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Шановне панство,

Торік, після кількох років інтенсивного розвитку і шляхом 

органічного зростання, і завдяки придбанням, Група компаній 

«Śnieżka» перейшла до реалізації давно запланованої зміни 

операційної моделі та підходу до управління. Це сучасна 

концепція, поширена серед організацій міжнародного 

масштабу, яка передбачає виокремлення в рамках Групи 

центрів компетенцій з найважливіших напрямів її діяльності. 

Цей процес завершився на початку 2021 року перенесенням 

комерційного відділу (здійснюємо  маркетингову  і торговельну 

діяльність) зі структур АТ «ФФіЛ «Śnieżka» у дочірню компанію 

– ТзОВ «Śnieżka Trade of Colours», у якій компанії належить 

100% частки.  

У новій моделі материнська компанія АТ «ФФіЛ «Śnieżka» 

буде центром компетенції в галузі досліджень і розробок, 

виробництва й управління ланцюгами постачання (закупівля, 

дистрибуція, складування  й  логістика), а компанія «Śnieżka 

Trade of Colours» – продажу та маркетингу. Процеси й найкращі 

практики, розроблені в цих компаніях, упроваджуватимуть 

на підприємствах нашої Групи, розташованих у Польщі й 

за кордоном – з урахуванням специфіки місцевих ринків. 

Ці зміни дозволять ефективніше реалізувати наше бачення 

бізнесу, уніфікувати стандарти управління та повною мірою 

використовувати ефект масштабу.

Більшу частину цієї суми становили інвестиції, здійснені АТ 

«ФФіЛ «Śnieżka». Найважливішими реалізаціями цього періоду 

стали: завершення першої і початок другої черги будівництва 

нового логістичного центру в Заваді, завершення розширення 

і модернізації виробничих підприємств у Любзіні й Пусткові, а 

також завершення ключових впроваджень у рамках проєкту 

цифрової трансформації Change IT.

Аналізуючи продаж і фінансові результати, що їх Група 

компаній «Śnieżka» досягнула торік, не можна не враховувати 

вплив пандемії COVID-19 та її наслідків на поведінку 

споживачів. Унаслідок тимчасового обмеження мобільності 

й переходу багатьох компаній на дистанційну роботу в 

другому кварталі минулого року спостерігали сплеск попиту 

на ремонтно-будівельні матеріали, включаючи декоративні 

фарби і вироби для захисту та декорування деревини. У 

наступні місяці попит на продукцію Групи нормалізувався і 

повернувся до рівня, який фіксували до пандемії.

У час невизначеності покупці вибирають ті торгові марки, 

яким найбільше довіряють. Тому висока впізнаваність наших 

брендів – зокрема Magnat, Śnieżka, Vidaron, Rafil і Foveo-Tech 

на польському ринку та Poli-Farbe на угорському – відіграла 

важливу роль під час пандемії. Крім того, у Польщі, Угорщині 

та Україні зберігалася тенденція до вибору дорожчих і 

якісніших продуктів.

Завдяки сприятливим споживчим тенденціям, а також 

сміливій та інтенсивній комерційно-маркетинговій діяльності, 

яку ми вели навіть на піку пандемії, 2020 року Група компаній 

«Śnieżka» досягла вищих доходів від продажу, відповідно, 

отримала більший прибуток.

Ми тішимося, що АТ «ФФіЛ «Śnieżka» ефективно використало 

цей час і збільшило свою частку на польському ринку, що 

На додачу до змін в операційній моделі Групи 

ми продовжили найбільший у нашій історії 

інвестиційний цикл, запланований на 2018-2022 

роки, з виділенням 126,9 млн злотих торік.

Лист
Голови Правління 
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Група «Śnieżka» складається з компаній, що 
працюють на ринку лакофарбових матеріалів. 
На сучасних виробничих підприємствах Групи, 
розташованих у чотирьох країнах – Польщі, 
Угорщині, Україні та Білорусі, – щорічно 
виробляють близько 190 млн кг (оціночна 
вартість з урахуванням розширення Групи 
завдяки «Poli-Farbe») різних видів будівельної 
хімії для внутрішнього і закордонних ринків. 
Продукція Групи призначена для декорування 
та захисту різноманітних поверхонь. Наприкінці 
2020 року у Групі працювало 1 367 осіб. 

Група «Śnieżka» складається з компаній, що працюють на 

ринку лакофарбових матеріалів. На сучасних виробничих 

підприємствах Групи, розташованих у чотирьох країнах – 

Польщі, Угорщині, Україні та Білорусі, – щорічно виробляють 

близько 190 млн кг (оціночна вартість з урахуванням 

розширення  Групи  завдяки «Poli-Farbe») різних  видів  будівельної 

хімії для внутрішнього і закордонних ринків. Продукція Групи 

призначена для декорування та захисту різноманітних 

поверхонь. Наприкінці 2020 року у Групі працювало 1 367 осіб.

Група є одним з лідерів ринку лакофарбових матеріалів 

у Польщі  в  сегменті  декоративної продукції¹, одним 

з найбільших гравців на ринку декоративних фарб в  

1 Джерело: Polski Związek Producentów Farb i Klejów (Польська асоціація виробників фарб і клеїв), 2019.

є найважливішим для Групи. Підбиваючи підсумки року в 

дочірніх компаніях, ми особливо позитивно оцінюємо темпи 

інтеграції «Poli-Farbe Vegyipari Kft.» до Групи. Своєю чергою, 

на білоруському ринку завершили процес реструктуризації 

портфоліо виробів, завдяки чому воно стало краще 

адаптоване до купівельної спроможності споживачів, яка там 

нижча, ніж на інших основних ринках Групи. 

2021 рік пройде під знаком подальшого впровадження нової 

моделі управління в усіх фірмах Групи компаній «Śnieżka»: це 

буде час для коригування структури, оптимізації процесів і 

передачі ноу-хау та найкращих практик між компаніями нашої 

Групи. 

Як і раніше, ми прагнутимемо до подальшого зміцнення 

позицій Групи на ключових ринках: у Польщі, Угорщині, Україні 

й Білорусі. З огляду на частку угорського ринку у структурі 

нашого продажу ключовим моментом буде продовження 

інтеграції «Poli-Farbe Vegyipari Kft.» до Групи та подальше 

підвищення ефективності. Плануємо перейти від пасивної 

оптимізації, яку проводили торік, до активної боротьби за 

частку ринку в найпривабливіших для нас продуктових 

сегментах. 

Цьогоріч продовжуємо будівництво нашого нового 

логістичного центру, який плануємо запустити в перші 

місяці наступного року. Це найбільша разова інвестиція в 

нашій історії. Ефективне управління ланцюжком постачання 

– зокрема швидке виведення продукції на ринок, негайне 

реагування на поточні тенденції продажу й підтримка 

оптимального балансу між виробництвом та рівнем запасів 

– це одна з основ конкурентоспроможності будь-якої 

сучасної організації. Це знайшло відображення в розширенні 

складу Правління АТ «ФФіЛ «Śnieżka» посадою менеджера, 

відповідального за цю сферу. 

Як і для всіх компаній,  для  нас цьогорічним викликом, 

очевидно, залишається вплив пандемії COVID-19, яка 

породжує значну мінливість у нашому оточенні – з погляду 

і споживчих тенденцій, і ширшого макроекономічного 

середовища. Однак нині не можемо оцінити, наскільки 

поведінка споживачів у сезоні 2021 року, що незабаром 

розпочнеться, буде схожою на торішній сезон або на 

передпандемічний період.

