




Szanowni Państwo,

W 2020 roku – po latach intensywnego rozwoju i w drodze 
wzrostu organicznego, i poprzez akwizycje – Grupa Kapitałowa 
Śnieżka przystąpiła do wdrażania zaplanowanej wiele lat temu 
zmiany w modelu operacyjnym i podejściu do zarządzania. 
Nowoczesnego konceptu, rozpowszechnionego wśród organi-
zacji o zasięgu międzynarodowym, zakładającego wydzielenie 
w ramach Grupy centrów kompetencji dla najważniejszych ob-
szarów jej działalności. Zwieńczeniem tego procesu było prze-
niesienie z początkiem 2021 roku Pionu Handlowego (prowa-
dzącego działalność marketingową i sprzedażową) ze struktur 
FFiL Śnieżka SA do kontrolowanej przez nią w 100% spółki 
zależnej – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. 

W nowym modelu FFiL Śnieżka SA, spółka dominująca, będzie 
centrum kompetencji w zakresie badań i rozwoju, produkcji 
oraz zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja, ma-
gazynowanie i logistyka), a Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. 
– sprzedaży i marketingu. Procesy i najlepsze praktyki opraco-
wane w tych spółkach będą implementowane do spółek wcho-
dzących w skład naszej Grupy zlokalizowanych w Polsce i za 
granicą – w tym drugim przypadku z uwzględnieniem specyfiki 
lokalnych rynków. Zmiany te pozwolą na skuteczniejszą egze-
kucję naszej wizji biznesowej, ujednolicenie standardów zarząd-
czych i pełne wykorzystanie efektu skali.

Za największą część tej kwoty odpowiadały inwestycje pro-
wadzone przez FFiL Śnieżka SA. Najważniejszymi realizacjami 
tego okresu były: ukończenie pierwszego i rozpoczęcie drugie-
go etapu budowy nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie, 
zakończenie rozbudowy i modernizacji zakładów produkcyj-
nych w Lubzinie i Pustkowie oraz finalizacja kluczowych wdro-
żeń w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT.

Analizując wyniki sprzedaży i finansowe osiągnięte przez Grupę 
Kapitałową Śnieżka w 2020 roku nie można pominąć wpływu 
pandemii COVID-19 i jej następstw na zachowania konsumen-
tów. W rezultacie czasowego ograniczenia mobilności i przejścia 
wielu firm na pracę zdalną, w II kwartale ub.r. nastąpił skokowy 
wzrost popytu na materiały remontowo-budowlane, w tym far-
by dekoracyjne oraz produkty do ochrony i dekoracji drewna. 
W kolejnych miesiącach popyt na produkty Grupy unormował 
się i wrócił do poziomów obserwowanych przed pandemią.

W czasie podwyższonej niepewności klienci wybierali marki, do 
których mają największe zaufanie. Dlatego znaczącą rolę w do-
bie pandemii odegrała zatem wysoka rozpoznawalność naszych 
marek – m.in. Magnat, Śnieżka, Vidaron, Rafil i Foveo-Tech na 
rynku polskim oraz Poli-Farbe na rynku węgierskim. Ponad-
to w Polsce, na Węgrzech i na Ukrainie wciąż utrzymywał się 
trend wybierania droższych i lepszych jakościowo produktów.

W efekcie sprzyjających trendów konsumenckich, a także od-
ważnych i intensywnych działań marketingowo-handlowych, 
prowadzonych przez nas także w szczycie pandemii, w 2020 
roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła zarówno wyższe 
przychody ze sprzedaży, jak i zyski.

Cieszy nas fakt, że FFiL Śnieżka SA dobrze wykorzystała ten 
czas i zwiększyła swoje udziały rynkowe na najważniejszym dla 

Poza zmianami w modelu operacyjnym Grupy konty-
nuowaliśmy największy w naszej historii cykl inwesty-
cyjny, zaplanowany na lata 2018-2022. W 2020 roku 
przeznaczyliśmy na ten cel 126,9 mln zł. 
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Grupy rynku polskim. Podsumowując rok w spółkach zależnych, 
szczególnie pozytywnie oceniamy tempo integracji Poli-Farbe 
Vegyipari Kft. z Grupą. Z kolei na rynku białoruskim zakończyli-
śmy proces przebudowy portfolio, dzięki czemu jest ono lepiej 
dopasowane do niższej niż na pozostałych głównych rynkach 
naszej Grupy siły nabywczej tamtejszych konsumentów.

Rok 2021 upłynie pod znakiem dalszej implementacji nowego 
modelu zarządzania do wszystkich spółek Grupy Kapitałowej 
Śnieżka – będzie czasem dostosowywania struktur, optymaliza-
cji procesów oraz przepływu know-how i najlepszych praktyk 
pomiędzy spółkami naszej Grupy.

W dalszym ciągu będziemy dążyli do dalszego umacniania po-
zycji rynkowej Grupy na kluczowych rynkach: w Polsce, na Wę-
grzech, na Ukrainie i na Białorusi. Ze względu na udział rynku 
węgierskiego w strukturze sprzedaży kluczowa będzie konty-
nuacja integracji spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. z Grupą i dal-
sza poprawa efektywności. Planujemy przejście od optymaliza-
cji pasywnej, którą prowadziliśmy w ubiegłym roku, w kierunku 
aktywnej walki o udziały na tamtejszym rynku, w najbardziej 
atrakcyjnych dla nas segmentach produktowych.

W 2021 roku kontynuujemy budowę naszego nowego Centrum 
Logistycznego, które planujemy uruchomić w pierwszych mie-
siącach przyszłego roku. To największa jednostkowa inwesty-
cja w naszej historii. Sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw 
– w tym szybkie zaopatrywanie rynku w produkty, zwinnie 
odpowiadające na aktualne trendy sprzedażowe oraz utrzy-
mywanie optymalnego balansu pomiędzy poziomem produkcji 
i stanami magazynowymi – to jeden z filarów konkurencyjności 
każdej nowoczesnej organizacji. Znalazło to odzwierciedlenie 
w poszerzeniu składu Zarządu FFiL Śnieżka SA o menedżera 
odpowiedzialnego za ten właśnie obszar.

Jak w przypadku wszystkich firm, wyzwaniem na 2021 rok po-
zostają oczywiście skutki pandemii COVID-19, która generuje 
dużą zmienność w naszym otoczeniu – zarówno w odniesieniu 
do trendów konsumenckich, jak i szeroko pojętego otoczenia 
makroekonomicznego. Nie jesteśmy jednak w stanie obecnie 
ocenić, w jakim stopniu zachowania konsumentów w sezonie 
2021, który niebawem się rozpocznie, będą podobne do se-
zonu ubiegłorocznego, a w jakim będą zbliżone do sezonów 
sprzed pandemii. 

Szczególnego monitorowania będzie wymagała także sytuacja 
na rynku surowców dla naszej branży. Problemy części dostaw-
ców rodzą ryzyko związane z czasowym ograniczeniem dostę-
pu do niektórych surowców używanych do produkcji, co w dal-
szej perspektywie może skutkować wzrostem ich cen. Stawiać 
to będzie przed nami wyzwania w zakresie pricingu oraz za-
chowania poziomu osiąganych marż. Uważnie będziemy śledzili 
również procesy konsolidacyjne w branży, zwłaszcza dotyczące 
rynku polskiego.

