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Wyniki Grupy PKM DUDA za I kwartał 2006

Bardzo dobre wyniki Grupy Kapitałowej PKM DUDA za I kwartał 2006 r.
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Wyniki Grupy PKM DUDA za I kwartał 2006
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Czynniki wpływające na wyniki Grupy w I kwartale 2006:

wzrost podaży żywca:

spadek cen; 

wzrost dokonanej liczby ubojów o 12% w stosunku do IQ 2005; 

wzrost sprzedaży eksportowej – wzrost o 27% w stosunku do IQ 2005;

kurs walut;

rozwój Grupy Kapitałowej;

wzrost siły nabywczej ludności;

wcześniejsze święta wielkanocne; 

blokada polskiego mięsa na rynek ukraiński.
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Osiągnięcia PKM DUDA w I kwartale 2006:

ciągłość realizacji kontraktów na dostawy mięsa do Korei Południowej;

rozwój działalności na Ukrainie – zakup udziałów spółce  „BORYS”;

podpisanie warunkowej umowy zakupu  udziałów w spółce „Hunter Wild”
- poszerzenie oferty o dziczyznę - wysoko-marżowy produkt niszowy;

poprawa marż na działalności rozbiorowej spowodowana obniżeniem cen surowca; 

otwarcie oddziału Eurosmak w Poznaniu;

wpłynięcie środków z dotacji SAPARD na zakończone inwestycje w Krakowie 
i Warszawie;

zmiana struktury produkcji roślinnej pod kątem upraw do produkcji biopaliw;

rozwój przechowalnictwa w elewatorach na potrzeby ARR;

rozpoczęcie rozbudowy fermy Nowy Świat;

uzyskanie zintegrowanych pozwoleń na prowadzenie działalności hodowlanej.
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Rosnący udział przychodów eksportowych Grupy
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Ekspansja PKM DUDA na rynki zagraniczne

Realizacja kontraktów eksportowych na rynki azjatyckie:

zwiększenie w strukturze sprzedaży mięsa w elementach

uzyskanie dodatkowej marży

Korea Płd.

uzyskanie pozwoleń eksportowych - IV kwartał 2005

ciągłość realizacji kontraktów na dostawy mięsa do Korei Południowej

Japonia

uzyskanie certyfikatów eksportowych – kwiecień 2006

Ukraina
rozwój działalności – zakup udziałów spółce „BORYS”
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Inwestycja PKM DUDA na rynku ukraińskim

Rynek ukraiński  

Produkcja

• Moce ubojowe wynoszące 
120 tys. sztuk w skali roku

• Moce produkcyjne dostosowywane do 
rozwoju własnej bazy surowcowej

• Sprzedaż zarówno półtusz, jak i mięsa 
w elementach

• Działalność przetwórcza na niewielką
skalę

Handel

• Wykorzystanie różnic w cenach surowca na 
rynkach UE i ukraińskim

• Import z Polski półtusz i elementów 
mięsnych

Hodowla

• Kupno i modernizacja 2-3 ferm
• Początkowo tucz w oparciu o 

importowane z UE prosięta
• Docelowo hodowla do 250 tys. sztuk 

tuczników (10 tys. macior)
• Zdobycie silnej pozycji w produkcji 
żywca wieprzowego na Ukrainie

• Przejęcie przez PKM Duda za 0,2 mln euro 95% udziałów w BORYS

• Pozostałe 5% udziałów znajduje się w posiadaniu ukraińskiego partnera, który 

będzie bezpośrednio zarządzał podmiotem

• Zniesienie zakazu eksportu mięsa na Ukrainę (prawdopodobnie 20 maj)
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Wejście w segment przetwórstwa dziczyzny

Hunter Wild – 1,2 mln euro

Skup i przetwórstwo dziczyzny

Roczny obrót ok. 30 mln zł – docelowo min. 50 mln zł

Wysoka rentowność operacyjna

30% udział w rynku skupu dziczyzny w Polsce (własna baza 250 
punktów skupu)

Planowana rozbudowa mocy produkcyjnych w 2007 r.