Ретельного моніторингу потребуватиме також ситуація 

на ринку сировини для нашої галузі. Проблеми частини 

постачальників створюють ризики, пов'язані з тимчасовим 

обмеженням доступу до деяких видів сировини, яку 

використовують для виробництва, що в довгостроковій 

перспективі може призвести до зростання її вартості. 

Це створить для нас проблеми з погляду ціноутворення 

і підтримки досягнутого рівня маржі. Ми також уважно 

стежитимемо за процесами консолідації в галузі, особливо на 

польському ринку.

Зазначені вище чинники спонукають нас використовувати 

короткострокову перспективу у плануванні та вимагають 

високої організаційної гнучкості. Я переконаний, що завдяки 

нашій спільній роботі й інвестиціям, які ми вклали за останні 

кілька років, – у людей, їхню компетентність і знання, бренди, 

відносини з нашими акціонерами, дистриб'юторську мережу, 

технології та матеріальні активи – Група готова відповідати 

на виклики та використовувати наявні можливості. Хотів би 

подякувати всім, хто зробив у це свій вклад. 

Пьотр Мікрут, 

Голова Правління 

O nasПро нас
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Угорщині, одним з лідерів серед виробників фарб в Україні², 

a також одним з провідних виробників у сегменті гіпсових 

шпаклівок у Білорусі³. Група «Śnieżka» входить до числа 25 

найбільших виробників лакофарбових матеріалів в Європі 

(за даними журналу «European Coatings») та водночас є 

єдиним представником галузі в центрально-східній частині 

континенту.

Завдяки роботі кваліфікованого персоналу і співпраці з 

відомими міжнародними постачальниками сировини в Групі 

створюють інноваційні рішення, які гарантують високу 

якість пропонованої продукції. Відстежуючи світові тренди 

в галузі дизайну інтер'єру та співпрацюючи з дизайнерами 

й архітекторами, Група пропонує вироби найвищої якості, 

багата кольорова гама яких стає джерелом натхнення для 

споживачів у кількох десятках країн.

Материнською компанією Групи є «Фабрика Фарб і Лаків 

«Śnieżka» – один з лідерів ринку лакофарбових матеріалів у 

Польщі. Підприємство досягло такого високого становища за 

більш ніж 35 років діяльності – його початок було покладено 

1984 року. Історичні корені компанії пов'язані з Підкарпатським 

регіоном, де дотепер діють основні виробничі підприємства 

та сучасний Центр досліджень і розробок. З 2003 року 

компанія, єдина у своїй галузі, акції якої котируються на 

Варшавській фондовій біржі. АТ «ФФіЛ «Śnieżka» залишається 

одним з чотирьох найбільших виробників цієї галузі в Польщі.

До портфоліо компаній Групи «Śnieżka» входять продукти для 

захисту та декорування різноманітних поверхонь як усередині 

приміщень, так і зовні. Продуктова пропозиція включає, 

зокрема, фарби для стін і фасадів, вироби для фарбування 

деревини та металу, шпаклівки для стін і деревини, а 

також системи утеплення будівель. Ці вироби продають під 

торговими марками: Magnat, Śnieżka, Vidaron, Rafil, Foveo-

-Tech, Ultra biel, Beston і Poli-Farbe. 

АТ «ФФіЛ «Śnieżka» постійно проводить дослідницьку і 

розробницьку діяльність для поліпшення своєї ринкової 

пропозиції, що можливо, зокрема, завдяки роботі власних 

спеціалізованих дослідницьких лабораторій, які входять до 

складу Центру досліджень і розробок  у  Бжезниці. Однією 

з них є випробувальна лабораторія № AB 855,  яка здобула 

статус єдиного такого підрозділу в галузі, отримавши 

акредитацію Польського центру акредитації 2007 року.

Продукція АТ «ФФіЛ «Śnieżka» доступна в багатьох каналах 

збуту. Важливу роль у продажі відіграє незалежний ринок, де 

компанія взаємодіє з діловими партнерами на основі готової 

моделі співпраці. Компанія також співпрацює з міжнародними 

та місцевими мережами DIY. Її продукцію представлено в 

магазинах Leroy Merlin, OBI, Castorama, Bricomarché і PSB 

Group. Вироби компанії також продають через її інтернет-

магазин – www.dekoratorium.pl. Багатоканальна дистрибуція 

є однією з передумов стратегії зростання продажу компанії і 

водночас мінімізує ризики, пов'язані з надмірною залежністю 

від одного каналу збуту або дистриб'ютора. На закордонних 

ринках продукцію реалізують здебільшого за непрямою 

моделлю. Вироби компанії розповсюджують серед гуртовиків, 

роздрібних магазинів і мереж DIY.

Діяльність фірми базується на чітко визначеному переліку 

цінностей, а також її характеризує багаторічна підтримка 

суспільства  в  рамках  програм і проєктів у сфері 

корпоративної соціальної відповідальності й через роботу 

Фонду Śnieżka «Твій шанс».

Акціонери

Засновники та їхні наступники (спадкоємці)

Інституційні інвестори (більше ніж 5% акцій)

Інші акціонери

* Дані станом на 31.12.2020 р.
** Aviva OFE Santander – 11,58%

      Nationale-Nederlanden OFE – 9,35%

18,7%**

60,4%
20,9%

Структура акціонерів АТ «ФФІЛ «Śnieżka»* (частка в статутному капіталі в %)

Наше бачення Наша місія

2 Джерело: Хім-Кур’єр, 2018.
3 Джерело: Власна оцінка, 2019.

Śnieżka – це динамічна, інноваційна 

Група компаній, що використовує 

багаторічний досвід й обізнаність 

на локальних ринках, а також 

упроваджує найсучасніші технології, 

формуючи тренди у своїй категорії.

Наша місія – це гарантія динамічного 

розвитку компанії завдяки постачанню 

клієнтам широкої гами сучасних продуктів, 

що робить життя споживачів кольоровим 

і викликає радість від перебування в 

інтер’єрах, де кожен з нас проводить значну 

частину свого часу. Завдяки нашим виробам 

інтер’єри стають гарними і привабливими. 

Водночас наша мета – створювати натхненне 

і приязне середовище для співпраці та 

відчуття справжнього партнерства для всіх 

прихильників АТ «ФФіЛ «Śnieżka».
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Стратегічні цілі Групи спрямовано на концентрацію діяльності на вибраних європейських та 
позаєвропейських ринках і водночас на збереження лідерської позиції на ринках Центрально-
Східної Європи, з провідним значенням польського ринку та суттєвим значенням ринків Угорщини 
й України. Група має намір досягти цих цілей, зосередившись на розвитку діяльності у вказаних 
країнах, а також на зміцненні своїх позицій у сегменті декоративних фарб та інших продуктових 
категоріях на чотирьох стратегічних ринках: польському, угорському, українському та білоруському.

Стратегія Групи компаній «Śnieżka» передбачає реалізацію  

зазначених цілей, враховуючи такі засади:

 ■ впровадження нової моделі управління Групою на основі 

центрів компетенцій;

 ■ підтримка іміджу привабливого та надійного партнера 

серед постачальників і клієнтів Групи, конкурування 

інноваційними й еластичними підходами в роботі;

 ■ розвиток багатоканального збуту з урахуванням 

зосередженості на поглибленій сегментації клієнтів та 

створенні конкурентоспроможної цінової пропозиції для 

них.