Powyższe czynniki stawiają nas przed koniecznością stoso-
wania krótkiej perspektywy w planowaniu i wymagają od nas 
bardzo wysokiej elastyczności organizacyjnej. Jestem przeko-
nany, że dzięki wspólnej pracy i realizowanym przez ostatnie 
lata inwestycjom – w ludzi, ich kompetencje i wiedzę, marki, 
relacje z naszymi interesariuszami, sieć dystrybucji, technologię 
i aktywa rzeczowe – Grupa jest przygotowana, by stawiać czo-
ła wyzwaniom i wykorzystywać pojawiające się szanse. Bardzo 
dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Piotr Mikrut
Prezes Zarządu



Grupę Kapitałową Śnieżka tworzą podmioty operujące 
na rynku farb i lakierów. W nowoczesnych zakładach 
produkcyjnych Grupy zlokalizowanych w czterech 
krajach – w Polsce, na Węgrzech, Ukrainie i Białoru-
si) wytwarza się rocznie około 190 mln kg (szacowa-
na wartość, uwzględniająca powiększenie się Grupy  
o Poli-Farbe) różnego rodzaju wyrobów chemii budow-
lanej na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne. Wyroby 
Grupy są dedykowane do dekoracji i ochrony różnego 
rodzaju podłoży. Na koniec 2020 roku Grupa zatrudnia-
ła 1 367 pracowników.

Grupę Kapitałową Śnieżka tworzą podmioty operujące na ryn-
ku farb i lakierów. W nowoczesnych zakładach produkcyjnych 
Grupy zlokalizowanych w czterech krajach – w Polsce, na Wę-
grzech, Ukrainie i Białorusi) wytwarza się rocznie około 190 
mln kg (szacowana wartość, uwzględniająca powiększenie się 
Grupy o Poli-Farbe) różnego rodzaju wyrobów chemii budowla-
nej na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne. Wyroby Grupy są 
dedykowane do dekoracji i ochrony różnego rodzaju podłoży. 
Na koniec 2020 roku Grupa zatrudniała 1 367 pracowników.

Grupa Kapitałowa Śnieżka to jeden z liderów rynku farb i la-
kierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych1, jeden 
z największych graczy na rynku farb dekoracyjnych na Wę-

1 Źródło: Polski Związek Producentów Farb i Klejów, 2019.

O nas
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grzech, jeden z liderów w produkcji farb na Ukrainie2, a także je-
den z wiodących producentów w segmencie szpachli gipsowych 
na Białorusi3. Grupa Kapitałowa Śnieżka jest klasyfikowana do 
grona 25 największych producentów farb w Europie (wg. maga-
zynu European Coatings), będąc jednocześnie jedynym repre-
zentantem branży w środkowo-wschodniej części kontynentu.

Dzięki pracy wykwalifikowanej kadry i współpracy z renomowa-
nymi, międzynarodowymi dostawcami surowców w Grupie two-
rzone są innowacyjne rozwiązania, gwarantujące najwyższą ja-
kość oferowanych wyrobów. Śledząc światowe trendy w aranżacji 
wnętrz oraz współpracując z projektantami i architektami, Grupa 
oferuje najwyższej jakości produkty, których bogata kolorystyka 
jest źródłem inspiracji dla użytkowników w kilkudziesięciu krajach.

Spółką dominującą w Grupie jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka 
– jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce. Tak wysoką pozy-
cję rynkową Spółka osiągnęła w ciągu ponad 35 lat działalności – 
jej początki sięgają bowiem 1984 roku. Korzenie Spółki związane 
są z Podkarpaciem, gdzie do dziś funkcjonują główne zakłady pro-
dukcyjne i nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju. Od 2003 roku 
Spółka – jako jedyna w branży – jest notowana na warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. FFiL Śnieżka SA pozostaje 
jednym z czterech największych producentów w branży w Polsce.

W portfolio spółek z Grupy Śnieżka mieszczą się produkty do 
ochrony i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych za-
równo wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. W ofercie 
znajdują się m.in. farby do ścian i fasad, wyroby do malowania 
drewna i metalu, szpachle do ścian oraz drewna, jak również 
system dociepleń budynków. Wyroby te są sprzedawane pod 
markami handlowymi: Magnat, Śnieżka Vidaron, Rafil, Foveo-
-Tech, Ultra biel, Beston oraz Poli-Farbe.

FFiL Śnieżka prowadzi stałą działalność badawczo-rozwojową 
na rzecz udoskonalania oferty rynkowej, co jest możliwe m.in. 
dzięki pracy własnych wyspecjalizowanych laboratoriów ba-
dawczych wchodzących w skład Centrum Badań i Rozwoju 
w Brzeźnicy. Jednym z nich jest Laboratorium badawcze akre-
dytowane przez PCA, Nr AB 855, które otrzymując w 2007 
roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego, zyskało 
status jedynej takiej jednostki w branży.

Produkty FFiL Śnieżka SA są dostępne w wielu kanałach dystry-
bucji. Istotną rolę w sprzedaży pełni rynek niezależny, na któ-
rym Spółka współpracuje z partnerami biznesowymi w oparciu 
o gotowy model współpracy. Spółka współpracuje również 
z międzynarodowymi i lokalnymi sieciami marketów budow-
lanych (kanał DIY). Jej produkty są obecne w marketach sieci 
Leroy Merlin, OBI, Castorama, Bricomarché, a także w placów-
kach Grupy PSB. Sprzedaż produktów Spółki prowadzona jest 
także poprzez sklep internetowy – www.dekoratorium.pl. Wie-
lokanałowa dystrybucja jest jednym z założeń strategii wzrostu 
sprzedaży Spółki, a jednocześnie minimalizuje ryzyko związane 
ze zbyt dużym uzależnieniem się od jednego kanału dystrybucji 
lub dystrybutora. Na rynkach zagranicznych sprzedaż produk-
tów Spółki jest prowadzona głównie w modelu pośrednim. Jej 
wyroby dystrybuowane są przez hurtownie, sklepy detaliczne 
oraz sieci marketów budowlanych (DIY).

Spółkę charakteryzuje działalność w oparciu o jasno zdefinio-
wany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaangażowanie 
we wspieranie społeczeństwa w ramach programów i projek-
tów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz po-
przez działalność Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.

2 Źródło: Chem-Courier, 2018.
3 Źródło: Estymacja własna, 2019.



Akcjonariusze

Założyciele i ich sukcesorzy

Inwestorzy instytucjonalni (powyżej 5% akcji)

Pozostali akcjonariusze

* Dane na 31.12.2020 r.
** Aviva OFE Santander - 11,58%
 Nationale-Nederlanden OFE - 9,35%

18,7%**

60,4%
20,9%

Struktura akcjonariatu FFiL Śnieżka SA* (udział w kapitale zakładowym w %)

Nasza wizja Nasza misja

Śnieżka to dynamiczna, innowacyjna 
Grupa Kapitałowa, która wykorzystuje 
swoje długoletnie doświadczenie i zna-
jomość rynków lokalnych oraz najno-
wocześniejsze technologie, wyznacza-
jąc trendy w swojej kategorii.

Nasza misja to zapewnianie dynamicznego 
wzrostu wartości. Firmy poprzez dostarcze-
nie klientom szerokiej gamy nowoczesnych 
produktów, czyniących życie bardziej kolo-
rowym i budujących radość z przebywania 
w miejscach, w których spędzamy większość 
swego czasu i które pomagamy uczynić pięk-
niejszymi, a przy tym budowanie inspirują-
cego i rozwijającego środowiska pracy oraz 
poczucia rzeczywistego partnerstwa dla 
wszystkich interesariuszy FFiL Śnieżka SA.
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Cele strategiczne Grupy są skupione są wokół koncentracji na wybranych rynkach europejskich i pozaeuropej-
skich, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, z dominującym 
znaczeniem rynku polskiego, i istotnym znaczeniu rynku węgierskiego i ukraińskiego. Grupa zamierza realizować 
ten cel poprzez koncentrację na rozwoju w określonych krajach oraz na umacnianiu pozycji w segmencie farb de-
koracyjnych oraz w innych kategoriach produktowych na czterech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim, 
ukraińskim i białoruskim.

Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka zakłada realizację powyż-
szych celów przy uwzględnieniu następujących założeń:

 ▪ wdrożenie nowego modelu zarządzania Grupą w oparciu 
o centra kompetencji,

 ▪ utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego part-
nera, zarówno wśród dostawców, jak i odbiorców Grupy, 
konkurowanie innowacyjnością i elastycznością,

 ▪ rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzględniającej 
koncentrację na pogłębionej segmentacji klientów i two-
rzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości.

Realizacja tych celów biznesowych nie byłaby możliwa bez 
mocnych filarów, którymi są:

 ▪ silne, wiarygodne marki, które angażują i prowadzą dialog 
z konsumentem,

 ▪ efektywne, tj. sprawne i zwinne kanały dystrybucji,
 ▪ wiedza o konsumencie, który jest w centrum uwagi  

oraz skuteczne działania skoncentrowane na kliencie osta-
tecznym,

 ▪ innowacje produktowe zgodne z trendami,
 ▪ zrozumienie strategii i oczekiwań partnerów biznesowych 

i zdefiniowanie wspólnej drogi do klienta ostatecznego,

 ▪ optymalizacja portfela produktów w poszczególnych gru-
pach asortymentowych dostosowane do potencjału po-
szczególnych rynków,

 ▪ sprawność poziomu obsługi klienta biznesowego poprzez 
kompletność i czas dostawy.

W najbliższych latach Grupa Śnieżka będzie kontynuowała pra-
ce nad dalszym rozwojem marek, produktów i procesów, po-
dążając za zmieniającymi się potrzebami klientów na różnych 
rynkach. W dalszym ciągu rozwijane będą, wdrożone z począt-
kiem 2020 roku, cyfrowe rozwiązania wspierające m.in. obsłu-
gę procesów B2B, marketingowych, a także e-commerce. Ich 
udoskonalanie ma pozwalać Grupie jeszcze lepiej odpowiadać 
na potrzeby, zarówno jej partnerów biznesowych, jak i klientów 
ostatecznych. Kluczowe jest tu podążanie za zjawiskiem coraz 
bardziej postępującej digitalizacji czy powszechnego dostępu 
do nowych technologii, które zmieniły zachowania konsumen-
ckie podczas realizacji misji zakupowej. 

Jedną z kluczowych inwestycji, która pozwoli znacznie zwięk-
szyć możliwości w zakresie sprawności dystrybucji produktów 
w całej Grupie jest nowoczesne Centrum Logistyczne, którego 
otwarcie planowane jest na pierwsze miesiące 2022 roku.
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Wartości
organizacyjne



Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany w Spółce, przy zaangażo-
waniu jej całego zespołu, katalog wartości organizacyjnych, będący integralną częścią̨  budowania w Spółce kultu-
ry wysokiego zaangażowania. Wartości organizacyjne FFiL Śnieżka SA stanowią nasze DNA – wyznaczają̨  zasady 
działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach organizacji i wspierają̨  jednocześnie sposób realizacji 
ambitnych celów biznesowych. Wartości organizacyjne są implementowane do spółek Grupy.

Nasze wartości organizacyjne:

Klientocentryczność
klient i jego 
satysfakcja to
podstawa naszego
działania. Strategiczna  

perspektywa
budujemy długofalową 
perspektywę rozwoju  
firmy w oparciu ambitną 
strategię i mądrze  
podejmowane ryzyko.

Innowacyjność
systematycznie

poszukujemy inspiracji
wzbogacających 

portfolio naszych 
produktów  

i sposobów działania.

Ludzie
głęboko wierzymy, 

że to ludzie są naszym 
najcenniejszym zasobem.

Współpraca,
szacunek i zaufanie
współpraca, szacunek 
i zaufanie są dla nas 
podstawą synergii  
i działania firmy 
jako całości.

Odpowiedzialność 
i zaangażowanie 

jako Pracownicy  
przyjmujemy osobistą  
odpowiedzialność za  

podejmowane działania 
i sposób ich realizacji.

Efektywność
biznesowa

jest nadrzędnym 
kryterium naszego 

działania.
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Organizacja i struktura Grupy
Podmioty wchodzące w skład Grupy są powiązane udziałami i zależnościami produkcyjnymi. Pełna organizacja, 
odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i zakupami przekłada się na efektywne funkcjonowanie Grupy, a tak-
że na większe zyski dla akcjonariuszy. Współpraca polega na wzajemnym uzupełnianiu się, wymianie know-how 
i korzyściach wynikających z synergicznego działania. Rolę wiodącą w tych procesach pełni Fabryka Farb i Lakie-
rów Śnieżka SA.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Spółka dominująca

TM Investment Sp. z o.o. 
100% udziałów

Śnieżka Ukraina Sp. z o.o. 
83,48% udziałów

Śnieżka BelPol Sp z o.o. 
100% udziałów

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 
80% udziałów

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA
92,11% udziałów



Ponadto Poli-Farbe posiada dwie spółki zależne, prowadzące 
działalność handlową: w Rumunii (POLI-FARBE RO s.r.l. z sie-
dzibą w Odorheiul Secuiesc) oraz na Słowacji (POLIFARBE SK 

Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności (na 31.12.2020 r.)

spol. s r.o. z siedzibą w Kolárovo – obecnie odbywa się proces 
likwidacji tej spółki), w których posiada po 100% udziałów.

Nazwa Siedziba Przedmiot działalności Konsolidacja (i udział  
w kapitale zakładowym)

Poli-Farbe 
Vegyipari Kft. 

Węgry, Bócsa
III. kerület 2

produkcja farb, emalii, systemów ociepleń, szpachli itp., 
handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi

Metoda konsolidacji 
pełnej (80,00%)

Śnieżka-Ukraina  
Sp. z o.o. 

Ukraina, Jaworów  
ul. Prywokzalna 1A 

produkcja farb, lakierów, rozpuszczalników, klejów, 
szpachli itp., handel hurtowy i detaliczny materiałami 
budowlanymi

Metoda konsolidacji 
pełnej (83,48%)

Śnieżka-BelPol  
Sp. z o.o. 

Białoruś, Żodino 
ul. Dorożnaja 3/1

produkcja szpachli i impregnatów Metoda konsolidacji 
pełnej (100%)

Śnieżka Trade of  
Colours Sp. z o.o.

Warszawa  
Al. Jana Pawła II 23

marketing i sprzedaż produktów, analizy i monitoring 
rynku, zarządzanie znakami towarowymi 

Metoda konsolidacji 
pełnej (100%)

Radomska Fabryka  
Farb i Lakierów SA 

Radom  
ul. Czarna 29

produkcja i sprzedaż wyrobów antykorozyjnych Metoda konsolidacji 
pełnej (92,11%)

Plastbud Sp. z o.o. Pustków 164 b produkcja past barwiących Colorex oraz kolorantów 
do systemów kolorowania Śnieżki, dostarczanie 
niektórych surowców i towarów dla Grupy

Metoda praw własności
(10,07%)
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Piotr Mikrut
Prezes Zarządu

Witold Waśko
Wiceprezes Zarządu, 

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Zdzisław Czerwiec
Członek Zarządu, Dyrektor  

ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

Joanna Wróbel-Lipa
Wiceprezes Zarządu, 

Dyrektor ds. Handlowych

Reprezentacja Firmy
Zarząd



Stanisław Cymbor
Przewodniczący Rady

Jarosław Wojdyła
Sekretarz Rady

Jerzy Pater
Wiceprzewodniczący Rady

Rada Nadzorcza

Zbigniew Łapiński
Członek Rady

Rafał Mikrut
Członek Rady

Dariusz Orłowski
Członek Rady
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Skonsolidowane przychody ze sprzedaży 2010-2020 (w mln PLN)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 2019 2020

531,7 550,6 576,5 573,9 545,9 550,1 575,6 564,5 586,8

717,1

821,3

* Od roku 2017 wg standardu MSSF15

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka aktywnie 
działała na kilkunastu rynkach – w Polsce oraz na 15 
rynkach zagranicznych.

