroki wybór produktów do dekora-

cji i ochrony różnych podłoży), Magnat (m.in. 

plamoodporne farby ceramiczne, systemy 

dekoracyjne), Vidaron (wyroby ochronno-

-dekoracyjne do drewna), Foveo-Tech (systemy 

ociepleń budynków), Beston (wyroby uszczel-

niające) oraz Senseo (farby do wnętrz). Dodat-

kowo w ofercie Grupy znajdują się marki: Flair, 

funkcjonująca  na kilku rynkach eksportowych 

Europy Zachodniej (w jej ofercie mieszczą się 

odpowiedniki produktów marki Śnieżka) oraz 

Otto Farbe – marka farb dedykowanych na 

rynki wschodnie.

Kluczowe marki:

WIODĄCE RYNKI 2017

Wiodącym rynkiem sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka jest rynek 
polski z 76% udziałem (spadek rok do roku o 2 punkty procentowe). 
Kolejnymi kluczowymi krajami, w których operują spółki wchodzące 
w skład Grupy są Ukraina oraz Białoruś. Udział pozostałych krajów 
(w tym Rosji i Mołdawii) stanowi 6% (vs rok 2016=5%) sprzedaży 
całej Grupy.

Na wiodącym w sprzedaży Grupy rynku polskim od kilku lat obser-
wowana jest stagnacja. Towarzyszy jej wciąż niska, w porównaniu  
do Europy Zachodniej, konsumpcja farb per capita, świadcząca o wy-
sokim potencjale rozwojowym dla branży farb w Polsce. Odnosząc 
się do powyższych trendów należy uznać, że polski rynek farb jest 
perspektywiczny, trudno jednak oszacować w jakim tempie będzie 
następował wzrost jego dynamik.

W roku 2017 pozytywne sygnały napływały z rynków zagranicznych 
– na obydwu największych z nich (Ukraina i Białoruś) Grupa zanoto-
wała wzrosty. Eksport Grupy rośnie szybciej niż sprzedaż w Polsce, 
co daje potencjał do zwiększania przychodów za granicą i wpisuje 
się w konsekwentnie realizowane przez Zarząd Spółki dominującej 
dążenie do zwiększania udziału rynków eksportowych w strukturze 
sprzedaży oraz do umacniania pozycji poszczególnych spółek na ich 
rodzimych rynkach. W kolejnych latach planowana jest także inten-
syfikacja działań na rzecz zwiększania dynamik na poszczególnych 
rynkach eksportowych. 

W raportowanym okresie wyroby Gru-
py Kapitałowej Śnieżka sprzedawane 
były pod następującymi markami:



Rynki pozostałe, do których zaliczane są 
takie państwa jak: 

Węgry, Litwa, Rumunia, Kazachstan, Słowacja, Czechy, 
Wielka Brytanię, Armenia, Gruzja, Algieria, Szwecja, Francja, 
Łotwa, Irlandia i inne państwa odnotowały razem łączną 
sprzedaż w 2017 na poziomie 13,9 mln PLN, z dynamiką do 
roku ubiegłego na poziomie 116%.

76%
Polska

13%
Ukraina

5%
Białoruś

6%
Pozostałe

rynków eksportowych
w 2017 roku
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W roku 2017 największą grupą 
w sprzedaży samych wyrobów w ujęciu 
wartościowym były produkty deko-
racyjne, których udział w sprzedaży 
wyrobów wyniósł 86%. Kolejną grupą 
były wyroby chemii budowlanej z 13% 
udziałem, natomiast udział wyrobów 
przemysłowych stanowił 1%.

Wartość sprzedanych wyrobów dekoracyjnych wyniosła  
w 2017 roku 440 057 tys. PLN i była niższa o 2% od roku  
poprzedniego. Wartość sprzedaży wyrobów chemii budowlanej 
osiągnęła poziom 68 689 tys. PLN (analogicznie jak w roku  
poprzednim), natomiast sprzedaż pozostałych wyrobów  
przemysłowych wyniosła 4 044 tys. PLN, co oznacza  
zmniejszenie o 46% (r/r). 

Sprzedaż towarów wyniosła 42 576 tys. PLN i wzrosła w porównaniu do 

poprzedniego roku o 8%. Sprzedaż materiałów osiągnęła wartość 6 689 tys. 