Реалізувати ці бізнес-цілі було б неможливо без міцних основ, 

якими є:

 ■ сильні, надійні торгові марки, що ведуть діалог зі 

споживачем;

 ■ ефективні, тобто дійові та гнучкі канали збуту;

 ■ знання про споживача, який перебуває в центрі уваги, та 

ефективні дії, спрямовані на кінцевого клієнта;

 ■ впровадження інноваційної продукції відповідно до 

трендів;

 ■ розуміння стратегії та очікувань ділових партнерів та 

визначення спільного шляху до кінцевого клієнта;

 ■ оптимізація асортименту продукції в окремих 

асортиментних групах з урахуванням потенціалу 

конкретних ринків;

 ■ високий рівень обслуговування бізнес-клієнтів завдяки 

комплексним заходам та часу доставки.

Найближчими роками Група «Śnieżka» продовжуватиме 

працювати над розвитком торгових марок, продуктів та 

процесів, ураховуючи мінливі потреби клієнтів на різних 

ринках. Надалі розвиватимемо впроваджені на початку 2020 

року цифрові рішення, що підтримують, зокрема, процеси 

B2B та маркетингу, а також електронної комерції. Їхнє 

вдосконалення дозволить Групі краще реагувати на потреби 

і своїх ділових партнерів, і кінцевих клієнтів. Ключовим тут 

є врахування дедалі стрімкішої діджиталізації та загального 

доступу до нових технологій, які змінили купівельну поведінку 

споживачів.

Однією з ключових інвестицій, яка значно збільшить 

можливості ефективного розподілу продукції у всій Групі, є 

сучасний Логістичний центр, який заплановано відкрити в 

перші місяці 2022 року.

Стратегія
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Важливою підтримкою для ефективної реалізації стратегічних напрямів є перелік організаційних 
цінностей, який розробили в компанії із залученням усього її колективу. Він є невід’ємною частиною 
формування в компанії культури високої заангажованості. Організаційні цінності АТ «ФФіЛ              
«Śnieżka» полягають у нашій ДНК: вони визначають принципи роботи й засади відносин на всіх рівнях 
організації, водночас підтримуючи спосіб реалізації амбітних бізнес-цілей. Організаційні цінності 
реалізують компанії Групи.

Наші організаційні цінності:

Клієнтоорієнтованість 
клієнт і його 

задоволеність 

є основою нашої

діяльності. Стратегічна 

перспектива 
будуємо перспективу 

розвитку компанії на 

основі амбітної стратегії 

та розумних ризиків.

Інноваційність
систематично

шукаємо ідеї для

розширення 

портфоліо наших 

виробів і методів 

роботи. Люди
ми глибоко 

переконані, що 

вони є нашим 

найціннішим 

ресурсом.  

Співпраця, повага 

та довіра 
є для нас основою 

тісної взаємодії і 

роботи компанії як 

єдиного цілого. 

Відповідальність і 

заангажованість 
як працівники 

несемо особисту 

відповідальність 

за свої дії і спосіб 

їхньої реалізації. 

Бізнес-ефективність  
головний 

критерій нашої 

діяльності. 

Wartości
organizacyjne

Організаційні 
цінності
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Окрім того, «Poli-Farbe» має дві дочірні компанії, що 

здійснюють комерційну діяльність, – у Румунії («POLIFARBE 

RO s.r.l.» в Одорхею-Секуєск) та у Словаччині («POLIFAR-

Перелік компаній Групи, які консолідуються або обліковуються за методом власного капіталу 
(станом на 31.12.2020 р .)

BE SK spol. s r.o.» у Коларово – нині відбувається процес 

ліквідації цієї компанії), – в яких вона володіє 100% часток.

Назва Місце реєстрації Вид основної діяльності    
Консолідація (i частка 

в статутному капіталі)

Poli-Farbe

Vegyipari Kft.

Угорщина, Боча,

III. kerület 2

виробництво фарб, емалі, виробів для 

системи утеплення, шпаклівки й ін., реалізація 

будівельних матеріалів гуртом і вроздріб

Методом повної 

консолідації (80,00%)

ТзОВ «Снєжка-

Україна»

Україна, 

м. Яворів, вул. 

Привокзальна, 1A 

виробництво фарб, емалі, лаків, розчинників, 

клеїв, шпаклівок й ін., реалізація будівельних 

матеріалів гуртом і вроздріб

Методом повної 

консолідації   (83,48%)

ТзОВ «Śnieżka-

-BelPol»

Білорусь, 

Жодино, вул. 

Дорожная, 3/1

виробництво шпаклівок й імпрегнатів Методом повної                                                                                  

консолідації (100%)

ТзОВ «Śnieżka Trade 

of Colours»

Польща, 

м. Варшава, бульв. 

Іоанна Павла ІI, 23

маркетинг, реалізація продуктів, аналіз і 

моніторинг ринку, управління торговими марками

Методом повної 

консолідації  (100%)

АТ «Радомська 

Фабрика Фарб 

i Лаків» 

Польща,

м. Radom

вул. Чарна, 29

виробництво і продаж антикорозійних  виробів Методом повної                                                                                   

консолідації                                                         

(92,11%)

ТзОВ «Plastbud» Польща   

с. Пустков, 164 b

виробництво колорантів Colorex і системи   

кольорування «Śnieżkа», постачання деяких 

видів сировини і товарів для Групи

Методом прав 

власності                                  

(10,07%)

Організація і структура Групи

Суб'єкти  господарювання,  що  входять  до складу Групи, пов'язані між собою частками та 
виробничими  залежностями. Повна організація, відповідальне управління ресурсами та 
закупівлями сприяє ефективному функціонуванню Групи, а також збільшенню прибутку для 
акціонерів. Співпраця базується на взаємодоповненні, обміні ноу-хау та вигодах, що випливають із 
синергетичних дій. Провідну роль у цих процесах відіграє АТ «Фабрика Фарб і Лаків «Śnieżka».  

АТ «Фабрика Фарб і Лаків «Śnieżka» 

Материнська компанія 

ТзОВ «TM Інвестмент»

Частка – 100% 

ТзОВ «Снєжка-Україна» 

Частка – 83,48% 

ТзОВ «Śnieżka BelPol»

Частка – 100% 

«Poli-Farbe Vegyipari Kft.»

Частка – 80% 

АТ «Радомська Фабрика Фарб i Лаків»

Частка – 92,11%  
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Станіслав Цимбор
Голова Ради

Ярослав Войдила
Секретар Ради

Єжи Патер
Заступник Голови Ради

Пьотр Мікрут
Голова Правління

Вітольд Васько
Заступник голови Правління,

Директор з економічних питань

Здіслав Червєц
Член Правління, Директор з

управління ланцюгами поставок 

Йоанна Врубель-Ліпа
Заступник Голови Правління,

Директор комерційний

Керівництво компанії
Правління Наглядова Рада 

Збігнєв Лапіньскі
Член Ради

Рафал Мікрут
Член Ради

Даріуш Орловскі
Член Ради
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Консолідовані доходи від продажу 2010-2020 (млн злотих)

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

* Інформація станом на 31 грудня 2020 р.

квартирах та на присадибних ділянках. Протягом 2020 

року на польському ринку споживачі здебільшого вибирали 

преміумпродукти, яким властива вища якість (кращий склад, 

параметри та властивості), та вироби середньої цінової 

категорії.