Głównymi rynkami dla Grupy są: Polska, Węgry, Ukraina i Bia-
łoruś. W 2020 roku przychody Grupy osiągnięte na tych czte-
rech rynkach stanowiły 95,7% skonsolidowanych przychodów 
ze sprzedaży.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła rekordo-
we skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości  

821 330 tys. PLN, tj. o 14,5% wyższe niż w poprzednim roku. 
Istotny, pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki tego 
okresu (zwłaszcza II kwartału ub.r.) miały skutki pandemii  
COVID-19 – w tym przejście wielu firm na pracę zdalną i czaso-
we ograniczenie mobilności części społeczeństwa. Efekt wzro-
stu popytu na materiały remontowo-budowlane był widoczny 
przede wszystkim w Polsce i na Węgrzech.

Dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży Gru-
py (63,8%) miała sprzedaż zrealizowana na rynku polskim, która 
wzrosła o 9,2%% r/r, tj. do 524 473 tys. PLN. Wzrost wartości 
sprzedaży w Polsce to również rezultat m.in. boomu remonto-
wego, który wywołało wprowadzenie wiosennego lockdownu. 
W rezultacie spędzania większej ilości czasu w domu bardzo wielu 
Polaków zdecydowało się na przeprowadzenie remontu – w tym 

Nasz biznes



* Dane na 31 grudnia 2020 r.

pomalowanie ścian lub inne prace renowacyjne w swoich mieszka-
niach, domach i ogrodach. W całym 2020 roku na polskim rynku 
utrzymywał się trend wybierania przez klientów wyrobów pre-
mium, które charakteryzują się wyższą jakością (lepszy skład, pa-
rametry i właściwości), oraz produktów ze średniej półki cenowej.

Na Węgrzech (19,7% udział w skonsolidowanych przychodach 
ze sprzedaży) – w efekcie konsolidacji wyników Poli-Farbe – 
przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę w 2020 
roku wyniosły 162 071 tys. PLN i były o 63,0% (62 642 tys. 
PLN) wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. To efekt kon-
solidacji wyników węgierskiej spółki i jej spółek zależnych za 
pełen okres sprawozdawczy (w skonsolidowanym sprawozda-

niu finansowym za 2019 rok zostały ujęte wyniki Poli-Farbe od 
15 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku). 

Wiodącym rynkiem sprzedaży (dla wyrobów i towarów) Gru-
py Kapitałowej Śnieżka w 2020 roku był rynek polski z 63,8% 
(67% w roku 2019) udziałem. Kolejnymi kluczowymi krajami, 
w których operują spółki wchodzące w skład Grupy, są: Węgry, 
Ukraina oraz Białoruś.

Łącznie przychody Grupy osiągnięte na rynkach zagranicznych 
w 2020 roku stanowiły ponad jedną trzecią (36,2%) jej całko-
witych przychodów.

63,8%
19,7%

9,3%

2,8% 4,4%

Polska

Węgry

Ukraina

Białoruś

Pozostałe
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Rok 2020 Struktura Rok 2019 Zmiana (r/r)

Wyroby dekoracyjne 635 534 77,4% 545 964 16,4%

Chemia budowlana 109 508 13,3% 97 582 12,2%

Wyroby przemysłowe 8 979 1,1% 8 124 10,5%

Towary 55 070 6,7% 53 881 2,2%

Pozostałe przychody 6 895 0,8% 5 805 18,8%

Materiały 5 344 0,7% 5 726 -6,7%

Razem sprzedaż 821 330 100,0% 717 082 14,5%

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według kategorii produktowych (w tys. PLN)

Kategorie produktowe

W ujęciu wartościowym w strukturze sprzedaży Grupy domino-
wały wyroby dekoracyjne, których udział w skonsolidowanych 
przychodach ze sprzedaży wyniósł 77,4%. W 2020 roku Grupa 
uzyskała z ich sprzedaży przychody w wysokości 635 534 tys. 
PLN – o 16,4% (89 570 tys. PLN) wyższe niż rok wcześniej. To 
efekt wzrostu rynku farb i lakierów w Polsce oraz na Węgrzech 
przy niezmiennie silnej pozycji największych spółek w Grupie 
w segmencie farb dekoracyjnych – FFiL Śnieżka SA na rynku 
polskim oraz Poli-Farbe na rynku węgierskim.

Drugi najwyższy udział w strukturze sprzedaży Grupy, na po-
ziomie 13,3%, miała chemia budowlana. Przychody Grupy ze 
sprzedaży wyrobów z tego segmentu (w tym mas szpachlo-
wych i tynków) wyniosły 109 508 tys. PLN i były o 12,2% wyż-
sze niż rok wcześniej.

W 2020 roku nieznacznie wzrosła także sprzedaż towa-
rów. Przychody Grupy w tym segmencie wzrosły o 2,2%, do  
55 070 tys. PLN.



Sezonowość sprzedaży

W branży występuje zjawisko sezonowości związane z natężeniem prac remontowo-budowlanych w poszczególnych okresach roku.

Sezonowość Grupy Kapitałowej Śnieżka
w Polsce (w mln PLN)

Q1

190

40

90

140

Q1 Q1 Q1Q3 Q3 Q3 Q3Q2 Q2 Q2 Q2Q4 Q4 Q4 Q4

2017 2018 2019 2020

W ujęciu ilościowym sprzedaż wyrobów 
Grupy wyniosła 166,3 mln l/kg i była 
o 12,5% wyższa w stosunku do 2019 roku. 

W 2020 roku Grupa sprzedała 97,8 mln l/kg wyrobów dekoracyj-
nych (+18,3% r/r), 67,0 mln l/kg wyrobów chemii budowlanej (+5,1% 
r/r) i 1,5 mln l/kg pozostałych wyrobów przemysłowych (+4,5% r/r).