PLN, co stanowi 5-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego, 

natomiast pozostała sprzedaż (usługi) wyniosła 4 943 tys. PLN i była niższa  

w porównaniu do roku ubiegłego o 8%. 

W ujęciu ilościowym sprzedaży wyrobów zanotowano niespełna 4-procen-

towy spadek w stosunku do roku ubiegłego. Porównanie wielkości sprzedaży 

wyrobów w roku 2017 w ujęciu ilościowym z wielkością sprzedaży w roku 

2016 w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: sprzedaż wy-

robów dekoracyjnych osiągnęła poziom 69,0 mln litrów i była niższa o 3% od 

roku poprzedniego; sprzedaż wyrobów chemii budowlanej wyniosła 60,8 mln 

l/kg, co oznacza 8-procentowy spadek (r/r); sprzedaż pozostałych wyrobów 

przemysłowych wyniosła 0,6 mln l/kg i była niższa o 34% od roku 2016. 

86% produkty dekoracyjne

13% chemia budowlana

1% wyroby przemysłowe



Polska

Brzeźnica 

Lubzina 

Pustków

Białoruś

Żodino k/Mińska

Ukraina

Jaworów

Gdzie produkujemy?

Produkcja farb i lakierów (mln l/kg)

139,5
2016 

132,1
2017 
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Nasz
zespół

Wierzymy, że to właśnie dzięki wiedzy, umiejętnościom i posta-

wom naszych pracowników możemy ciągle się rozwijać, kreować 

nowe rozwiązania, wdrażać innowacyjne pomysły i realizować 

Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć (z Zarządem)

ambitne cele. To z kolei pozwala budować przewagi konkuren-

cyjne, stawać się benchmarkiem dla innych oraz aspirować do 

utrzymywania pozycji lidera na rynku. 

Podejście takie jest zakorzenione w świadomości, że rolą orga-

nizacji jest stworzenie takiego środowiska pracy, które pozwala 

pracownikom skupić się na efektywnym realizowaniu zadań 

i umożliwia pełne wykorzystanie ich potencjału. Istotne jest 

również zbudowanie silnego, spójnego i pozytywnego wizerunku 

firmy, dzięki któremu organizacja jest w stanie pozyskać i utrzy-

mać najbardziej utalentowanych pracowników w warunkach 

dynamicznych przemian na rynku pracy.

W Grupie Kapitałowej Śnieżka niezmiennym pozostaje 
przekonanie o wartości człowieka w organizacji. 

2016 2017

Kobiety

236
Mężczyźni

746
Kobiety

243
Mężczyźni

757



Podział zatrudnionych
według rodzaju umowy

Podział zatrudnionych według
miejsca pracy w 2017 roku

Warszawa: 1 osoba - 0%

Mielec: 4 osoby - 0%

37%
Umowa na czas
określony61%

Umowa na czas
nieokreślony

2%
Umowa na okres

próbny

Żodino k.
Mińska (Belpol)

6%

Brzeźnica

51%

Pustków

12%

Lubzina

9%

Jaworów

21%

Warszawa
(TM Investemnt)

1%
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Dane finansowe

Jednocześnie utrzymała swoją pozycję również na dwóch głów-

nych rynkach zagranicznych –  ukraińskim (lider) i białoruskim 

(lider w kategorii szpachli). W raportowanym okresie Grupa 

Kapitałowa uzyskała dynamikę sprzedaży proporcjonalną do 

rynku, uzyskując wynik na poziomie 98,5%. Przy uwzględnie-

niu parametrów takich jak sprzedaż biznesu farb proszkowych 

oraz zmiany w portfolio produktów Grupy, sprzedawanych pod 

markami private label, wynik ten można uznać za zrealizowa-

nie założonego celu bazowego w odniesieniu do przychodów. 

Wysoce satysfakcjonujące w ocenie Zarządu są natomiast 

uzyskane wskaźniki rentowności: historyczny poziom (39,8%), 

jaki w 2017 roku osiągnęła wartość marży brutto oraz spadek 

udziału kosztów sprzedaży w wartości sprzedaży przyczyniły się 

do uzyskania rekordowej wartości EBIT (wyższej o 14% od tej 

z roku 2016). Również wysoki był odnotowany w raportowanym 

okresie wskaźnik EBIDA, wyniosła 89,8 mln i była rekordowa. 