В Угорщині (19,7% частки в консолідованих доходах від 

продажу) – завдяки консолідації результатів «Poli-Farbe» – 

доходи від збуту, які Група згенерувала 2020-го, становили 

162 071 тис. злотих і були на 63,0% (62 642 тис. злотих) 

вищими, ніж попереднього року. Це наслідок консолідації 

результатів угорської компанії та її дочірніх підприємств за 

повний звітний період (консолідована фінансова звітність за 

2019 рік включає результати «Poli-Farbe» з 15 травня по 31 

грудня 2019-го).

Провідним ринком продажу (для виробів і товарів) Групи 

«Śnieżka» торік був польський із часткою 63,8% (67% 2019 

року). Іншими ключовими країнами, в яких ведуть діяльність 

компанії Групи, є Угорщина, Україна та Білорусь.

Загальний дохід Групи, досягнутий на зовнішніх ринках 2020 

року, становив понад третину (36,2%) її загальних доходів. 

* З 2017 р. відповідно до стандарту MSSF15

2020 року Група компаній «Śnieżka» активно 
діяла на багатьох ринках – у Польщі та на 15 
закордонних.

Основними ринками для Групи є: Польща, Угорщина, Україна 

та Білорусь. Торік доходи Групи, отримані на цих чотирьох 

ринках, становили 95,7% консолідованих доходів від продажу.

2020-го Група компаній «Śnieżka» досягла рекордних 

консолідованих доходів від продажу – 821 330 тис. злотих, 

тобто на 14,5% більше, ніж попереднього року. Наслідки 

пандемії COVID-19, зокрема перехід багатьох компаній на 

дистанційну роботу та тимчасове зменшення мобільності 

частини суспільства, мали значний позитивний вплив на 

консолідовані результати цього періоду (особливо в другому 

кварталі минулого року). Ефект від підвищеного попиту на 

ремонтно-будівельні матеріали було помітно переважно в 

Польщі й Угорщині.

Переважну частку в загальних доходах від продажу Групи 

(63,8%) становив збут на польському ринку, який зріс на 

9,2% р./р., тобто до 524 473 тис. злотих. Зростання вартості 

продажу в Польщі є результатом, зокрема, ремонтного буму, 

що його спричинило введення весняного локдауну. Унаслідок 

цього, проводячи більшу частину часу вдома, багато 

поляків вирішило взятися за ремонт – у тому числі виконати 

фарбування стін та інші реноваційні роботи в будинках, 

63,8%
19,7%

9,3%

2,8%
4,4%

Польща

Угорщина

Україна

 

Білорусь

Інші 

Наш бізнес
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 2020 Структура  2019  Зміна (р./р.)

Декоративні вироби 635 534 77,4% 545 964 16,4%

Будівельна хімія 109 508 13,3% 97 582 12,2%

Продукція для промисловості 8 979 1,1% 8 124 10,5%

Товари 55 070 6,7% 53 881 2,2%

Інші доходи 6 895 0,8% 5 805 18,8%

Матеріали 5 344 0,7% 5 726 -6,7%

Усього 821 330 100,0% 717 082 14,5%

Доходи від продажу Групи «Śnieżka»  за видами продукції (тис. злотих)

Сезонність продажу 

У галузі помітно чинник сезонності, пов’язаний з інтенсивністю ремонтно-будівельних робіт у конкретні періоди року.

Сезонність Групи «Śnieżka» в 

Польщі (у млн злотих)

Продуктові категорії

За вартістю у структурі продажу Групи домінували декоративні 

вироби, частка яких у консолідованих доходах від реалізації 

становила 77,4%. 2020-го Група отримала дохід від  їхнього 

продажу в сумі  635 534 тис. злотих – на 16,4% (89 570 

тис. злотих) більше, ніж попереднього року. Це результат 

зростання ринку лакофарбових матеріалів у Польщі й 

Угорщині завдяки міцним позиціям найбільших компаній 

Групи в сегменті декоративних фарб – АТ «ФФіЛ «Śnieżka» на 

польському ринку та «Poli-Farbe» на угорському.

Будівельна хімія займала друге місце у структурі продажу 

Групи – 13,3%. Дохід від продажу продукції цього сегмента 

(включаючи шпаклівки та штукатурки) становив 109 508 тис. 

злотих і був на 12,2% вищим, аніж попереднього року.

Торік продаж товарів також дещо зріс. Доходи Групи в цьому 

сегменті збільшилися на 2,2% – до 55 070 тис. злотих.

Q1

190

40

90

140

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

2017 2018 2019 2020

У натуральних показниках продаж 

виробів Групи становив 166,3 млн л/кг 

і був на 12,5% вищим, аніж 2019 року

2020 року Група продала 97,8 млн л/кг декоративних виробів 

(+18,3% р./р.), 67,0 млн л/кг будівельної хімії (+5,1% р./р.) та  

1,5 млн л/кг іншої промислової продукції (+4,5% р./р.).

Нетиповий характер сезону - 2020, що виявляється в появі 

дуже сильного купівельного імпульсу в ІІ кварталі минулого 

року (особливо у травні та певною мірою в червні).
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 ■ Угорщина

 ■ Україна

 ■ Білорусь

 ■ Молдова 

 ■ Росія 

 ■ Литва 

 ■ Казахстан

 ■ Чехія

 ■ Словаччина

 ■ Румунія 

 ■ Грузія 

 ■ Вірменія

 ■ Великобританія

 ■ Хорватія 

 ■ Сербія

Закордонні ринки, на яких активно 

працювала Група «Śnieżka» 2020 року:

7 виробничих 
підприємств

Польща
Бжезніца, Любзіна, Пустков, Радом

Угорщина
Боча

Україна
Яворів

Білорусь
Жодино біля Мінська

В яких країнах 
виготовляємо     

продукцію? 

Присутність 
на ринку
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Ключовими торговими марками Групи є:

Magnat – це вироби для 

найвимогливіших клієнтів, які 

цінують якість і стиль. До портфоліо цієї інноваційної марки 

преміумкласу входять високоякісні керамічні фарби, які 

вирізняються стійкістю кольорів, оригінальною гамою барв, 

здатністю відштовхувати плями та бруд для поверхонь з 

інтенсивним використанням. Magnat – це також декоративні 

структури, які надають багато можливостей для декору 

інтер’єрного простору, імітуючи різні поверхні: від сирого 

бетону чи ефекту протертої штукатурки до відшліфованого 

мармуру чи перламутрового блиску. Портфоліо бренда 

також доповнюють малярські інструменти, які вирізняються 

високою якістю та комфортом у використанні.

Śnieżka  –  основна торгова марка 

Групи, під якою пропонують широкий 

асортимент продукції. Її портфоліо включає групи виробів, 

призначених для захисту та декорування різноманітних 

основ і всередині приміщень, і зовні (зокрема фарби для стін і 

фасадів, вироби для фарбування металу та деревини, а також 

шпаклювальні гладі для стін). Це комплексна пропозиція, яка 

задовольняє потреби споживача на всіх етапах оздоблення 

чи ремонту будинку та квартири.

Poli-Farbe – це парасольковий 

бренд, який пропонує широке 

портфоліо виробів для захисту та 

декорування різноманітних основ. Він включає, зокрема, одні 

з найбільш впізнаваних торгових марок на місцевому ринку: 

Platinium та Inntaler (включаючи емульсії для інтер’єрів та 

фасадів), Cellkolor (фарби для деревини та металу) та Boróka 

(вироби для захисту та декорування деревини).