Hunter Wild

Zapasy – 0,8 mln euro

Kupno stanu magazynowego 
w chłodni, znacznie poniżej 
rzeczywistej wartości

Hochländer – 1 euro

Skup i dystrybucja dziczyzny

Hunter Wild GmBH – 1,5 mln euro

Realizacja sprzedaży w oparciu o kanały dystrybucji, 
Zarząd i siły handlowe byłego Berger Wild

10% udział w rynku dziczyzny UE

Import towarów m.in. Z Polski, Austrii, Węgier, Australii 

Bardzo nowoczesna chłodnia w Passau

Wykorzystanie do optymalizacji procesów logistycznych w handlu 
z krajami UE

Wartość odtworzeniowa chłodni 3,5-4 mln euro
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Struktura Grupy Kapitałowej PKM DUDA
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sp. z o.o.

Agro-Duda           
sp. z o.o.

Jasan                           
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Fedrus
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Czynniki wpływające na wyniki w kolejnych kwartałach

Segment produkcyjny: 

zwiększanie przychodów ze sprzedaży mięsa w elementach,

ekspansja na rynki Europy Środkowo-Wschodniej,

zwiększanie udziału w rynku, kosztem zakładów nie spełniających norm UE 
i słabszych kapitałowo firm,

wzrost liczby dokonywanych ubojów spowodowany zwiększoną podażą surowca 
i niższymi cenami żywca, 

realizacja kontraktów na dostawy mięsa na rynki azjatyckie, 

dynamiczny rozwój działalności na Ukrainie w oparciu o nowo nabyty podmiot
(planowane od dnia 20 maja otwarcie runku ukraińskiego dla polskiego mięsa.
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Czynniki wpływające na wyniki w kolejnych kwartałach

Segment handlowy

rozbudowa bazy przechowalniczej i logistycznej,

dalsze dynamiczne zwiększanie sprzedaży, osiągnięcie pozycji lidera i docelowego
poziomu marży przez oddział w Krakowie,

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

zaawansowane stadium rozmów w związku z przejęciem kolejnej firmy z branży 
hurtowej dystrybucji mięs i wędlin,

planowane wejście na nowe rynki (przejęcia lub inwestycje green field).
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Czynniki wpływające na wyniki w kolejnych kwartałach

Segment rolny
intensyfikacja działań zmierzających do budowy zaplecza surowcowego na Ukrainie,
przejęcia podmiotów zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej 
– wygrany przetarg na przejęcie fermy o mocach większych niż ferma Nowy Świat,
zwiększanie posiadanego areału adekwatnie do rozwoju hodowli trzody,
zmiana struktury produkcji roślinnej pod kątem upraw do produkcji biopaliw,
zakup dodatkowego areału ziemskiego, 
budowa zaplecza surowcowego z segmencie bydła mięsnego,
zmniejszenie kosztów produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności w spółkach rolnych,
korzystanie z systemu dopłat bezpośrednich i dotacji, jak również zwolnień w podatku
dochodowym przewidzianych dla działalności rolniczej,
możliwość wykupu areału od ANR po bardzo korzystnych cenach (500 ha na 1 spółkę),
zakup nowych, działających już ferm hodowlanych,
przygotowanie bazy surowcowej na Ukrainie,
budowa stada bydła mięsnego,
zmiana struktury produkcji roślinnej pod kątem biopaliw.
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Prognoza wyników na 2006 r.

43 - 4528,223,312,7Zysk netto

69 - 7154,940,226,0EBITDA

950 – 1 000869,3533,4327,8Przychody ze sprzedaży

2006P2005*20042003Prognoza wyników 
skonsolidowanych (w mln zł)

Prognoza zgodna z MSR, który uwzględnia koszty programu managerskiego.
Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników i dokonywała ewentualnej korekty 

prezentowanej prognozy w okresach kwartalnych.
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Prognoza wyników na 2006 r.

Skonsolidowany zysk netto w mln złSkonsolidowane przychody ze sprzedaży w mln zł

+12%

533

869

2004 2005

328

2003

975

2006P*

+63%

28,2

23,3

2004 2005

12,7

2003

+83%

+56%

44,0

2006P*

+21%

+63%

* średnia arytmetyczna z przedziału prognozy



16Polski Koncern Mięsny DUDA | Prezentacja wyników za I kwartał 2006 

Dalszy wzrost PKM Duda

rosnąca skala działania

ekspansja na nowe rynki

nowe, wysokomarżowe asortymenty

własna sieć hurtowni mięsno
-wędliniarskich

zaplecze surowcowe

wzrost przychodów

wzrost zysku netto 

wzrost rentowności
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