
Prezentacja: 
Wyniki za I półrocze 2012 
 
Warszawa, sierpień 2012 



 

I. Informacje ogólne o PKM Duda. 

II. Wyniki za I półrocze 2012. 

III. Realizacja Programu Duda 2012. 

 

2 



 
 jedna z największych w Polsce firm działających w sektorze mięsnym, 

 grupa kapitałowa obejmująca blisko 30 firm zajmujących się głównie: 

 ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa (wieprzowina,  

 wołowina, dziczyzna) oraz wędlin,  

 hodowlą trzody,  

 uprawą zbóż oraz innych produktów roślinnych,  

 produkcją wędlin, 

 krajowy lider w segmencie dystrybucji i uboju mięsa czerwonego, 

 jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Europie. 

Przychody: 1 930 mln zł (za ostatnie 12 miesięcy) 

Profil: branża spożywcza  

Zatrudnienie: 1 720 osób 

I. Informacje ogólne o PKM Duda 
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Struktura GK PKM Duda – kluczowe spółki 
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II.  Wyniki za I półrocze 2012 
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Skonsolidowane wyniki finansowe 

Przychody (w mln zł) 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PKM Duda w latach 2004 – I półrocze 2012 (w mln zł) 

+35% 

Przychody eksportowe (w mln zł) 
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+23% 

+7% 



Skonsolidowane wyniki finansowe 
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Zgodnie ze strategią Grupa z sukcesem realizuje liczne inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji 
w zakresie płynności i zasilenia dodatkowymi środkami kapitału obrotowego.  

Kapitał obrotowy netto (mln PLN) 

78,8 

Wskaźnik płynności bieżącej  

1,1 
9,7 mln zł 

-0,01 

* wpływ na poziom wskaźnika finansowania kapitałem stałym oraz wskaźnika płynności bieżącej miał spadek o 87 177 tys. zł  
długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spowodowany przekwalifikowaniem kredytów 

długoterminowych na krótkoterminowe (wynikające z umowy Konsolidacyjnego Kredytu Konsorcjalnego oraz kredytu 
podporządkowanego) w związku z sytuacją opisaną w punkcie 2 SSF. 

 

Wskaźnik płynności bieżącej * 

1,1 
-0,27 



Skonsolidowane wyniki finansowe 
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Grupa konsekwentnie redukuje  zadłużenie, w tym zwłaszcza zadłużenie odsetkowe.  
Ma to na celu stworzenie podstaw do stabilnego finansowania bieżącej działalności i dalszego 

rozwoju Grupy.  
 

Efekty tych działań są widoczne w bilansie, gdzie redukowane są pozycje dotyczące zadłużenia. Fakt 
ten znajduje również potwierdzenie w poziomie wskaźnika zadłużenia ogólnego (redukcja o 3 pkt. %) 

oraz stabilnym poziomie wskaźnika finansowania kapitałem stałym. 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 

60,4% 

Wskaźnik finansowania 
kapitałem stałym 

66,9 

-1,71 pkt % 



Skonsolidowane wyniki finansowe 
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Powodem wzrostu zadłużenia odsetkowego jest uruchomienie finansowania factoringowego, które 
pozwala na sfinansowanie wzrastających należności ze sprzedaży, będących efektem rosnącej wartości 

sprzedaży. 



Skonsolidowane wyniki finansowe: półrocze  

EBITDA (w mln zł) EBIT (w mln zł) 

Wynik netto* (w mln zł) 

19,6 

12,1 

7,3 

10 
* wynik netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego 

-33% 

-45% 



EBITDA (w mln zł) EBIT (w mln zł) 

Wynik netto* (w mln zł) 

12,1 

7,3 
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Skonsolidowane wyniki finansowe: kw do kw 

-1,8

2,8

I kwartał 2012 II kwartał 2012

-6% 

14,4 
13,5 

 

I kwartał 2012 II kwartał 2012 

-8% 

7,7  7,1 

 

I kwartał 2012 II kwartał 2012 



 

PKM Duda i segment produkcyjny 

Wieprzowina: 

  wysokie ceny surowców (wykres) 

  malejąca podaż tuczników – 11,5 mln sztuk! 

  wzrosty w Grąbkowie: 

• przychodów o 56 %  

• ubojów o 23 %  

• skupu na rynku krajowym o 12 %  

  wejście ze sprzedażą do kanału nowoczesnego 

  trudna sytuacja płatnicza firm z branży  

  ograniczanie limitów ubezpieczeniowych  

  utrudnienia w handlu ze wschodem: 

• zaostrzenie warunków fitosanitarnych Unii Celnej (Białoruś, 

Kazachstan i Rosja)  

 

* ok. 90% produkcji;   

Warunki rynkowe 
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Wielkość uboju trzody chlewnej w zakładzie  
w Grąbkowie (w tys. sztuk) 

594,5 483,3 

I półrocze 2011 I półrocze 2012 

PKM Duda i segment produkcyjny 

Skup trzody chlewnej przez PKM DUDA  
na rynku krajowym (w szt.) 