Vidaron – бренд високоякісних 

виробів для захисту і декорування 

деревини. Продуктову пропозицію 

марки створено для всіх, хто прагне комплексно доглядати за 

деревиною і всередині приміщень, і зовні. Портфоліо марки, 

зокрема, включає: високоякісні імпрегнати, які комплексно 

захищають деревину і зсередини (імпрегнат-ґрунт), і зовні 

(плівкоутворювальний імпрегнат), а також реноваційний 

імпрегнат для попередньо фарбованої деревини, олії та лаки.

Rafil – це марка, яка пропонує 

антикорозійні ґрунтувальні та 

поверхневі фарби для промислового застосування. До 

її портфоліо входять алкідні, полівінілові, поліуретанові, 

епоксидні та термостійкі системи. Пропозиція марки 

включає екодружні продукти зі зниженим вмістом органічних 

розчинників та вироби на водній основі. Марка Rafil також 

пропонує фарби для даху й підлоги та вироби для фарбування 

парканів, вікон і дверей.

Foveo-Tech – це марка професійних 

систем утеплення будівель на 

основі високоякісних декоративних штукатурок та фасадних 

фарб у багатій гамі кольорів. Їх широко використовують і 

для новозведених, і для старіших будинків. Це високоякісні 

матеріали для реновації будівель з погляду теплоізоляції, 

захисту їхньої конструкції та зміни зовнішнього вигляду.

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

Торгові марки

Продуктові марки Групи «Śnieżka»  на ринках, де працюють її підприємства
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2020-го Група компаній «Śnieżka» 
отримала консолідований чистий 
прибуток у розмірі 86 194 тис. злотих, 
тобто на 37,6% більше, ніж попереднього 
року. Чистий прибуток, що належить 
власникам материнської компанії, 
становить 77 964 тис. злотих (+31,0% р./р.).

2020  2019 Зміна (р./р.)

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)
821 330 717 082 14,5%

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 475 688 412 999 15,2%

Витрати на збут 156 306 142 173 9,9%

Адміністративні витрати 84 815 77 009 10,1%

Результат від операційної діяльності (1 985) (5 931) -

Результат від фінансової діяльності 895 (388) -

Частка у прибутку асоційованої компанії 549 370 48,4%

Фінансовий результат до оподаткування 103 980 78 952 31,7%

Фінансовий результат від операційної діяльності (EBIT) 102 536 78 970 29,8%

Фінансовий результат від операційної 
діяльності + амортизація (EBITDA)

136 146 106 824 27,4%

Податок на прибуток 17 786 16 305 9,1%

Чистий фінансовий результат 86 194 62 647 37,6%

Чистий фінансовий результат, що належить
власникам материнської компанії

77 964 59 504 31,0%

Основні статті Звіту про фінансові результати Групи «Śnieżka» (тис. злотих)Чинники, які формували фінансовий 
результат Групи 2020 року:

 ■ тимчасові зміни поведінки споживачів унаслідок пандемії 

COVID-19, зокрема особливо підвищений інтерес до 

продукції Групи під час весняного локдауну;

 ■ збільшення доходів від продажу на 14,5% – до 821 330 

тис. злотих – переважно завдяки кращим результатам 

«Poli-Farbe» в Угорщині (та їхній консолідації за повний 

звітний період) і показникам, які досягнуло АТ «ФФіЛ 

«Śnieżka» на польському ринку;

 ■ постійний попит на продукцію преміуммарок, що 

характеризується вищою маржею, та на вироби 

середньої цінової категорії (сегмент mainstream), який 

фіксували в Польщі, Угорщині й Україні;

 ■ збільшення собівартості реалізованої продукції на 15,2% 

– до 475 688 тис. злотих, – що його спричинили, зокрема, 

консолідація у фінансовій звітності виробничих витрат, 

яких зазнала компанія «Poli-Farbe», а також зростання 

цих витрат в АТ «ФФіЛ «Śnieżka»;

 ■ збільшення витрат на збут на 9,9% – до 156 306 тис. 

злотих, – що його спричинили, зокрема, витрати, яких 

зазнала компанія «Poli-Farbe», та вищі витрати АТ «ФФіЛ 

«Śnieżka» на маркетинг;

 ■ збільшення адміністративних витрат на 10,1% – до 84 815 

тис. злотих, – що його спричинили, зокрема, консолідація 

витрат на персонал компанії «Poli-Farbe» (за весь звітний 

період) та витрати, яких зазнала компанія у зв'язку зі 

своїм розвитком;

 ■ вищий податок на прибуток унаслідок збільшення 

продажу та консолідації «Poli-Farbe».

Фінансові 
дані
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Сконсолідований чистий фінансовий результат 
2010-2020 (млн злотих)

Сконсолідований фінансовий результат від операційної 
діяльності 2010-2020 (млн злотих)

Показники рентабельності

2020-го Група отримала більшу маржу, ніж попереднього 

року, на всіх рівнях прибутку: чистий прибуток (на 1,8 

відсоткового  пункту), EBIT (на 1,5 відсоткового пункту) 

та  EBITDA (+1,7 відсоткового пункту). Їхнє поліпшення – це 

результат збільшення консолідованих доходів від реалізації 

при меншому зростанні витрат.

Завдяки вищому чистому прибутку, якого досягнула Група, 

поліпшився показник рентабельності активів ROA (на 1,1 

відсоткового пункту) та показник рентабельності власного 

капіталу ROE (на 5,0 відсоткового пункту).

Попри стійкий попит на лакофарбові матеріали середнього 

цінового (mainstream) сегмента та преміумкласу, валова 

маржа від продажу порівняно з попереднім роком дещо  

знизилася (на 0,3 в. п.).

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

2020 2019 Зміна (р./р.)

Рух коштів у результаті операційної діяльності 120,7 99,2 21,7%

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги, та інша
95,3 100,8 -5,5%

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги, та інша  

72,3 91,7 -21,2%

Запаси 104,1 108,5 -4,0%

Чистий борг 228,5 183,0 24,9%

Капітальні інвестиції  126,8 196,4 -35,4%

Рентабельність
EBITDA

2019 2020

14,9% 16,6%

+1,7 p.p.

Рентабельність від 
операційної  діяльності

20202019

11,0% 12,5%

+1,5 p.p.

Рентабельність 
чистого прибутку

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.

* Сума чистого прибутку Групи за останні 4 квартали, поділена на середню 
вартість загальних активів Групи на кінець останніх 5 кварталів.
** Сума чистого прибутку, що належить власникам материнської компанії 
(ВМК) за останні 4 квартали, поділена на середню вартість власного капіталу, 
що належить ВМК на кінець останніх 5 кварталів.
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6,18

Прибуток на звичайну   
акцію, що  належить 

акціонерам материнської 
компанії (в злотих)

2019

2019

82,00
2019

4,72
2018

77,50
2018

4,88

Вартість акції на останній 
день року (в злотих)

89
2020

2016

59,80
2016

4,21
2017

74,00
2017

4,43

Акції АТ «ФФіЛ «Śnieżka» котируються на 
Варшавській фондовій біржі з 31 грудня 2003 р. 
(права на акції дебютували двома днями раніше 
– 29 грудня).

На кінець грудня 2020 року акції компанії було включено до 

таких фондових біржових індексів: WIG, WIG-Польща, WIG--

-BUDOW, InvestorMS, sWIG80, sWIG80TR, WIGdiv та sWIG-

80dvp.