Grupa w minionym roku wypracowała także najwyższy w swojej 

historii zysk netto, który osiągając wartość 56,7 mln zł, przewyż-

szył wynik roku ubiegłego o ponad 5%. 

Zysk operacyjny w 2017 roku osiągnął wartość 73 900 tys. PLN 

i jest to o 9 237 tys. PLN większy  niż w roku poprzednim. Grupa 

Kapitałowa zrealizowała w 2017 roku zysk netto w wysokości 56 

692 tys. PLN. Jest to wartość wyższa o 2 762 tys. PLN w porów-

naniu z rokiem 2016. Rentowność netto wyniosła 10%, przewyż-

szając poziom roku ubiegłego.

W ocenie Zarządu Spółki dominującej w roku 2017 Grupa Kapitałowa Śnieżka utrzymała udziały rynkowe,  
na dominującym w strukturze jej sprzedaży rynku polskim, uzyskując na nim pozycję lidera. 



2016

2017Stopa
zadłużenia

2016

2017Trwałość struktury
finansowania

2016

2017Rentowność
EBITDA

2016

2017Rentowność na
działalności operacyjnej

2016

2017Rentowność
netto

2016

2017Rentowność kapitału
własnego ROE

2016

2017Rentowność zaangażowanego
kapitału (ROCE)

2016

2017Rentowność
aktywów ROA

34,8%

38,1%

66,4%

62,9%

14,4%

15,8%

11,2%

13,0%

9,4%

10,0%

24,5%

24,8%

29,3%

32,3%

16,0%

15,4%

+3,3%

-3,5%

+1,4%

+1,8%

+0,6%

+0,3%

+3,0%

-0,6%

Wskaźniki rentowności
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Wyszczególnienie
Stan na dzień

Zmiana
31 grudnia 2017 31 grudnia 2016

wsk. bieżący płynności finansowej 1,3 1,4 -0,1

wsk. szybki płynności finansowej 0,7 0,8 -0,1

Wybrane dane Grupa Kapitałowa

w mln PLN 12 mcy 2017 12 mcy 2016 dynamika

Przepływy z działaności operacyjnej 62,2 72,6 85,7%

Należności z tyt. dostaw i usług  
oraz pozostałe należności

77,7 78,4 99,1%

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania

54,4 51,9 104,8%

Zapasy 79,5 68,1 116,7%

Dług odsetkowy netto 53,8 47,6 113,0%

Capex 31,3 30,7 102,0%



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 2007-2017

2015

2016
2017

694 mln 754 mln 934 mln

Wartość rynkowa akcji spółki na koniec 
okresu (tys. PLN)

2015

2016
2017

3,80 4,21 4,43

2015

2016
2017

55 59,8 7422

emisyjna

Cena akcji na ostatni dzień roku

Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający
akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN)
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Skonsolidowany zysk operacyjny 2007-2017
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Zrównoważony
rozwój

Dynamicznie się rozwijamy, systematycznie zwiększając swoje 

moce produkcyjne i rozbudowując infrastrukturę, nasze produk-

ty trafiają na kolejne rynki eksportowe, a zespół pracowników 

tworzący Grupę Kapitałową Śnieżka stale się powiększa. Inten-

sywne procesy rozwojowe mają miejsce w warunkach zako-

rzenionej w naszej działalności dbałości o przejrzystość zasad 

i procedur i wynikającej z niej systematyczności i konsekwencji 

procesów. Towarzyszy im wielowymiarowy, stale rozwijany mo-

nitoring działań z zakresu aspektów niefinansowych, co pokazują 

analizowane w dalszej części sprawozdania wskaźniki.

Jako Grupa Kapitałowa, integrując nasze działania na wszystkich 

płaszczyznach organizacji dbamy, aby dynamizm zmian nie zabu-

rzał troski o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, którą 

realizujemy między innymi:

• dbając o prawa, bezpieczeństwo i rozwój pracowników 

• troszcząc się o jakość procesów produkcyjnych  

i powstających w ich ramach wyrobów

• racjonalnie korzystając z zasobów środowiska

• zachowując transparentność działań rynkowych

• kreując projekty sprzyjające wyrównywaniu  

szans społecznych 

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie to-

warzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu nie zaburzyła dbałości 

o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy 

dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni 

wpływ naszej działalności na jednostki, lokalne społeczności,  

w których prowadzimy operacje biznesowe.

Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitało-

wej definiuje się jako aspekty dotyczące: Ludzi, Środowiska oraz 

Jakości. W odpowiedzialnej realizacji wyzwań zdefiniowanych 

w tych obszarach istotną rolę odgrywa aspekt efektywnego 

zarządzania celami strategicznymi, wspieranego przez wartości 

i zasadę transparentności działania.

Czym się kierujemy?
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LUDZIE ŚRODOWISKO

JAKOŚĆ CELE STRATEG
ICZN

E
ZA

RZ
Ą

D
ZA

N
IE

WARTOŚCI

TRANSPARENTNOŚĆ

Kluczowe obszary Zrównoważonego Rozwoju
w Grupie Kapitałowej Śnieżka i procesy je wspierające 



Siłę naszej organizacji stanowią członkowie jej zespołu, których 

zaangażowanie i innowacyjność są podstawą nowych konceptów 

i rozwiązań sprzyjających budowaniu przewag konkurencyjnych. 

Dbając o warunki pracy, bezpieczeństwo i rozwój naszych pra-

cowników tworzymy przyjazne i rozwijające środowisko pracy. 

Tak zdefiniowany aspekt zrównoważonego rozwoju rozumiemy 

także jako nasz wpływ na mieszkańców społeczności, w sąsiedz-

twie których funkcjonują spółki Grupy Kapitałowej. Na co dzień 

dbamy o to, aby nasza działalność nie wpływała negatywnie 

na komfort ich życia, a tworząc nowe miejsca pracy oraz kre-

ując własne inicjatywy społeczne sprzyjamy minimalizowaniu 

wykluczenia społecznego w zdefiniowanych przez nas obszarach. 

Przykłady tych inicjatyw opisujemy w podrozdziale „Działania 

społeczne”.

Na poziomie globalnym, w odniesieniu do całego społeczeństwa, 

dokładamy starań, aby nasze produkty były źródłem satysfak-

cji i inspiracji dla klientów na wszystkich rynkach, na jakich są 

sprzedawane. 

W obszar ten wpisuje się również tworzenie rozwiązań produk-

towych bezpiecznych dla zdrowia użytkowników, a także takich, 

które poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach.

Zasada zachowania najwyższej jakości wyrobów i standardów ich 

produkcji jest podstawą filozofii naszego działania. Droga, jaką 

przemierza każdy nasz produkt – od konceptu, poprzez procesy 

technologiczne, produkcyjne, logistyczne i handlowe jest ściśle 

monitorowana i poddawana wielowymiarowej kontroli, po to 

aby jej efektem było zapewnienie najwyższej jakości wyrobów 

spełniających rygorystyczne wymogi oraz charakteryzujących się 

trwałością i odpornością. 

Dbałość o jakość ma tu zastosowanie do wszystkich procesów, 

towarzyszących naszej działalności, wyraża się ona również 

w transparentności działań rynkowych i komunikacyjnych, a tak-

że w trosce o wysokie standardy współpracy z naszymi akcjona-

riuszami,  partnerami handlowymi i kontrahentami.
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Obszar:

Ludzie
Obszar:

Jakość



Kreując rozwiązania technologiczne, produkując nasze wyroby 

i stale rozwijając własną infrastrukturę dokładamy starań, aby 

działania Grupy Kapitałowej zachowywały najwyższe standardy 

dbałości o środowisko. Dotyczy to zarówno wpływu naszych 

produktów, jak i samego procesu produkcyjnego na korzystanie 

przez nas z zasobów przyrody. Stale monitorując środowiskowe 

aspekty naszej działalności, śledząc zmiany prawa w tym zakresie 

odpowiedzialnie zarządzamy działalnością naszych fabryk,  

kreując własne dobre praktyki w zakresie ochrony zasobów 

przyrody. Dotyczy to także naszych produktów, które nie tylko 

spełniają najwyższe standardy zewnętrzne, ale podlegają także 

wewnętrznym rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa 

środowiskowego.

