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Plan prezentacji

– Informacje ogólne

– Charakterystyka segmentu produkcyjnego

– Charakterystyka segmentu handlowo-usługowego

– Charakterystyka segmentu rolnego

– Wyniki za 2004 r. i prognozy finansowe na 2005 r.

– Struktura akcjonariatu i ład korporacyjny

Załączniki:  Dane finansowe i pozostałe dodatkowe informacje
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Część 1
Informacje ogólne
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PKM Duda w krótkim okresie czasu z niewielkiego podmiotu o znaczeniu
regionalnym stały się jedną z czołowych spółek w branży mięsnej w Polsce

1990

Wyłączna specjalizacja w
 zakresie uboju i rozbioru

Przejęcia spółek z segmentu
produkcyjnego i rolnego

Budowa Polskiego Koncernu Mięsnego
z silną obecnością w segmencie dystrybucji

Założenie
Spółki

IPO

XII 2002 X 2003

Wtórna emisja akcji –
pozyskanie finansowania na

budowę zaplecza
surowcowego i przejęcia

VII 2004

Porozumienie w sprawie
przejęcia Maktonu –  jednego z

największych dystrybutorów
mięsa w Polsce

X 2004

Wtórna emisja akcji w
celu sfinansowania
przejęcia Maktonu

189

2002

570

2004

Przychody
(mln zł)

4,9

2002

23,5

2004

Zysk netto
(mln zł)

72,5 mln zł 604,9 mln zł*

Kapitalizacja

20
2%

38
0%

zł

Kurs akcji

Źródło: PKM Duda dane  skonsolidowane.

2005

15-lecie
istnienia firmy

* Kapitalizacja PKM Duda S.A. z zamknięcia GPW  z dnia 04.03.2005 r.



5

Silna specjalizacja w zakresie uboju i rozbioru, w połączeniu ze strategią
przejmowania kontroli nad kanałami dystrybucji czyni Grupę PKM Duda jedną z
największych i najbardziej atrakcyjnych grup mięsnych w Polsce

Animex Sp. z o.o. (Grupa Smithfield)

Działalność: produkcja mięsa i wędlin z mięsa czerwonego i białego,
produkcja pasz, zakład pierzarski.

Przychody 2004 P: 2 mld zł, bardzo niskie zyski

Zakłady m.in.: Agryf Szczecin, Constar Starachowice, Mazury Ełk,
Morliny

Główni konkurenci

Sokołów S.A. (HK Ruokatalo, Danish Crown)

Działalność: produkcja mięsa i wędlin z mięsa czerwonego,
produkcja karmy dla zwierząt domowych

Przychody 2004: 1 359 mln zł, zysk operacyjny 2004: 21,3 mln zł

Zakłady m.in.: Sokołów, Koło, Jarosław, Czyżew, Tarnów oraz
Iglomeat Dębica

• Nr 3 na polskim rynku mięsa, ale:

• Specjalizacja w zakresie uboju – Nr 1

• Wejście w segment dystrybucji – Nr 1

• Atrakcyjny partner konsolidujący mniejsze podmioty

• Szansa dalszego szybkiego umocnienia pozycji w
segmencie dystrybucji

• Perspektywa dynamicznego wzrostu przychodów i
zysków całej Grupy PKM Duda

Polski Koncern Mięsny Duda

Działalność: hodowla trzody chlewnej, ubój, rozbiór i konfekcja
mięsa czerwonego, dystrybucja mięsa i wędlin.

Przychody 2004: 570 mln zł, zysk operacyjny 2004: 30,6 mln zł

Przychody 2005P: 945 mln zł, zysk operacyjny 2005P: 73,2 mln zł

Atrakcyjne pozycjonowanie

Indykpol S.A. (Rolmex S.A.)