Nietypowy charakter sezonu 2020, widoczny w pojawieniu się 
bardzo silnego impulsu zakupowego w II kwartale ur. (zwłaszcza 
w maju i, w pewnym zakresie, w czerwcu ub.r.). 
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 ▪ Węgry

 ▪ Ukraina

 ▪ Białoruś

 ▪ Mołdawia

 ▪ Rosja

 ▪ Litwa

 ▪ Kazachstan

 ▪ Czechy

 ▪ Słowacja

 ▪ Rumunia

 ▪ Gruzja

 ▪ Armenia

 ▪ Wielka Brytania

 ▪ Chorwacja

 ▪ Serbia

Kilkanaście rynków zagranicznych, na których 
aktywnie działaliśmy w 2020 roku:

7 zakładów
produkcyjnych

Polska
Brzeźnica, Lubzina, Pustków, Radom

Węgry
Bócsa

Ukraina
Jaworów

Białoruś
Żodino k. Mińska

Gdzie
produkujemy?
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SUBMARKI

CERAMIC

STYLE

CREATIVE

SUBMARKI

BARWY NATURY

SUPERMAL

COLOREX

GRUNT

MULTISPRAY

ACRYL-PUTZ

UREKOR

PLAMOODPORNA

EKO, EKO PLUS

SUBMARKI

SUBMARKI

INNTALER

CELLKOLOR

BOROKA

SANTAL

PLATINUM

RADACH

BETONMAL

EKO RADACH

Marki konsumenckie Grupy Kapitałowej Śnieżka, na rynkach, na których Grupa posiada swoje spółki zależne



Kluczowe marki handlowe Grupy to:

Magnat – to produkty dla najbardziej 
wymagających Klientów, ceniących 

jakość i styl. W portfolio tej innowacyjnej marki premium znaj-
dują 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, imitu-
jące różne powierzchnie: od „surowego” betonu, „przetartego” 
tynku, po szlifowany marmur czy perłowy połysk. Portfolio 
marki uzupełniają także narzędzia malarskie, które cechuje wy-
soka jakość wykonania oraz komfort użytkowania. 

Śnieżka – jest podstawową marką 
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 malowa-
nia metalu i drewna, a także gładzie szpachlowe do ścian). To 
kompleksowa oferta zaspokajająca potrzeby na każdym etapie 
wykańczania czy remontu domu i mieszkania.

Poli-Farbe – to 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 tamtejszym 
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).

Vidaron – to marka wysokiej jako-
ści produktów do ochrony i dekoracji 
drewna. Oferta marki została przygo-

towana z myślą o wszystkich, którzy chcą w kompleksowy spo-
sób 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.

Rafil – to marka, w ofercie któ-
rej znajdują się podkładowe 

i nawierzchniowe antykorozyjne farby przemysłowe. W jej 
portfolio mieszczą się systemy alkidowe, poliwinylowe, poliure-
tanowe, epoksydowe i termoodporne. W ofercie marki znajdują 
się przyjazne środowisku wyroby o obniżonej zawartości roz-
cieńczalników organicznych oraz produkty wodorozcieńczalne. 
Rafil oferuje także farby na dach, farby na posadzkę oraz farby 
do malowania ogrodzeń, okien i drzwi.

Foveo-Tech – to marka profesjonal-
nych 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.

Marki
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Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała 
w 2020 roku skonsolidowany zysk netto w wy-
sokości 86 194 tys. PLN, tj. o 37,6% wyższy niż  
w poprzednim roku. Zysk netto przypada-
jący akcjonariuszom jednostki dominującej 
wyniósł 77 964 tys. PLN (+31,0% r/r).

Na wynik Grupy w 2020 roku złożyły się:

 ▪ czasowe zmiany zachowań konsumenckich wynikające 
z pandemii COVID-19, w tym szczególnie wzmożone za-
interesowanie produktami Grupy w okresie wiosennego 
lockdownu;

 ▪ wzrost przychodów ze sprzedaży o 14,5%, do  
821 330 tys. PLN – głównie dzięki lepszym wynikom 
Poli-Farbe na Węgrzech (i ich konsolidacji za pełen 
okres sprawozdawczy) oraz wynikom osiągniętym przez  
FFiL Śnieżka SA na rynku polskim;

 ▪ utrzymujący się popyt na produkty marek premium, cha-
rakteryzujące się wyższą marżą, oraz na produkty ze śred-
niej półki cenowej (segment mainstream), obserwowany 
w Polsce, na Węgrzech i Ukrainie;

 ▪ wzrost kosztu własnego sprzedaży o 15,2%, do  
475 688 tys. PLN – spowodowany m.in. konsolidacją 
w sprawozdaniu finansowym kosztów produkcji ponoszo-
nych przez Poli-Farbe, a także wzrostem tych kosztów 
w FFiL Śnieżka SA;

 ▪ wzrost kosztów sprzedaży o 9,9%, do 156 306 tys. PLN 
– spowodowany m.in. kosztami ponoszonymi przez Poli-
-Farbe oraz wyższymi wydatkami FFiL Śnieżka SA na 
marketing;

 ▪ wzrost kosztów ogólnego zarządu o 10,1%, do  
84 815 tys. PLN – spowodowany m.in. konsolidacją 
kosztów pracowniczych Poli-Farbe (za pełen okres spra-
wozdawczy) oraz kosztami poniesionymi przez Spółkę 
w związku z jej rozwojem;

 ▪ wyższy podatek dochodowy wynikający ze wzrostu sprze-
daży i konsolidacji Poli-Farbe.

Dane
finansowe



Rok 2020 Rok 2019 Zmiana (r/r)

Przychody ze sprzedaży 821 330 717 082 14,5%

Koszt własny sprzedaży 475 688 412 999 15,2%

Koszty sprzedaży 156 306 142 173 9,9%

Koszty ogólnego zarządu 84 815 77 009 10,1%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (1 985) (5 931) -

Wynik na działalności finansowej 895 (388) -

Udział w zysku jednostki stowarzyszonej 549 370 48,4%

Zysk brutto 103 980 78 952 31,7%

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 102 536 78 970 29,8%

Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 136 146 106 824 27,4%

Podatek dochodowy 17 786 16 305 9,1%

Wynik netto, w tym 86 194 62 647 37,6%

zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 77 964 59 504 31,0%

Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka (w tys. PLN)
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Skonsolidowany zysk netto 2010-2020 (w mln PLN)

Skonsolidowany zysk operacyjny 2010-2020 (w mln PLN)

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

20202019

20202019

40,8

18,4

62,2

47,5

56,5

47,5

58,8

46,6

58,5

41,2

65,2

48,6

64,7

53,9

73,9

56,7

79,7

63,4

102,5

79

86,2

62,7



Wskaźniki rentowności

W 2020 roku Grupa wypracowała wyższe marże niż w po-
przednim roku na wszystkich poziomach zysku: netto (o 1,8 
p.p.), EBIT (o 1,5 p.p.) oraz EBITDA (+1,7 p.p.). Ich poprawa to 
rezultat wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 
przy niższym wzroście kosztów.

Dzięki osiągnięciu przez Grupę wyższego zysku netto popra-
wiły się także jej wskaźnik zwrotu z aktywów, ROA (o 1,1 p.p.) 
oraz zwrotu z kapitału własnego, ROE (o 5,0 p.p.).

Pomimo utrzymującego się popytu na farby i lakiery z segmen-
tów cenowych średniego (mainstream) oraz premium, w porów-
naniu z poprzednim rokiem nieznacznie obniżyła się natomiast 
marża brutto na sprzedaży (o 0,3 p.p.).

2020 2019 Zmiana (r/r)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 120,7 99,2 21,7%

Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności 95,3 100,8 -5,5%

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 72,3 91,7 -21,2%

Zapasy 104,1 108,5 -4,0%

Dług odsetkowy netto 228,5 183,0 24,9%

Nakłady inwestycyjne  126,8 196,4 -35,4%

Rentowność  
EBITDA

2019 2020

14,9% 16,6%

+1,7 p.p.

Rentowność na  
działalności operacyjnej

20202019

11,0% 12,5%

+1,5 p.p.

Rentowność  
netto

20202019

8,7% 10,5%

+1,8 p.p.

ROE**

20202019

22,5%
27,5%

+5 p.p.

ROA*

2019

10,7% 11,8%

2020

+1,1 p.p.