Szczegółowe informacje korporacyjne i finansowe: 
www.inwestor.sniezka.pl

Aktualny raport roczny: 
raportroczny2017.sniezka.pl

Kontakt:
relacjeinwestorskie@sniezka.com

Izabela Chmiel
Dyrektor Biura Zarządu
izabela.chmiel@sniezka.com
Tel. +48 14 6805417

Aleksandra Małozięć
Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej
aleksandra.maloziec@sniezka.com
kom. +48 667 660 399
tel. +48 14 6805483

Obszar:

Środowisko

Relacje
inwestorskie
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Społecznie
odpowiedzialni

Od ponad dekady Śnieżka aktywnie kreuje autorskie 
inicjatywy społeczne, tworząc programy i projekty – 
zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. Zdefiniowane  
w polityce zaangażowania społecznego kierunki dzia-
łalności wyznaczają ramy, w których projektowane  
i realizowane są te aktywności.

Jako główne filary zaangażowania społecznego Grupy Kapitało-

wej Śnieżka definiujemy:

Kolor – nasze projekty społeczne i inne formy zaangażowania 

skupione są wokół wynikającej ze strategii biznesowej zasady 

„czynienia świata bardziej kolorowym”, co odnosimy do wielu 

obszarów życia, naszych beneficjentów. Kolor rozumiemy także 

jako „zmianę na lepsze”, „inspirację” i „radość”, trwale wpisując 

je w podstawy zrównoważonego rozwoju na poziomie naszych 

działań społecznych.

Lokalność – w kontekście całej Grupy Kapitałowej podkreślamy 

jak ważne jest dla nas otoczenie w którym funkcjonują nasze 

spółki. Lokalne społeczności postrzegamy jako siłę każdego re-

gionu i kraju i im poświęcamy wiele uwagi w naszych programach 

i projektach. Dążąc do dialogu ze społecznościami, w których 

zlokalizowane są nasze Spółki, angażujemy się w działania ważne 

z perspektywy ich mieszkańców. Lokalność definiujemy także 

jako wyznacznik działania społecznego w skali całego kraju, 

adresując nasze inicjatywy m.in. do mieszkańców i jednostek 

zlokalizowanych w małych miejscowościach, czy obszarach 

zagrożonych wykluczeniem.

Dzieci i młodzież – głównymi beneficjentami naszych działań 

społecznych są dzieci i młodzież, ich rodziny i bezpośrednie oto-

czenie. Wsparcie dla nich realizowane jest głównie we współpra-

cy z jednostkami publicznymi lub za ich pośrednictwem.

odnowionych oddziałów  

dziecięcych

wybudowanych boisk  

w małych miejscowościach

działalności Fundacji Śnieżki  

„Twoja Szansa”

Własna Fundacja i autorskie programy społeczne

27 11 12 lat



Kluczowe aktywności:

Kolor

Lokalność Dzieci 
i Młodzież

Główne filary zaangażowania społecznego
Grupy Kapitałowej Śnieżka

Szczecin

Ogrady

Bobrówko

Barłomino Gdańsk

Morąg
Perły

Turzno

Żnin
Golub-Dobrzyń

Ciechanów
Zabiele Wielkie 

k. Ostrołęki

Białystok

Juchnowiec 
Górny

Siemiatycze

Warszawa

Kaznów

Szóstka
Lublin

Stare ZawadyŁódź

Busko-Zdrój

Sosnowiec

Katowice

Kraków

Oświęcim

Dębica

Rzeszów

Brzozów

Sanok

Manasterz

Wrocław

boiska wybudowane w ramach programu  
„Kolorowe boiska... czyli Szkolna Pierwsza Liga”

oddziały dziecięce odnowione w ramach projektu 
„Dziecięcy świat w kolorach” (27)

Góra Poznań

Żary

Dąbrowa
Tarnowska



Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA

siedziba Spółki:

00-854 Warszawa

Al. Jana Pawła II 23

adres do korespondencji:

39-207 Brzeźnica

ul. Dębicka 44

tel. +48 22 221 93 19 lub +48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22

raportroczny2017.sniezka.pl