Działalność: hodowla indyków i drobiu, produkcja wyrobów
indyczych i drobiowych

Przychody 2004 P: 626 mln zł, zysk operacyjny 2004: 13,1 mln zł

Zakłady m.in.: Olsztyn, Świebodzin, Frednowy
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• Ekspansja koncernów międzynarodowych (np. Danish Crown,
Smithfield)

• Konsolidacja branży

• Stopniowy upadek, likwidacja i ograniczenie dostępu do rynku
dla małych firm

• Otwarcie rynków europejskich

• Wzrost cen żywca oraz mięsa na rynku krajowym po wejściu
do UE

Kierunek zmian na rynku

Wpływ na działalność i wyniki PKM Duda

• Wdrożenie norm jakościowych oraz posiadanie certyfikatów
wymaganych w UE

• Doświadczenie w wykorzystywaniu pomocy z funduszy UE

• Doświadczenie w handlu na rynku europejskim

• Strategia zakładająca pełnienie funkcji operatora rynku
mięsnego

Przygotowanie PKM Duda do konkurowania na rynku UE

• Koncentracja na przejmowaniu rynku od małych firm
lokalnych

• Rozpoczęcie działania jako operator rynku mięsnego UE

• Większa skłonność do działań konsolidacyjnych ze strony
innych podmiotów

• Pozyskanie dodatkowych środków z UE przez podmioty z
Grupy PKM

Przychody Grupy PKM Duda w
ujęciu rocznym 2002-2004

Wynik operacyjny oraz wynik netto Grupy PKM Duda
w ujęciu rocznym 2002-2004

w mln zł

w mln zł
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Struktura Grupy PKM Duda pozwala na efektywne sprawowanie kontroli nad
wszystkimi segmentami łańcucha dostaw w branży mięsnej

PKM Duda S.A. – lider Grupy

Makton

Eurosmak

Agro-Duda 

Wizental 

Pleszew 

Rolpol

Eko-Duda

Agroprof 

Specjalizacja

Zaplecze do
hodowli

Materiał
rozrodczy i
hodowla

Ubój i
rozbiór
mięsa

Przetwórstwo Dystrybucja

SpecjalizacjaKontrola

NetBrokers

Jasan

Polska
Wołowina

Euro-Duda
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Budowa Grupy PKM Duda poprzez wejście w segment tworzenia zaplecza surowcowego
i dystrybucję oprócz efektów skali pozwoli na osiągnięcie dodatkowych synergii

• Wizerunek silnej i prężnej Grupy z sektora mięsnego

• Poszerzenie bazy odbiorców o dotychczasowych odbiorców poszczególnych Spółek z Grupy PKM
Duda

• Oszczędności wynikające z lepszej pozycji negocjacyjnej wobec kontrahentów (większa
wiarygodność, skala zakupów) – korzystniejsze terminy płatności, lepsze systemy rabatowe

• Uzupełnienie oferty detalicznej PKM dzięki bogatej ofercie produktowej wszystkich Spółek

• Oszczędności wynikające z lepszej organizacji transportu i logistyki

• Zabezpieczenie PKM Duda przed wahaniami w podaży surowca

• Poprawa kontrolowania jakości żywca poprzez budowę zaplecza surowcowego

• Optymalizacja procesu skupu żywca

• Obniżenie kosztów dzięki przejęciu marż producenta żywca

• Możliwość wyboru optymalnego momentu sprzedaży produktów przez spółki z sektora rolnego

• Możliwość optymalizacji wykorzystania środków z funduszy UE przez spółki z Grupy PKM Duda

Synergie w
Grupie
PKM Duda
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Część 2
Charakterystyka segmentu produkcyjnego



10

123,3

194,5 219,9
270,7

406,7

0

100

200

300

400

500

2000 2001 2002 2003 2004

PKM Duda jako lider Grupy kontynuuje dynamiczny wzrost …

Przychody jednostkowe w ujęciu
 rocznym w okresie 2000-2004

Źródło: PKM Duda

Stała dynamika liczby dokonywanych ubojów (+ 118% w 2004 w porównaniu do analogicznego okresu 2003 r.)