Торік ціна акцій АТ «ФФіЛ «Śnieżka» зросла на 9,2%. Для 

порівняння, основний індекс Варшавської фондової біржі 

– WIG – утратив -3,4%. Минулого року ціна акцій АТ «ФФіЛ 

«Śnieżka» на ВФБ на кінець сесії коливалася від 62 злотих (16 

березня) до 100 злотих (23 липня).

АТ «Фабрика Фарб і Лаків «Śnieżka» – єдина компанія у своїй 

галузі, акції якої котируються на Варшавській фондовій біржі. 

«Śnieżka» – одна з небагатьох компаній, акції яких котируються 

на ВФБ, що ділиться своїм прибутком з акціонерами, причому 

впродовж щонайменше 15 років – регулярно. Торік компанія 

виплатила дивіденди акціонерам усімнадцяте з моменту 

дебюту на Варшавській фондовій біржі 2003 року. Загальна 

сума виплачених дивідендів за цей період становить понад 

402 мільйони злотих.

Śnieżka на 
Варшавській 
фондовій біржі 
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Найважливішим документом, що визначає основи та 

принципи управління людськими ресурсами в Групі «Śnieżka», 

є Кадрова політика Групи компаній «Śnieżka», що заснована на 

організаційних цінностях. Цей документ, перебуваючи в тісному 

зв’язку з ухваленою бізнес-стратегією та ідеєю відповідального 

бізнесу, є керівництвом для дій у сфері кадрових питань. 

Фундаментальним принципом Кадрової політики є цінність, яку 

кожен працівник Групи вносить в організацію. Різноманітність 

особистостей, знань, досвіду, переконань, інтересів та 

захоплень наших співробітників дає нам великий потенціал, 

є нашим капіталом і значною мірою впливає на наші успіхи. 

Непохитна впевненість у тому, що саме цінність людей 

перетворюється на конкурентоспроможність організації, 

підтримує в нас прагнення інвестувати у своїх співробітників 

та створювати організаційну культуру, яка сприятиме їхньому 

розвитку. Прозора кадрова політика, відповідні процедури та 

процеси допомагають нам керувати цим напрямом.

Ухвалена на 2020 рік кадрова стратегія базувалася на 

чотирьох основних принципах:

 ■ Компанія як привабливий роботодавець;

 ■ Компанія як організація, що навчається;

 ■ Компанія як організація з високою культурою 

заангажованості;

 ■ Компанія як організаційно ефективне підприємство.

У межах кожної з цих сфер було визначено низку заходів, 

реалізацію яких включили до плану дій, ухваленого на 2020 

рік. Унаслідок епідеміологічної ситуації цей план довелося 

суттєво переглянути. Деякі заходи було перенесено, а 

від інших узагалі відмовилися. Адже на перший план у 

реалізованій кадровій стратегії вийшли безпека працівників 

та підтримання безперервності бізнес-процесів.

В АТ «ФФіЛ «Śnieżka» було створено Групу оперативного 

реагування з питань COVID-19 як підрозділ наявної в 

материнській компанії Головної групи з питань оперативного 

реагування, яка є дорадчим органом Правління. Група 

оперативного реагування з питань COVID-19, створена на 

початку березня 2019 року (продовжує функціонувати і 

тепер), вивчає всі питання, пов’язані з потенційним впливом 

пандемії коронавірусу на ділові операції Групи та на безпеку 

працівників.

Діючи в умовах динамічних реалій ринку праці та підтримуючи швидкі 
темпи організаційних змін, Група компаній «Śnieżka» приділяє велику увагу 
ефективності процесів, пов’язаних з управлінням людськими ресурсами. 

Наша команда
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Загальна кількість працівників Групи «Śnieżka» за статтю (разом із Правлінням)  2020 р.

Жінки ЖінкиЧоловіки Чоловіки

Вікова структура працівників Групи «Śnieżka» Структура працівників Групи «Śnieżka» за 
умовами співпраці

30,8% 42169,2% 946

74
9

151

6

268

5979

353

562

85

233

855

Жінки

421
Чоловіки

946
Разом 

працівників

1 367

У рамках гармонізації кадрових процесів між структурами 

Групи 2020 року відділ управління персоналом материнської 

компанії у співпраці з командами іноземних підприємств 

також інтенсивно працював над упровадженням стандартів 

роботи у процесах найму, працевлаштування та адаптації 

працівників для української та угорської компаній. Окрім того, 

у цих компаніях проводили тестування потенціалу в командах 

продажу та маркетингу, оцінювали компетенції та розробляли 

заходи з розвитку. Також було зроблено перші кроки до 

стандартизації процесів управління персоналом та оплати 

праці. 

2020 року в рамках побудови ефективної та інноваційної 

організації «ФФіЛ «Śnieżka» продовжила роботу, пов’язану з 

оцінюванням посад й оновленням політики винагород і системи 

преміювання. 

На рівні компанії увагу також було сфокусовано на оптимізації 

процесу управління навчаннями. 

У рамках цифрової трансформації в четвертому кварталі 

2020 року материнська компанія також розпочала роботу 

над упровадженням системи SAP HCM у галузі управління 

персоналом та оплати праці. Для роботи над цим проєктом 

було призначено міждисциплінарну команду, яка брала участь 

в оцінюванні потенційних партнерів, визначила обсяг проєкту, 

а після підписання контракту з вибраним постачальником 

розпочала роботу над підготовкою бізнес-концепції 

впровадження. Завершення впровадження та запуск нової 

системи заплановано у третьому кварталі 2021 року. 

Великим викликом торік була також підготовка до зміни 

операційної моделі та відокремлення комерційного відділу від 

«ФФіЛ «Śnieżka» до «Śnieżka Trade of Colours». У сфері управління 

людськими ресурсами роботу в рамках цього проєкту 

було зосереджено здебільшого на: підготовці документації 

співробітників (відповідно до законодавчих вимог та графіку 

проєкту), повідомленні про заплановані зміни, забезпеченні 

міграції даних працівників в ІТ-системах, а також підготовці та 

оновленні контрактів з постачальниками послуг і діловими 

партнерами. Важливим елементом була також підготовка до 

реалізації планів капіталовкладень для працівників (ПКП) у 

«Śnieżka Trade of Colours». 

Молодші ніж 
30 років

На умовах 
випробовувального 
терміну

На умовах 
строкового 
періоду

На умовах 
безстрокового 
періоду

30-50 років Старші 
за 50 років
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Як Група, інтегруючи нашу діяльність на всіх рівнях організації, 

ми дбаємо, щоб динамізм змін не перешкоджав турботі про 

підтримку принципу гармонійного розвитку, який реалізуємо, 

зокрема, через:

 ■ піклування про права, безпеку та розвиток працівників;

 ■ турботу про якість виробничих процесів та виготовленої 

продукції;

 ■ раціональне використання екологічних ресурсів;

 ■ збереження прозорості ринкової діяльності;

 ■ створення проєктів, що сприяють рівним соціальним 

можливостям.

У щоденній діяльності ми стежимо, щоб динаміка змін, які 

супроводжують наш ринковий розвиток, не перешкоджала 

турботі про ключові аспекти гармонійного розвитку, якими 

вважаємо піклування про природне середовище, а також 

прямий та опосередкований вплив нашої діяльності на людей, 

місцеві громади, в яких ведемо господарську діяльність. 