430,3 482,1 

600 000 

700 000 

I półrocze 2011 I półrocze 2012 

+12% 

szt. 

+23% 

Zmiana cen ZMP w Niemczech; lata 2002-2012  
(średnie ceny odniesienia zakupu żywca / w euro/kg / , 
negocjowane cotygodniowo przez największe niemieckie  
zakłady mięsne i zrzeszenia producentów zwierząt  
rzeźnych) 
 
W roku 2012 zauważa się tendencję wzrostową cen, a  
obecny maksymalny poziom ZMP 1,83 euro notowany  
był po raz ostatni w roku 2008.  
 



 

PKM Duda i segment produkcyjny 

 
Wołowina: 

  rekordowe ceny zakupu bydła rzeźnego 

  wzrost ubojów o 60 % r/r 

  zmniejszające się pogłowie 

  zmniejszenie refundacji do eksportu  

    na rynki trzecie 

 

 

Dziczyzna: 

  restrukturyzacja zakładu produkcyjnego 

  poprawa wyników operacyjnych 

  wzrost skupu 
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Warunki rynkowe 



Przychody (mln zł) 

EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) 

3,7 

PKM Duda i segment produkcyjny 
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7,2 

+60% 



 

Segment rolny - roślinny 
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Warunki rynkowe 

 straty w uprawach zbóż ozimych z tytułu przymrozków  

 utrzymująca się bardzo dobra koniunktura w rolnictwie 

 wysokie ceny zbóż 



 
 zasiedlenie zmodernizowanej fermy tuczu w I kw, 

maksymalizacja zdolności produkcyjnych grupy 

 utrzymująca się wysoka rentowność mimo rosnących 

kosztów produkcji 

 duża skala produkcji ograniczająca negatywny wpływ wzrostu 

kosztów 
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Segmenty rolny - zwierzęcy 

Warunki rynkowe 



 

Segment rolny - wyniki 

6,8 

Przychody (mln zł) 

6,0 

EBITDA (mln zł) 

4,5 

EBIT (mln zł) 

+4% 

18 

+19% 

+ 6% 
+ 12% 
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Warunki rynkowe 

Segment handlowy 

 

 dalsza zmiana struktury spożycia – spadek wędlin, wzrost 
udziału mięsa świeżego, głównie drobiowego  

 zwiększona sprzedaż mięsa czerwonego o 21,55% (KG) 

 intensyfikacja działań zmierzająca do konsolidacji sklepów 
detalicznych w sieci zakupowe 

 konkurencyjność i niska efektywność handlu w czasie 
EURO2012 

 nowe rynki w handlu; nowa hurtownia w Radomiu 

 

      
 

 wzrost ilości sprzedaży rdr o 5,44% (1 ,8 tys. ton) 

 wzrost wartości sprzedaży rdr o 12,40 % (45,2 mln zł) 

 rozwój HoReCa:  

 dynamiczny wzrost przychodów rdr (o 43,09%) 

 dynamiczny wzrost sprzedanych ilości rdr (o 29,95%) 

 



 

Segment handlowy 
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Sprzedaż Global HORECA GRUPA C.M. Makton (tys. zł) 



 

Segment handlowy 

21,6 

Przychody (mln zł) 

6,4 

EBITDA (mln zł) 

3, 

EBIT (mln zł) 
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+27% 

+9% 
+18% 



 

Segment handlowy 
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Kontrybucja segmentów do EBITDA   Kontrybucja segmentów do zysku operacyjnego   

Struktura przychodów od klientów wg segmentów   

Wyniki segmentów GK PKM Duda w I półroczu 2012  
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1,2%

49,0%

3,4%

46,4%

Segment rolny roślinny Segment handlowy

Segment rolny zwierzęcy PKM Duda i segment produkcyjny

11,4%

61,8%

26,8%

0,0% 8,2%

58,7%

33,1%

0,0%



Część 3 
Realizacja Programu Duda 2012 



Wyniki prac Programu Duda 

2012  
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Efekty programu PRO w 2012 są pochodną podniesienia efektywności w obszarze:  zakupów  

optymalizacji zatrudnienia oraz segmencie dystrybucyjnym.     