Sprzedaż przy wyższych cenach w okresie od kwietnia 2004

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów (rola operatora rynku)

Stałe zwiększanie wartości eksportu

Kontynuacja współpracy z Agencją Rezerw Materiałowych

Rozszerzenie współpracy z sieciami (wynik zaprzestania rozbioru w marketach)

Wzrost przychodów

W 2005 roku PKM Duda spodziewają się utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu przychodów. Będzie ona efektem
kontynuacji umacniania się pozycji Spółki na krajowym rynku uboju i rozbioru, jak również dalszej penetracji

rynków zagranicznych oraz agresywnego wejścia w rolę operatora rynku

w mln  zł

Liczba ubitych sztuk (tys.)

645

262
300 390 547

760

0
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500
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 P
Źródło: PKM Duda
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… utrzymując wysoką efektywność działalności, która przekłada się na
stały wzrost zyskowności firmy

Zysk netto PKM Duda w okresie 2000 – 2004

Źródło: PKM Duda
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Wartość eksportu w sprzedaży
Spółki w latach 2000 – 2004

Dane jednostkowe. Źródło: PKM Duda

Źródło: PKM Duda

Struktura sprzedaży PKM Duda według grup odbiorców

12% 17%
12% 18%

44% 42%
2%

2%8%
6%22%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2003 2004
Sieci handlowe Zakłady rozbiorowe
Zakłady przetwórcze Sklepy detaliczne i hurtownie
Pozostali ARM
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Część 3
Charakterystyka segmentu handlowo-usługowego
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Przejęcie Maktonu i Eurosmak w listopadzie 2004 r. przy obecnej bardzo rozproszonej
strukturze rynku dystrybucji zapewniło PKM Duda unikatową pozycję rynkową

• Firma założona w 1990 roku

• Największy dostawca mięsa i wędlin do handlu detalicznego
z 25% udziałem w rynku warszawskim

• Rozpoczęcie sprzedaży na rynku krakowskim – 15 marzec 2005 roku

• Spółka sprzedaje swoje towary do 3 tys. odbiorców

• Zezwolenia na handel w Unii Europejskiej oraz certyfikat HACCP

• Firma rozpoczęła działalność w maju 2000 roku jako
nowoczesny zakład rozbioru mięsa

• Makton jest odbiorcą 100% produkcji Eurosmak

• Spółka posiada certyfikat HACCP oraz uprawnienia
zezwalające na handel w UE

201
228

251

300

355

0

100

200

300

400

2001 2002 2003 2004 2005 P

Przychody Makton/Eurosmak*
(w mln zł)

1,2
2,6 3,3

5,4

13

0

3

6

9

12

15

2001 2002 2003 2004 2005 P

Zysk netto Makton +
Eurosmak (w mln zł)

* Przychody CM Eurosmak w 100%
stanowi sprzedaż do CM Makton
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Planowane inwestycje i wejście na nowe rynki, w tym poprzez procesy
konsolidacyjne, zapewni Grupie PKM Duda utrzymanie szybkiego tempa
rozwoju i zdobycie pozycji niekwestionowanego lidera dystrybucji

Strategia rozwoju PKM DUDA w
sektorze dystrybucji

Charakterystyka
przejmowanych
firm

• Rentowna działalność

• Perspektywa dalszej poprawy
rentowności w perspektywie 12/24
miesięcy po przejęciu

• Zdolny i prężny management

• Przejmowanie podmiotów o silnej pozycji w danym
regionie

• Finalizacja 2-3 transakcji przejęć o wartości 10-20 mln zł
spółek działających w największych miastach Polski
(2005 r.) – Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice
finansowanych ze środków własnych lub kredytu

• Budowa od podstaw w przypadku braku celów do
przejęcia

 