* Suma zysku netto Grupy za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią war-
tość aktywów ogółem Grupy ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów.
** Suma zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 
(AJD) za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią wartość kapitału własne-
go przypadającego AJD ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów.
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2019
82,00

2018
77,50

Cena akcji na ostatni  
dzień roku (w PLN)

89
2020

2016
59,80

2017
74,00

Akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych w Warszawie od 31 grudnia 2003 
roku (prawa do akcji zadebiutowały dwa dni wcześniej 
– 29 grudnia).

Na koniec grudnia 2020 roku akcje Spółki wchodziły w skład 
następujących indeksów giełdowych: WIG, WIG-Poland, WIG-
-BUDOW, InvestorMS, sWIG80, sWIG80TR, WIGdiv oraz 
sWIG80dvp.

W 2020 roku cena akcji FFiL Śnieżka SA wzrosła o 9,2%. Dla 
porównania, główny indeks warszawskiej giełdy, WIG, stra-
cił -3,4%. W minionym roku kurs akcji FFiL Śnieżka SA na 
GPW na zamknięcie sesji wahał się w przedziale od 62 PLN  
(16 marca ub.r.) do 100 PLN (23 lipca ub.r.).

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, jako jedyna w swojej bran-
ży, jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie. Śnieżka jest jedną z nielicznych spółek której akcje są 
notowane na GPW, która dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, 
regularnie od co najmniej 15 lat. W 2020 roku Spółka wypłaciła 
akcjonariuszom dywidendę po raz siedemnasty od czasu debiu-
tu na GPW w 2003 roku. Suma wypłaconych w tym okresie 
dywidend wyniosła ponad 402 mln PLN.

Śnieżka na GPW



6,18

Zysk na jedną akcję zwykłą 
przypadający akcjonariuszom 

podmiotu dominującego (w PLN)

2019

2019
4,72

2018
4,88

2016
4,21

2017
4,43
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Najistotniejszym dokumentem definiującym podstawy i zasady 
zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Kapitałowej Śnieżka 
jest – oparta na wartościach organizacyjnych – Polityka Perso-
nalna Grupy Kapitałowej Śnieżka. Dokument ten, pozostając 
w ścisłym połączeniu z przyjętą strategią biznesową oraz ideą 
odpowiedzialnego biznesu, stanowi wytyczą do podejmowanych 
w zakresie zagadnień pracowniczych działań. Fundamentalnym 
założeniem polityki personalnej jest wartość, jaką każdy zatrud-
niony w Grupie pracownik, wnosi do organizacji. Różnorodność 
osobowości, wiedzy, doświadczeń, przekonań, zainteresowań 
i pasji naszych pracowników, daje nam ogromny potencjał, jest 
naszym kapitałem i w dużej mierze wpływa na osiągane przez 
nas sukcesy. Niezmienne przekonanie o tym, iż to wartość ludzi 
przekłada się na konkurencyjność organizacji sprawia, że chcemy 
inwestować w naszych pracowników i tworzyć taką kulturę orga-
nizacyjną, która będzie sprzyjała ich rozwojowi.

Przyjęta na 2020 rok strategia personalna opierała się na czte-
rech głównych filarach:

 ▪ Spółka jako atrakcyjny pracodawca,
 ▪ Spółka jako organizacja ucząca się,
 ▪ Spółka jako firma o wysokiej kulturze zaangażowania,
 ▪ Spółka jako przedsiębiorstwo efektywne organizacyjnie.

W ramach każdego z tych obszarów zdefiniowano szereg dzia-
łań, których realizacja znalazła się w przyjętym na 2020 planie 
działań. Plan ten, w wyniku zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, 
musiał zostać jednak mocno zweryfikowany. Niektóre działania 
zostały przesunięte w czasie, z niektórych w ogóle zrezygnowa-

no. Naczelne miejsce w realizowanej strategii personalnej zajęło 
bowiem bezpieczeństwo pracowników oraz utrzymanie ciągłości 
procesów biznesowych.

W FFiL Śnieżka SA został powołany Zespół Szybkiego Reagowa-
nia ds. COVID-19, powołany jako podzespół istniejącego w Spół-
ce dominującej Głównego Zespołu ds. Szybkiego Reagowania, 
będącego jednostką doradczą Zarządu. Podzespół Szybkiego 
Reagowania ds. COVID-19, powołany na początku marca 2019 
roku (kontynuujący swoją działalność nadal) dedykowany jest do 
zajmowania się wszelkimi tematami związanymi z potencjalnym 

Funkcjonując w dynamicznie zmieniających się realiach rynku pracy i utrzymując 
szybkie tempo zmian organizacyjnych, Grupa Kapitałowa Śnieżka kładzie duży 
nacisk na efektywność procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

Skrócony raport roczny 2020 30      31



wpływem pandemii koronawirusa na działalność biznesową Gru-
py oraz na bezpieczeństwo pracowników.

W ramach ujednolicania procesów personalnych pomiędzy spół-
kami Grupy, w 2020 roku zespół HR Spółki dominującej, we 
współpracy z zespołami spółek zagranicznych intensywnie praco-
wał także nad wdrożeniem standardów pracy przy prowadzeniu 
procesów rekrutacji, zatrudniania i onboardingu pracowników dla 

spółek ukraińskiej i węgierskiej. Także w tych spółkach przeprowa-
dzone zostały procesy badania potencjału w zespołach sprzeda-
żowo-marketingowych, dokonano oceny kompetencji i zaprojek-
towano działania rozwojowe. Podjęto także pierwsze kroki mające 
na celu ujednolicenie procesów kadrowych i płacowych.

W 2020 roku, w ramach budowania efektywnej i innowacyjnej 
organizacji, w FFIL Śnieżka SA kontynuowane były prace związa-
ne z wartościowaniem stanowisk oraz aktualizacją polityki wyna-
gradzania i systemów premiowych. 

Na poziomie Spółki skupiono się także na optymalizacji procesu 
zarządzaniami szkoleniami.

W ramach procesu transformacji cyfrowej, w IV kwartale 2020 
roku w Spółce dominującej rozpoczęto także prace nad wdro-
żeniem systemu SAP HCM w obszarze kadrowo-płacowym. Do 
pracy przy tym projekcie został powołany interdyscyplinarny ze-
spół, który współuczestniczył w ocenie potencjalnych partnerów, 
definiował zakres projektu, a po podpisaniu umowy z wybranym 
dostawcą rozpoczął prace nad przygotowaniem koncepcji bizne-
sowej wdrożenia. Zakończenie wdrożenia i start produkcyjny no-
wego systemu planowany jest na III kwartał 2021 roku.

Dużym wyzwaniem w 2020 roku było również przygotowanie 
do zmiany modelu operacyjnego oraz wydzielenia Pionu Han-
dlowego z FFiL Śnieżka SA do spółki Śnieżka Trade of Colours. 
W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, praca w ramach tego 
projektu skupiła się w dużej mierze na: przygotowaniu dokumen-
tacji pracowniczej (zgodnie z wymogami prawa i harmonogramem 
projektu) komunikacji planowanych zmian, zabezpieczeniu migra-
cji danych pracowników w systemach IT oraz przygotowaniu i ak-
tualizacji umów z dostawcami usług i partnerami biznesowymi. 
Ważnym elementem było również przygotowanie wdrożenia pra-
cowniczych planów kapitałowych (PPK) w Śnieżka ToC.



Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka w podziale na płeć (z Zarządem) w 2020 r.