Wdrożone oszczędności z  
programu Duda 2012 
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Działania 

 
Obszar 
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Inicjatywy wdrożone 
w Grupie Kapitałowej 

w 2010 - 1H 2012 

1. Dalsza rozbudowa docelowej organizacji zakupowej z ujednoliconymi procesami nabywczymi 

wspieranymi narzędziami IT (cel: obniżenie kosztów zakupów w skali całej Grupy); wykonane  

2. Optymalizacja zarządzania kapitałem obrotowym (cel: poprawa efektywności gospodarowania 

zapasami, szybsze uwolnienie środków, zmniejszenie docelowego zapotrzebowania na wskazany 

kapitał); wykonane.  

3. Optymalizacja kosztów zatrudnienia (cel: racjonalizacja struktury organizacyjnej Grupy, obniżenie 

zatrudnienia w Grupie Kapitałowej, poprzez outsourcing działów: prawnego, IT oraz centralnego 

biura zakupowego ); wykonane  

4. Budowa efektywnej struktury zarządzania oraz systemu informacji zarządczej w drodze 

stworzenia segmentów skupiających spółki o zbliżonym profilu i modelu zarządzania (cel: efektywne 

wykorzystanie synergii wewnątrz Grupy Kapitałowej, redukcja nieuzasadnionych kosztów 

funkcjonowania); wykonane 

5. Poprawa rentowności produkcji – poprzez efektywny system zarządzania kosztami, centralizację  

rozbioru oraz stworzenie systemu optymalizacji sprzedaży elementów rozbioru. Zmiana profilu 

sprzedaży na korzyść mięsa w elementach.  

 

 

 

 

PODSUMOWANIE  

Inicjatywy podjęte do wdrożenia  
2010- 2012 



Inicjatywy podjęte do wdrożenia 2010- 
2012 

Zadania zrealizowane 

 

Obszar 
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Inicjatywy wdrożone 
w Grupie Kapitałowej 

w 1H 2012 

6. Optymalizacja kosztów transportu poprzez lepsze wykorzystanie narzędzi do planowania tras 

w produkcji i dystrybucji, zmiana podejścia, spółka przygotowuje się  do outsourcingu funkcji 

transportowej (cel: zmniejszenie kosztów utrzymania floty połączone z bardziej wydajnym jej 

wykorzystaniem); 

7. Standaryzacja i optymalizacja modelu zarządzania siłami sprzedażowymi (cel: powstanie 

silnej organizacji dystrybucyjnej, przekładającej się na zwiększenie poziomu sprzedaży i marży 

oraz bardziej efektywną koordynację zarządzania relacjami z klientami; redukcja kosztów 

logistyki, marketingu i zatrudnienia); wykonane. 

8. Restrukturyzacja majątku, sprzedaż lub likwidacja spółek nie związanych z 

działalnością podstawową oraz sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych oraz rolnych  (cel: 

uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej PKM DUDA; uwolnienie środków pieniężnych 

zamrożonych w majątku trwałym oraz obniżenie kosztów związanych z jego utrzymaniem) – do 

końca roku planowane zakończenie kolejnych 3 procesów sprzedaży nieruchomości  (umowy 

definitywne lub warunkowe). 



Zastrzeżenia prawne 

 Niniejszy dokument na temat PKM Duda został przygotowany przez PKM Duda („Spółka”).  

 Niniejszy dokument nie przedstawia pełnego ani wyczerpującego obrazu Spółki. Niniejszy dokument, oraz związane z nim slajdy 

oraz ich opisy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią 

gwarancji spełnienia się przewidywań co do przyszłych osiągnięć i wiążą się z ryzykiem oraz niepewnością, a faktyczna sytuacja 

finansowa Grupy PKM Duda w przyszłości może znacząco różnić się od oczekiwań wyrażonych lub domniemanych w powyższych 

stwierdzeniach dotyczących przyszłości.  

 Spółka przekazuje posiadany obraz Spółki, sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, z zastrzeżeniem, że nie jest możliwe 

podanie pełnej informacji. Realizacja zdarzeń, o których mowa w niniejszym dokumencie uzależniona jest od spełnienia szeregu 

warunków, które mogą nie zostać spełnione.  

 W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawianych w niniejszym dokumencie nie mogą 

być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu 

wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie w celach 

informacyjnych i promocyjnych oraz nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty lub 

sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek 

przedsięwzięciu handlowym. Niniejszy dokument nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na 

jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w nim zawarte nie mogą stanowić podstawy 

żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na nim polegać w związku z jakąkolwiek umową, 

zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.  
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Siedziba 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.  
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 

tel. (+48) 22 319 94 00 
  

www.pkmduda.pl 