•

 
•

Gdynia

CM MAKTON

Warszawa

Gdańsk

Kraków

CM MAKTON

Poznań

Olsztyn

Kielce

Rzeszów

Szczecin

Zielona
Góra

Wrocław

Wałbrzych

Rynki działania Maktonu

Planowane rynki działania

Legenda
Kraków:
W dniu  20.04.2005r. Uruchomienie rozbieralni

i hurtowni mięsa Intensywna budowa sieci

sprzedaży

Rejon Polski południowej:
Inwestycja w Krakowie stanowi zaplecze do rozwoju

działalności dystrybucyjnej na terenie Polski Południowej

Liczba mieszkańców : 3,8 mln
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Część 4
Charakterystyka segmentu rolnego
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Rozbudowa Grupy w segmencie rolnym ma na celu budowę zaplecza surowcowego
oraz stworzenie efektywnych ekonomicznie warunków do jego funkcjonowania

PKM Duda S.A. 

Agro-Duda Wizental Pleszew 

Rolpol Eko-DudaAgroprof 

100%

100%
20%

43,6%

100% 100%
100%

• Ograniczenie ryzyka związanego z sezonowością podaży surowca
oraz ryzyka związanego z rynkiem surowca

• Zagwarantowanie wysokiej jakości surowca i jego dostępności

• Uzyskiwanie docelowo 30-40% ogółu dostaw surowca na
potrzeby PKM DUDA

• Przejęcie marży dostawców trzody chlewnej

• Konieczność posiadania odpowiedniego areału ziemskiego do
hodowli na szeroką skalę

• Możliwość zakupu dodatkowego areału od ANR po bardzo
korzystnych cenach (500 ha na 1 spółkę)

Motywy inwestycji w segmencie rolnym

• W oparciu o Agro-Dudę Grupa buduje własną bazę surowcową
oraz rozwija model tuczu kontraktowego

• Proces rozwoju pozostałych spółek działających w segmencie
rolnym w połączeniu z dotacjami do produkcji rolnej umożliwi
trwałe odzyskanie rentowności począwszy od 2005 r

• Zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku uzyskiwania
co najmniej 60% przychodów z działalności rolniczej

• Dzięki PZZ Pleszew - gwarancja zbytu i składowania zboża dla
spółek z Grupy

Charakterystyka sektora
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Część 5
Wyniki za 2004 r. i prognozy finansowe na 2005 r.
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Grupa PKM Duda dostarczyła w 2004 r. obiecane wyniki w zakresie
poziomu przychodów i zysku netto

23,5

Zysk netto
w mln zł

2004

Przychody ze sprzedaży 
w mln zł

570

2004

446

2004 P

+28%

23,3

2004P

Źródło: PKM Duda, dane skonsolidowane

+1%

Prognoza na 2004 r. Wykonanie za 2004 r.

• W 2004 r. występowały napięcia na rynku
surowcowym, powodujące zmiany cen żywca
wieprzowego

• Po akcesji Polski do UE ceny żywca znacznie wzrosły

• W IV kwartale 2004 ceny żywca nieznacznie spadły

• W II połowie 2004 r. polski złoty systematycznie
umacniał się, co wpłynęło na zahamowanie dynamiki
i opłacalności polskiego eksportu

Sytuacja na rynku w 2004 r.

• Grupa PKM Duda wykorzystała zaistniałą sytuację
poprzez znaczne zwiększenie przychodów ze
sprzedaży produktów i towarów

• PKM Duda dokonał w 2004 r. kilka spektakularnych
przejęć i stale umacniał skład Grupy Kapitałowej

• Mocny kurs złotego sprzyjał importowi poszukiwanych
na rynku polskim asortymentów mięs

• Grupa pozyskała szereg ważnych klientów

• PKM umocnił swoją pozycję na rynku jako dostawcy
potrafiącego spełnić oczekiwania odbiorców
niezależnie od sytuacji panującej na rynku
surowcowym

• Działania te umocniły wiarygodność PKM wśród
najbardziej wymagających odbiorców i z pewnością
będą procentowały w okresach przyszłych