Kobiety KobietyMężczyźni Mężczyźni

Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka wg wieku Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka wg rodzaju 
umowy o pracę

30,8% 42169,2% 946

74
9

151

6

268

5979

353

562

85

233

855

Kobiety

421
Mężczyźni

946
Razem 

pracowników

1 367
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Jako Grupa Kapitałowa, integrując nasze działania na wszyst-
kich płaszczyznach organizacji dbamy, aby dynamizm zmian nie 
zaburzał troski o zachowanie zasady zrównoważonego rozwo-
ju, 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 
towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu nie zaburzyła dba-
łości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie 
uważamy dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni 
i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki, lokalne spo-
łeczności,  w których prowadzimy operacje biznesowe.

Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapi-
tałowej definiuje się jako aspekty dotyczące: Ludzi, Środowiska 
oraz Jakości. W odpowiedzialnej realizacji wyzwań zdefinio-
wanych w tych obszarach istotną rolę odgrywa aspekt efek-
tywnego zarządzania celami strategicznymi, wspieranego przez 
wartości i zasadę transparentności działania.

Czym się kierujemy?

Dynamicznie się rozwijamy, systematycznie zwiększając swoje moce produkcyjne i rozbu-
dowując infrastrukturę, nasze produkty trafiają na kolejne rynki eksportowe, a zespół pra-
cowników tworzący Grupę Kapitałową Śnieżka stale się powiększa. Intensywne procesy 
rozwojowe mają miejsce w warunkach zakorzenionej w naszej działalności dbałości o przej-
rzystość zasad i procedur oraz wynikającej z niej systematyczności i konsekwencji proce-
sów. Towarzyszy im wielowymiarowy, stale rozwijany monitoring działań z zakresu aspek-
tów niefinansowych, co pokazują analizowane w dalszej części sprawozdania wskaźniki.
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Kluczowe obszary Zrównoważonego Rozwoju
w Grupie Kapitałowej Śnieżka i procesy je wspierające 

WARTOŚCI ORGANIZACYJNE

TRANSPARENTNOŚĆ
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Ludzie – Siłę naszej organizacji stanowią członkowie jej ze-
społu, których zaangażowanie i innowacyjność są podstawą 
nowych konceptów i rozwiązań sprzyjających budowaniu prze-
wag konkurencyjnych. Dbając o warunki pracy, bezpieczeństwo 
i rozwój naszych pracowników tworzymy przyjazne i rozwijają-
ce środowisko pracy. 
Tak zdefiniowany aspekt zrównoważonego rozwoju rozumiemy 
także jako nasz wpływ na mieszkańców społeczności, w są-
siedztwie których funkcjonują spółki Grupy Kapitałowej. Na 
co dzień dbamy o to, aby nasza działalność nie wpływała ne-
gatywnie na komfort ich życia, a tworząc nowe miejsca pracy 
oraz kreując własne inicjatywy społeczne sprzyjamy minimali-
zowaniu wykluczenia społecznego w zdefiniowanych przez nas 
obszarach. Przykłady tych inicjatyw opisujemy w podrozdziale 
„Działania społeczne”.

Na poziomie globalnym, w odniesieniu do całego społeczeń-
stwa, dokładamy starań, aby nasze produkty były źródłem 
satysfakcji i inspiracji dla klientów na wszystkich rynkach, na 
jakich są sprzedawane. 
W obszar ten wpisuje się również tworzenie rozwiązań pro-
duktowych bezpiecznych dla zdrowia użytkowników, a także 
takich, które poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach.

Jakość – Zasada zachowania najwyższej jakości wyrobów 
i standardów ich produkcji jest podstawą filozofii naszego dzia-
łania. Droga, jaką przemierza każdy nasz produkt – od koncep-
tu, poprzez procesy technologiczne, produkcyjne, logistyczne 
i handlowe jest ściśle monitorowana i poddawana wielowymia-
rowej kontroli, po to, aby jej efektem było zapewnienie najwyż-
szej jakości wyrobów spełniających rygorystyczne wymogi oraz 
charakteryzujących się trwałością i odpornością. 
Dbałość o jakość ma tu zastosowanie do wszystkich proce-
sów, towarzyszących naszej działalności, wyraża się ona rów-
nież w transparentności działań rynkowych i komunikacyjnych, 
a także w trosce o wysokie standardy współpracy z naszymi 
akcjonariuszami,  partnerami handlowymi i kontrahentami.

Środowisko – 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 korzy-
stanie przez nas z zasobów przyrody. Stale monitorując środowi-
skowe aspekty naszej działalności, śledząc zmiany prawa w tym za-
kresie 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 śro-
dowiskowego.
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Od kilkunastu lat Śnieżka aktywnie kreuje autorskie inicja-
tywy społeczne, tworząc programy i projektu – zarówno lo-
kalne, jak i ogólnopolskie. Zdefiniowane w polityce zaanga-
żowania społecznego kierunki działalności wyznaczają ramy, 
w których projektowane i realizowane są te aktywności.

Jako główne filary zaangażowania społecznego Grupy Kapita-
łowej Śnieżka definiujemy:

W kontekście całej Grupy podkreślamy jak ważne jest dla nas 
otoczenie, w którym funkcjonują nasze spółki. Lokalne społecz-
ności postrzegamy jako siłę każdego regionu i kraju i im poświę-
camy 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 dzia-
łania społecznego w skali całego kraju, adresując nasze inicjaty-
wy m.in. do mieszkańców i jednostek zlokalizowanych w małych 
miejscowościach czy obszarach zagrożonych wykluczeniem.

Głównymi beneficjentami naszych działań społecznych są dzie-
ci i młodzież, ich rodziny i bezpośrednie otoczenie. Wsparcie 
dla nich realizowane jest głównie we współpracy z jednostkami 
publicznymi lub za ich pośrednictwem.

Nasze projekty społeczne i inne formy zaangażowania sku-
pione są wokół wynikającej ze strategii biznesowej zasady 
„czynienia świata bardziej kolorowym”, co odnosimy do wielu 
obszarów życia naszych beneficjentów. Kolor rozumiemy tak-
że jako „zmianę na lepsze”, „inspirację” i „radość”, trwale wpi-
sując je w podstawy zrównoważonego rozwoju na poziomie 
naszych działań społecznych.

KOLOR

LOKALNOŚĆ

DZIECI I MŁODZIEŻ
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PRACOWNICY

Po wdrożeniu home office (na stanowiskach, na których było to 
możliwe) w Spółce, a w ślad za tym we wszystkich spółkach Gru-
py, wprowadzono nowe procedury. Aby zminimalizować ilość kon-
taktów między pracownikami fizycznymi, zastosowano skrócenie 
zmian, wydłużając czas przerw pomiędzy poszczególnymi bryga-
dami. Szczególnymi obostrzeniami objęto nie tylko pracowników, 
ale także podwykonawców poruszających się na terenie spółek, np. 
kierowców odbierających towar. Minimalizując ryzyko zakażeń, wy-
dzielono strefy ruchu, w obrębie których dopuszczono poruszanie 
się dostawców i odbiorców, objęto te osoby także obowiązkowym 
pomiarem temperatury. Dla zwiększenia bezpieczeństwa całego 
zespołu m.in. zawieszono delegacje oraz wizyty gości z zewnątrz, 
dystrybuowano płyny dezynfekujące i środki ochrony osobistej, 
a także wprowadzono ograniczenie liczby pracowników w pomiesz-
czeniach. FFiL Śnieżka zainstalowała w swoich zakładach profesjo-
nalny, automatyczny system pomiaru temperatury ciała.

Nasze działania społeczne w Polsce wobec pandemii COVID-19: „Chronimy i pomagamy”. 

Wielowątkowość działań na rzecz bezpieczeństwa, jakie wobec pandemii COVID-19 podjęła Spółka, złożyła się 
na kampanię „Chronimy i pomagamy”. W jej ramach FFiL Śnieżka SA realizowała przedsięwzięcia adresowane do 
wielu grup interesariuszy.