Ключові сфери гармонійного розвитку Групи визначають 

аспекти, пов’язані з людьми, навколишнім середовищем 

та якістю. У відповідальній реалізації завдань, визначених 

у цих сферах, важливу роль відіграє аспект ефективного 

управління стратегічними цілями, підкріплений цінностями та 

принципом прозорості діяльності.

Чим ми керуємося?

Ми динамічно розвиваємося, систематично збільшуємо свої виробничі 
потужності та розширюємо інфраструктуру, наша продукція виходить на все 
нові експортні ринки, а команда працівників Групи компаній «Śnieżka» постійно 
зростає. Інтенсивні процеси розвитку відбуваються в умовах традиційної турботи 
про прозорість засад і процедур у нашій діяльності, а також систематичність і 
послідовність процесів, що випливають з неї. Їх супроводжує багатовимірний 
сталий моніторинг діяльності у сфері нефінансових аспектів, що демонструють 
показники, проаналізовані в подальшій частині звіту. 

Гармонійний 
розвиток
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Люди. Сила нашої організації – це члени її команди, чия 

заангажованість та новаторство є основою для нових 

концепцій та рішень, що сприяють формуванню конкурентних 

переваг. Дбаючи про умови праці, безпеку й розвиток наших 

співробітників, ми створюємо дружнє та продуктивне робоче 

середовище.

Розуміємо аспект сталого розвитку як наш вплив на 

мешканців громад, у сусідстві з якими працюють компанії 

Групи. Щодня переконуємося, що наша діяльність не впливає 

негативно на комфорт їхнього життя. Водночас, створюючи 

нові робочі місця та започатковуючи власні соціальні 

ініціативи, ми допомагаємо мінімізувати соціальне відчуження 

у визначених нами сферах. Приклади цих ініціатив описано в 

розділі «Соціальна діяльність».

На глобальному рівні, який стосується всього суспільства, ми 

докладаємо всіх зусиль, щоб наша продукція була джерелом 

задоволення та натхнення для споживачів на всіх ринках, де 

її продають.

Ця сфера також включає створення продуктових рішень, 

безпечних для здоров'я споживачів, а також таких, що 

поліпшують якість повітря у приміщеннях.

Якість. Принцип підтримки найвищої якості продукції та 

виробничих стандартів є основою нашої філософії. Шлях, який 

проходить кожен наш продукт, – від концепції до технологічних, 

виробничих, логістичних та комерційних процесів – ретельно 

контролюють та різнобічно перевіряють задля забезпечення 

найвищої якості продукції, яка відповідає суворим вимогам і 

характеризується довговічністю та стійкістю. 

Турбота про якість стосується всіх процесів, що 

супроводжують нашу діяльність, це також виражається у 

прозорості ринкової та комунікаційної діяльності, а також 

у зацікавленості у високих стандартах співпраці з нашими 

акціонерами, діловими партнерами та контрагентами. 

Навколишнє середовище. Створюючи технологічні 

рішення, виготовляючи нашу продукцію та постійно 

розвиваючи власну інфраструктуру, ми прагнемо 

забезпечити, щоб діяльність Групи підтримувала найвищі 

стандарти піклування про довкілля. Це стосується впливу 

і нашої продукції, і самого виробничого процесу на 

використання природних ресурсів. Постійно контролюючи 

екологічні аспекти нашої роботи, стежачи за змінами 

законодавства в цій галузі, ми відповідально керуємо 

діяльністю наших заводів, створюючи власні передові 

практики в галузі охорони довкілля. Це стосується й нашої 

продукції, яка не тільки відповідає найвищим зовнішнім 

стандартам, а й підпадає під суворі внутрішні вимоги щодо 

екологічної безпеки.

Ключові напрямки Гармонійного розвитку
в Групі «Śnieżka» i процеси їхньої підтримки

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ

ПРОЗОРІСТЬ

У
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ЯКІСТЬ

НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ
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Упродовж багатьох років Група «Śnieżka» активно 

виступає з власними соціальними ініціативами, 

створює програми та проєкти – і місцевого значення, і 

загальнодержавні. Сформульовані в Політиці соціальної 

відповідальності напрями діяльності визначають 

рамки, в яких ці заходи розробляють та реалізують.

Група компаній «Śnieżka» визначає такі основні елементи 

соціальної відповідальності:

У контексті всієї Групи ми підкреслюємо, наскільки важливим 

для нас є середовище, в якому працюють наші компанії. 

Розглядаємо місцеві громади як силу кожного регіону та 

країни і приділяємо їм велику увагу в наших програмах 

та проєктах. Прагнучи до діалогу з громадами, у яких 

розташовані наші підприємства, ми беремо участь у заходах, 

важливих з погляду їхніх мешканців. Також визначаємо 

локалізацію як показник соціальної діяльності в масштабах 

усієї країни, адресуючи наші ініціативи, зокрема, мешканцям 

та закладам невеликих населених пунктів або територій, яким 

загрожує соціальна ізоляція.

Головними бенефіціарами нашої соціальної діяльності є діти 

та молодь, їхні родини та найближче оточення. Ми надаємо їм 

Наші соціальні проєкти та інші форми взаємодії зосереджено 

навколо принципу, що випливає з нашої бізнес-стратегії 

«робити світ кольоровим», яку застосовуємо до багатьох сфер 

життя наших бенефіціарів. Ми також розуміємо колір як «зміну 

на краще», «натхнення» та «радість», постійно імплементуючи 

ці принципи в засади гармонійного розвитку на рівні нашої 

соціальної діяльності.

КОЛІР

ЛОКАЛІЗАЦІЯ

ДІТИ ТА МОЛОДЬ

Соціально 
відповідальні

підтримку здебільшого у співпраці з державними структурами 

або за їхнім посередництвом.
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ТОРГОВІ ПАРТНЕРИ

Для торгових партнерів було підготовлено 

спеціальні інформаційні матеріали з 

рекомендаціями щодо належних практик 

безпеки, зокрема готові буклети для їхніх 

працівників. Відділ маркетингу Групи 

"Śnieżka" також створив порадники з ідеями 

того, як підтримати процес продажу в епоху 

пандемії. Порадники містили готові рішення 

для торговельних точок, спрямовані на 

оптимізацію обслуговування споживачів в 

умовах ризику інфікування.

ПРАЦІВНИКИ

Після впровадження home office (на посадах, де це було можливо) 

в компанії, а відповідно, і в усіх товариствах Групи, було введено 

нові процедури. Для того щоб мінімізувати кількість контактів між 

працівниками, було скорочено зміни, збільшено час перерви між 

роботою окремих бригад. Особливі обмеження поширювалися 

не лише на працівників, а й на субпідрядників, що працюють 

на території підприємств, наприклад, на водіїв, які забирають 

товари. Щоб мінімізувати ризик інфікування, було розділено зони 

руху, в межах яких постачальникам та одержувачам дозволено 

пересуватися, і ці особи також підлягали обов'язковому 

вимірюванню температури. Задля безпеки всієї команди було 

призупинено відрядження та відвідування підприємств Групи 

сторонніми гостями, видавали засоби для дезінфекції та 

індивідуального захисту, а кількість працівників у приміщенні 

було обмежено. «ФФіЛ «Śnieżka» встановила на своїх заводах 

професійну автоматичну систему вимірювання температури тіла.