Wpływ na wyniki Grupy PKM Duda



19

Wyniki finansowe i prognozy PKM Duda

50,3

24,3

Zysk netto + goodwill
w mln zł

2004 2005P
*Źródło: PKM Duda; wg  PSR

Przychody ze sprzedaży

EBITDA

EBIT

Zysk netto

Prognoza wyników (mln zł)*

569,7

40,3

30,5

23,5

2004

945,3

85,9

73,2

46,4

2005P

327,8

26,0

21,2

12,7

2003

Grupa PKM Duda (skonsolidowany)

Przychody ze sprzedaży 
w mln zł

570

945

2004 2005P

328

2003

+74%

12,7

2003
Dane skonsolidowane – prognoza 2005; Źródło: PKM Duda; wg  PSR

+92%

+66%

+107%

Czynniki wzrostu – segment
rolny

• Poprawa jakości i wydajności surowca będąca
wynikiem rozwoju własnej bazy surowcowej i
tuczu kontraktowego prowadzonego w oparciu
o spółkę Agro-Duda

• Zmniejszenie kosztów produkcji, zwiększenie
wydajności

• Możliwość magazynowania zboża i
optymalizacji momentu jego sprzedaży

• Korzystanie z systemu dopłat bezpośrednich i
dotacji, jak również zwolnień w podatku
dochodowym przewidzianych dla działalności
rolniczej

• Oczekiwane bardzo dobre wyniki w 2005 r.

Czynniki wzrostu – segment
produkcyjny

• Dalszy wzrost skali działania dzięki stałej poprawie
pozycji rynkowej i efektom synergii

• Wzrost liczby dokonywanych ubojów spowodowany
przewidywanym zwiększeniem podaży żywca

• Zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów
wynikające z przejęcia roli operatora na rynku mięsnym
Unii Europejskiej

• Zwiększenie udziału mięsa konfekcjonowanego w
strukturze przychodów

• Stały wzrost efektów skali

• Poszerzenie własnej bazy surowcowej

• Dalszy rozwój współpracy z sieciami handlowymi

Czynniki wzrostu – segment
handlowo-usługowy

• Pełna konsolidacja wyników Makton i Eurosmak

• Rozpoczęcie działalności handlowej na terenie
Polski Południowej

• Wykorzystanie silnej pozycji przetargowej
wobec dostawców (obniżenie kosztów zakupu
surowca i wędlin, wydłużenie terminów
płatności, zwiększenie opłat marketingowych)

• Wzrost efektywności kosztowej

• Planowane wejście na nowe rynki

9,63

4,88

2004 2005P2003

2,86

Zysk na akcję (EPS)*
w zł

* EPS liczony dla liczby akcji na koniec roku

+71%

+97%
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PKM Duda ma duże szanse rozwijać się znacznie szybciej niż cała branża w
kolejnych latach

• Dalszy wzrost efektów skali i skuteczne wykorzystywanie efektów synergii w Grupie PKM Duda

• Dalsza ekspansja w segmencie handlowym, a także możliwe przejęcia w innych obszarach funkcjonowania
PKM Duda

• Pełnienie roli operatora na rynku UE aktywnie zajmującego się handlem wyrobami mięsnymi

• Wzrost udziału w sprzedaży wysokomarżowego mięsa kulinarnego

• Dalsza penetracja rynków Unii Europejskiej

• Bardzo dobre pozycjonowanie PKM Duda jako jednej z wiodących Grup z branży mięsnej w Polsce i dalsze
ograniczenie konkurencji podmiotów krajowych z uwagi na eliminację z rynku po wejściu Polski do Unii
Europejskiej

• Konsekwentna budowa zaplecza surowcowego

• Pozyskanie kolejnych środków pomocowych UE pozwalające na „tanie” sfinansowanie dalszego wzrostu,
potencjalnie istnieje możliwość ubiegania się przez Grupę PKM Duda o następujące środki pomocowe UE:

• Inwestycje w przemysł mięsny – max. 100 mln zł (5 spółek x 20 mln zł)
• Dopłaty do ziemi (500-700 zł / ha) – czyli ok. 2 mln zł dla Spółek rolnych
• Inwestycje w sektorze rolnym (300 tys. zł dla każdej spółki) – czyli ok. 1,5 ml zł
• Dopłaty do eksportu wołowiny poza UE (od 0,57 do 1,70 € za 1 kg)
• Dopłaty do prywatnego przechowalnictwa mięsa wieprzowego - przy nadprodukcji

Szanse
dalszego
wzrostu
PKM Duda
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Część 6
Struktura akcjonariatu i ład korporacyjny
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Rodzina Duda
34,9%

OFE PZU
9,9%AIG PTE

5,3%

A. i M. Makowscy
9,5%

PZU S.A.
5,0%

Pozostali
24,8%

Julius Baer Int. 
Equity Fund

5,6% OFE Bankowy
5,0%

Struktura akcjonariatu (bez akcji serii F)
Skład akcjonariatu PKM Duda S.A. jest pewny i stabilny

Źródło: PKM Duda

Struktura akcjonariatu (udział kapitale i głosach)
• Liczba akcji – 4.820.000 *

• Znaczna część akcji w posiadaniu dużych
polskich instytucji finansowych (OFE, TFI)

• Państwo Makowscy, jako założyciele
Makton i Eurosmak, traktują posiadane
akcje PKM jako długoterminową inwestycję.
Andrzej i Monika Makowscy mają lock-up
na posiadane akcje PKM Duda do listopada
2005 r.

• Przyszłe emisje akcji – Program Opcji
Menedżerskich na lata 2006-2008:
150,000* sztuk akcji serii F (max. po 50*
tys. sztuk w każdym roku)

*   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w styczniu 2005 r. przyjęło uchwałę o splicie akcji firmy. Ilość akcji spółki została zwiększona z 4.820.000
sztuk na 48.200.000 sztuk przy jednoczesnym obniżeniu ich wartości nominalnej z 10 złotych na 1 złoty. Zmiana wartości nominalnej akcji nie wpłynęła na
wysokość kapitału zakładowego spółki, który wynosi 48.200.000 zł i obecnie dzieli się na 48.200.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty
każda. Zmiana związana ze splitem akcji PKM Duda będą obowiązywać po dokonaniu rejestracji w KRS.

**

** Wcześniejsi właściciele CM Makton i CM Eurosmak
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Ład Korporacyjny

• Spółka przyjęła Kodeks Dobrych Praktyk

• Co najmniej połowę składu RN mają stanowić niezależni członkowie RN (wszyscy członkowie Rady Nadzorczej PKM Duda S.A. są
niezależni)

• 2 członków RN mogą mianować drobni akcjonariusze (<10%głosów na WZA) – kompetencje: zgoda przynajmniej 1 na wybór
biegłego rewidenta i umowy/świadczenia pomiędzy Spółką a osobami powiązanymi

• Ograniczenie wykonywania prawa z głosów ponad 50% liczby głosów istniejących w dniu WZA

• Wprowadzony system motywacyjny dla kadry zarządzającej na lata 2006 – 2008 oparty jest na wzroście EBITDA na akcję, wskaźnika
EPS oraz wzrostu kursu akcji PKM Duda ponad zmianę indeksu WIG w danym roku

• Spółka prowadzi szerokie relacje inwestorskie – spotkania z inwestorami odbywają się przy okazji publikacji raportów okresowych
(kwartalnych i rocznych) oraz istotnych komunikatów bieżących

•Specjaliści rynku kapitałowego zgodnie uznali, że PKM DUDA S.A. w 2004 roku osiągnął na rynku giełdowym największy sukces.

• Spółka zajęła drugie miejsce pod względem najbardziej polecanej inwestycji na rynku oraz czwarte miejsce pod względem
perspektyw rozwoju.