LOKALNE PLACÓWKI  
OŚWIATOWE – Akcja „Przybij
piątkę Czyściochowi”

Spółka ufundowała kilkadziesiąt urządzeń 
„Czyścioch” do bezdotykowej dezynfekcji 
rąk. Trafiły one do szkół zlokalizowanych 
w gminie i mieście Dębica, czyli w bez-
pośrednim otoczeniu Spółki dominującej. 
Każda placówka, oprócz urządzenia i sta-
bilnego stojaka, otrzymała również zapas 
płynu dezynfekującego.



PARTNERZY HANDLOWI

Dla partnerów handlowych przygotowano 
specjalne materiały informacyjne z rekomen-
dacjami dobrych praktyk w zakresie bezpie-
czeństwa, w tym m.in. gotowe informatory dla 
ich pracowników. Zespół marketingu Śnieżki 
przygotował również poradniki z inspiracjami, 
jak wesprzeć proces sprzedaży w dobie pan-
demii. Poradniki zawierały gotowe rozwiązania 
dla punktów handlowych, ukierunkowane na 
optymalizację obsługi klienta w warunkach za-
grożenia zakażeniem.

Centrum Medyczne  
w Łańcucie – szpital jednoimienny

 ▪ Zakup środków ochrony osobistej dla personelu

WARTOŚĆ WSPARCIA: 316 377 zł

Centrum Medyczne w Łańcucie – Kliniczny 
Oddział psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

 ▪ Zakup wyposażenia dla oddziału przez  
Fundację Śnieżki Twoja Szansa

WARTOŚĆ WSPARCIA: 30 000 zł

SZPITALE – wsparcie o wartości 1,1 mln PLN 

ZOZ Dębica – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

 ▪ Zakup urządzeń oczyszczających,  
filtrujących i ozonujących powietrze

 ▪ Zakupu aparatu USG 
 ▪ Dwukrotny zakup środków  

ochrony osobistej dla personelu

WARTOŚĆ WSPARCIA: 605 711 zł

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie

 ▪ Zakup środków ochrony  
osobistej dla personelu

WARTOŚĆ WSPARCIA: 184 453 zł
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Własna Fundacja i autorskie programy społeczne:

30 odnowionych oddziałów dziecięcych szpitali w całej Polsce 
w ciągu 15 lat realizacji programu „Dziecięcy świat w kolorach”.
W 2020 roku, mając na uwadze zagrożenie epidemiczne oraz 
trudności w przeprowadzeniu renowacji oddziałów, podjęto de-
cyzję o tymczasowym zawieszeniu projektu do czasu zniesienia 
obostrzeń dotyczących m.in. przebywania na terenie szpitali.  
Na rok 2021 zaplanowano wznowienie działań w projekcie, do-
stosowując sposób realizacji przedsięwzięcia do bieżącej sytu-
acji epidemicznej.

15 lat działalności Fundacji Śnieżki Twoja Szansa, wsparcie dla 
ponad 500 osób fizycznych i ponad 300 instytucji i organizacji.
W 2020 roku Fundacja aktywnie realizowała:

 ▪ Projekt „Mały świat dużego pieniądza”
 ▪ Program stypendialny „Grant na szansę”
 ▪ Ochrona zdrowia (działania na rzecz osób przewlekle cho-

rych i niepełnosprawnych)



edycja pilotażowa  
(zasięg: Podkarpackie)
3 laboratoria

I ogólnopolska
edycja
11 laboratoriów

II ogólnopolska
edycja
10 laboratoriów

Zgodnie z ideą tego projektu każdy uczeń ma w sobie potencjał 
do poznawania i zmieniania świata. Do dokonywania wielkich 
chemicznych odkryć potrzebne są jednak odpowiednie warun-
ki. Stworzyć je pomaga projekt „Koloratorium”, dzięki któremu 
uczniowie mogą zrozumieć, że przeprowadzanie eksperymen-
tów i poznawanie otaczającego ich środowiska to świetna zaba-
wa i doskonała przygoda. W ramach projektu szkoły podstawo-
we z miejscowości do 20 tys. mieszkańców mają szansę wygrać 

Pracownie ufundowane przez Śnieżkę w dotychczasowych 
edycjach projektu "Koloratorium"

kolorowe pracownie biologiczno-chemiczne z profesjonalnym 
wyposażeniem. W 2020 roku placówki z całej Polski walczy-
ły o 10 minilaboratoriów oraz wiele innych ciekawych nagród. 
Szkoły otrzymują od Śnieżki również produkty na potrzeby re-
montów sal.
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rozpoczęcie
produkcji farb1984

Uruchomienie
zakładu produkcyjnego  
na Ukrainie

Debiut na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie

Wprowadzenie na rynek 
produktów z Teflon™ 
surface protector

Wprowadzenie na  
rynek marki Magnat

Powstanie spółki  
akcyjnej Śnieżka1998 2004

2003

2000 2008

2003 Uruchomienie zakładu  
produkcyjnego na Białorusi

Historia



2012

2019

2010

2013

2021

2021

2012

2018
Kolejne nowe marki na
rynku (Vidaron, Foveo-Tech, 
Beston, Senseo)

Nowa identyfikacja 
wizualna marki Śnieżka

Wprowadzenie na polski rynek 
pierwszej farby satynowej 
w gotowych kolorach 
(Śnieżka Satynowa)

Wprowadzenie na polski rynek  
pierwszej farby ceramicznej  
w gotowych kolorach 
(Magnat Ceramic)

Nabycie 80% udziałów 
w węgierskiej spółce 
Poli-Farbe Vegyipari Kft

Przeniesienie Pionu 
Handlowego do Śnieżka  
Trade of Colours Sp. z o.o

Rozwinięcie systemu 
identyfikacji Śnieżki o nowy 
branding korporacyjny

Nabycie większościowego
pakietu akcji Radomskiej Fabryki
Farb i Lakierów SA i uzyskanie
przez Śnieżkę statusu spółki
dominującej wobec spółki Rafil
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Co nas wyróżnia?

Nowoczesne 
fabryki
produkujące rocznie

ok. 190 mln kg 
wyrobów chemii
budowlanej. Jeden z liderów rynku 

farb i lakierów w Polsce  
w segmencie wyrobów  
dekoracyjnych 

z 35-letnim
doświadczeniem 
w branży, 
a także jeden z wiodących 
producentów na Węgrzech, 
Ukrainie i Białorusi.

Grupa zbudowana
wokół Fabryki Farb

i Lakierów Śnieżka SA
- jedynej firmy

z branży
notowanej

na GPW.

Bogate
portfolio  
produktów do dekoracji 
i ochrony różnych  
powierzchni wewnętrznych 
i zewnętrznych.

Własne Centrum 
Badań i Rozwoju, 

opracowujące innowacyj-
ne rozwiązania i nowe 

technologie. Jedyne 
w branży laboratorium 

badawcze akredytowane 
przez PCA, Nr AB 855.

Grupa, która 
z kilkuosobowego 
biznesu wyrosła na 
przędsiębiorstwo 
zatrudniające 

ok. 1 400
pracowników.



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

Aktualny raport roczny: 
raportroczny2020.sniezka.pl

Kontakt:
relacjeinwestorskie@sniezka.com

Izabela Chmiel
Dyrektor Biura Zarządu
       izabela.chmiel@sniezka.com
       +48 14 680 54 17

Aleksandra Małozięć
Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej
       aleksandra.maloziec@sniezka.com
       +48 14 680 54 83
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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

raportroczny2020.sniezka.pl