Медичний центр у Ланьцуті – однойменна лікарня

 ■ Придбання засобів індивідуального 

захисту для персоналу

СУМА ПІДТРИМКИ – 316 377 злотих

Медичний центр у Ланьцуті – Клінічне

психіатричне відділення для дітей та молоді 

 ■ Придбання обладнання для відділення 

коштом Фонду Śnieżka «Твій шанс»

СУМА ПІДТРИМКИ – 30 000 злотих

ЛІКАРНІ – підтримка на суму 1,1 млн злотих 

Лікарня в Дембиці – Інфекційне відділення

 ■ Придбання пристроїв для очищення, 

фільтрації та озонування повітря

 ■ Придбання апарата УЗД

 ■ Дворазове придбання засобів 

індивідуального захисту для персоналу

СУМА ПІДТРИМКИ –  605 711 злотих

Клінічна воєводська лікарня №2

ім. Св. Королеви Ядвіги в Ряшеві

 ■ Придбання засобів індивідуального 

захисту для персоналу

СУМА ПІДТРИМКИ – 184 453 злотих

Наша соціальна діяльність у Польщі в умовах пандемії COVID-19: «Захищаємо та допомагаємо».

Багатовекторні заходи безпеки, що їх компанія вжила в умовах пандемії COVID-19, лягли в основу 
кампанії «Захищаємо та допомагаємо». В її рамках «ФФіЛ «Śnieżka» реалізувала проєкти, адресовані 
різним цільовим групам. 

МІСЦЕВІ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ 

–  Акція «Дай п’ять Чистюлі!»

Компанія профінансувала закупівлю 

кількох десятків пристроїв «Чистюля» 

для безконтактної дезінфекції рук. Їх 

було передано школам, розташованим 

у гміні та місті Дембиця, тобто в 

безпосередньому оточенні материнської 

компанії. Кожен освітній заклад, окрім 

пристрою та стійкої підставки, також 

отримав запас рідини для дезінфекції.
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пілотний конкурс
(Підкарпатське 
воєводство)
3 лабораторії

II загальнопольський 
конкурс
10 лабораторій

I загальнопольський 
конкурс
11 лабораторій

Власний фонд і авторські соціальні програми:

30 відремонтованих відділень дитячих лікарень по всій Польщі 

за 15 років реалізації проєкту «Дитячий світ у кольорах». Торік 

через епідемічну загрозу та труднощі з виконанням ремонту 

відділень було ухвалено рішення тимчасово призупинити 

проєкт до зняття обмежень, зокрема щодо перебування 

на території медичних закладів. 2021 року заплановано 

відновити діяльність у рамках проєкту, адаптуючи спосіб його 

реалізації до поточної епідемічної ситуації.

Згідно з ідеєю цього проєкту, кожен учень має потенціал 

для вивчення та зміни світу. Проте, щоб робити великі хімічні 

відкриття, потрібні належні умови. Створити їх допомагає 

проєкт «Колораторіум», завдяки якому учні можуть зрозуміти, 

що проводити експерименти та пізнавати навколишній 

світ – це захоплива гра і чудова пригода. У рамках проєкту 

загальноосвітні школи в містах з населенням до 20 000 

жителів мають шанс виграти кольорові біологічно-хімічні 

Лабораторії, створення яких профінансувала «Śnieżka» 

за підсумками проведених конкурсів у рамках проєкту 

«Колораторіум»

лабораторії з професійним обладнанням. Торік навчальні 

заклади з усієї Польщі змагалися за 10 мінілабораторій та 

багато інших цікавих призів. Школи також отримують від 

«Śnieżka» лакофарбову продукцію для ремонту класних 

кімнат.

За 15 років діяльності Фонду Śnieżka «Твій шанс» надано 

підтримку понад 500 осіб і більш ніж 300 установ та 

організацій. Торік Фонд активно реалізував:

 ■ Проєкт «Маленький світ великих грошей»

 ■ Стипендіальну програму «Грант на шанс»

 ■ Заходи з охорони здоров’я (діяльність на користь 

хронічно хворих та осіб з інвалідністю).
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Початок виробництва 
фарб 1984

Запуск виробничої  
лінії в Україні 

Дебют на  Варшавській  
Фондовій  біржі

Упровадження на
ринок продуктів зі 
складником Teflon™
surface protector

Упровадження 
на ринок марки Magnat

Заснування 
акціонерного 
товариства «Śnieżka»

1998 2004 2012

2019

2003 2010

2000 2008 2013

2021

2021

2003 2012

2018

Запуск виробничої 
лінії в Білорусі

Чергові нові марки на
ринку (Vidaron, Foveo-Tech,
Beston, Senseo)

Нова візуальна 
ідентифікація 
марки  Śnieżka

Упровадження на 
польському ринку 
першої  сатинової фарби 
у готових кольорах
(Śnieżka Satynowa)

Упровадження на 
польському ринку
першої керамічної фарби
у готових кольорах
(Magnat Ceramic)

Придбання 80% частки
угорського підприємства
«Poli-Farbe Vegyipari Kft»

Перенесення  комерційного
підрозділу до ТзОВ «Śnieżka
Trade of Colours»

Розвиток системи 
ідентифікації компаній 
Групи «Śnieżkа» і їхнього 
нового корпоративного 
брендингу 

Придбання більшої частини 
пакету акцій АТ «Радомська 
Фабрика Фарб i Лаків» i таким 
чином, Śnieżkа отримує 
статус материнської Компанії  
щодо товариства  «Rafil»

Історія
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Відносини з інвесторами

Що нас вирізняє?

Докладна корпоративна 

та фінансова інформація: 

www.inwestor.sniezka.pl

Актуальний річний звіт:

raportroczny2020.sniezka.pl

Контакт:

relacjeinwestorskie@sniezka.com

Ізабела Хмель

Директор офісу Правління 

       izabela.chmiel@sniezka.com

       +48 14 680 54 17

Александра Малозєнц

Директор з корпоративних комунікацій

          aleksandra.maloziec@sniezka.com

          +48 14 680 54 83

Сучасні виробничі 

підприємства щорічно 

виготовляють близько 

190 млн кг 

виробів будівельної 

хімії. Один з лідерів на ринку фарб 

і лаків у Польщі у сегменті 

декоративних виробів, який 

має 35-літній досвід 
у сфері ЛФМ, 
а також є провідним 

виробником в Угорщині, 

Україні і Білорусі.

Група збудована на базі 

АТ «Фабрика Фарб і Лаків 

«Śnieżka » - однієї з фірм 

галузі, акції якої 

котируються на 

Варшавській 
фондовій 

біржі.

Широке 
портфоліо 
продуктів для декорування 

і захисту різних видів 

поверхонь в інтер’єрах 

і на фасадах.

Центр досліджень 
і розробок, який 

належить Групі, опрацьовує 

інноваційні рішення і нові 

технології, а дослідницька 

лабораторія  – єдина в 

галузі, що акредитована 

Польським Акредитаційним 

Центром, № АВ 855.
Група, яка розпочала 

свою діяльність з 

бізнесу кількох осіб, 

виросла у масштабне 

виробництво, на якому 

працює близько 1400 
працівників.
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АТ «Фабрика Фарб і Лаків «Śnieżka»

Офіс компанії:

00-854 Варшава,

Бульв. Іоанна Павла II, 23

Адреса для листування:

39-207 Бжезніца, 

вул. Дембицька, 44

тел.: +48 22 221 93 19 або +48 14 681 11 11

raportroczny2020.sniezka.pl