• Firma już po raz trzeci z kolei znalazła się w ścisłym gronie najlepiej ocenianych spółek giełdowych. W ubiegłorocznej edycji
Giełdowa Spółka Roku PKM DUDA S.A. uplasował się na siódmej pozycji, rok wcześniej – na miejscu jedenastym.
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Załączniki
Dane finansowe i pozostałe dodatkowe informacje

1. Wskaźniki giełdowe
2. Wyniki finansowe za I-IV Q 2004
3. Struktura Grupy PKM Duda
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Prognozy finansowe dla PKM Duda a wskaźniki giełdowe

 535.020Kapitalizacja w tys. zł

    11,10**Cena za 1 akcję

     48200*Liczba akcji w tys.

*  Ilość akcji PKM Duda S.A. po emisji akcji serii D i E po splicie akcji

** Kurs akcji PKM Duda S.A. z zamknięcia GPW  z dnia 25.04.2005 r.

PKM DUDA (prognozy skonsolidowane)

31, 2

25,7
28,5

P/E 2005 P

13,0

Wpływ 
na

 wskaźniki 
giełdowe

P/E 2004 P

 - 49 %

24,9 28,5

P/E (skoryg.)* 2005 P

12,0

P/E (skoryg.)* 2004 P

 - 52 %

16,7
28,5

EV/EBITDA 2005 P

7,0

EV/EBITDA 2004 P

 - 58 %

* Zysk netto został skorygowany o odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych. Załącznik nr 1
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Wyniki finansowe za IV kwartały 2004 i lata 2002-2003 (skons.)

tys. zł

Przychody netto 
Koszty sprzedanych produktów i towarów

     marża brutto na sprzedaży (w %)
Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) na sprzedaży
     marża na sprzedaży (w %)
Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
     marża EBIT (w %)
Przychody finansowe

Koszty finansowe

Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy

Zysk (strata) netto
     rentowność netto (w %)

                                                    2002                    2003         I-IV kw. 2004

189 285
176 513

     6,7%
    3 301

    1 827

    7 644
      4,0%

    3 954

    2 697

   8 901
    4,5%
   1 038

   2 899

   7 040
   2 172

   4 868
     2,6%

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane skonsolidowane. Źródło: PKM Duda S.A.

569 660
520 141

  8,7%
    12 271

    16 483

    20 765
    3,6%

    12 379

      2 578

   30 566
     5,4%
   8 052

   7 729

   30 071
     4 168

   23 515
   4,1%

327 790
298 295

    9,0%

    5 527

    9 928

   15 040
      4,6%

    7 122

       934

  21 219
     6,5%

    622

    6 278

   15 445

    1 898

   12 705
      3,9%

Załącznik nr 2
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Wyniki finansowe za IV kwartały 2004 i lata 2002-2003 (skons.)

tys. zł                                2002                         2003      I-IV kw. 2004

AKTYWA
Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe, w tym

   Zapasy

   Należności roszczenia

PASYWA
Kapitał własny

Rezerwy

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe i PPO

BILANS

116 887
  58 434

  58 454

    5 079

  49 067

116 887
  55 470

       780

  16 669

  43 968

           0

201 316
104 410

  96 906

  16 187

  45 374

201 316
105 669

       317

  40 971

  47 061

   4 915

Dane skonsolidowane. Źródło: PKM Duda S.A.

395 680
  238 076

  157 602

    46 189

    73 247

395 680
  181 306

      984

  55 221

  136 052

      8 118

Załącznik nr 2
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Struktura Grupy Kapitałowej PKM Duda

PKM Duda S.A. JasanPolska Wołowina
51% 51,7%Segment

produkcyjny

Segment
handlowo-
usługowy

MaktonEurosmak Euro-DudaNetBrokers

80%

20%

100%

51%

Agro-Duda Wizental Pleszew 

Rolpol Eko-DudaAgroprof 

Segment
rolny

100%
100%20%

43,6%

100%
100%

100%

58
,8

%

Załącznik nr 3
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