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Profil Spółki PKM Duda 

Polski Koncern Mięsny DUDA

� Jedna z największych w Polsce firma działająca w sektorze 

mięsnym,

� Silna grupa kapitałowa obejmująca około 30 firm zajmujących się

głównie ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa (wieprzowina, 

wołowina, dziczyzna), hodowlą trzody, uprawą zbóż oraz innych 

produktów roślinnych, a także produkcją wędlin. PKM Duda jest 

liderem w segmencie dystrybucji i uboju,

� Zakłady produkcyjne Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA należą

dziś do najnowocześniejszych w Europie.

Przychody: 1 415 mln zł za ostatnie 12 miesięcy

Profil: branża spożywcza 

Zatrudnienie: ok. 2 200 osób
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Grupa Kapitałowa PKM Duda 

Struktura GK PKM Duda aktualna na 30.06.2010 r. 
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Wyniki I półrocza 2010 r.

Wyniki I półrocza 2010.

Część II
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Przychody 

(w mln zł)
Półroczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży 

PKM Duda w okresie 2004 – I pol. 2010 (w mln zł)

Przychody skonsolidowane PKM Duda

832
672

-19%

Źródło: PKM Duda 
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� Niski poziom cen zakupu żywca wieprzowego oraz cen sprzedaży półtusz i mięs – główna przyczyna spadku przychodów

� Ograniczenie lub rezygnacja z handlu z podmiotami o wysokim ryzyku kredytowym – efekt ograniczenia limitów 

handlowych przez firmy ubezpieczeniowe

� Niewielki spadek poziomu wielkości ubojów w macierzystym zakładzie w Grabkowie

� Utrzymanie się niskiego stanu pogłowia trzody chlewnej w Polsce  

� Wzrost udziału eksportu w przychodach

� Duża aktywność konkurencji 
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Skonsolidowane wyniki finansowe PKM Duda 

EBITDA (w mln zł)

Źródło: PKM Duda 

EBIT (w mln zł) Wynik netto (w mln zł)

� Wzrost marży w segmencie dystrybucyjnym

� Poprawa marż w eksporcie

� Wyższa efektywność kosztowa na poziomie operacyjnym

� Widoczne efekty programu restrukturyzacji DUDA 2012 

� Integracja pionowa PKM Duda niweluje w znacznym stopniu wpływ wahań na rynku surowcowym na wyniki finansowe

� Dalsze zwiększanie udziału dostaw surowca z własnych ferm do zakładu w Grąbkowie

� Zmniejszenie kosztów finansowych

30,2

48,9

+62%

44,2

-32%

11,8

31,6

+168%

28,1

-58%

-84,3

17,7
13,8

I pol. 2009 I pol. 2010I pol. 2008 I pol. 2009 I pol. 2010I pol. 2008 I pol. 2009 I pol. 2010I pol. 2008
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� Wzrost udziału eksportu w przychodach 

� Znaczna poprawa rentowności – wdrażanie 

programu Duda 2012

� Niskie ceny sprzedaży mięs i półtusz

� Niewielki spadek ubojów

� Wejście na rynek nowych graczy (szczególnie 

nasilona konkurencja na rynku skupu żywca)

� Restrukturyzacja działalności Hunter Wild

Wielkość uboju trzody chlewnej w zakładzie 

w Grąbkowie w tys. sztuk

* Cena skupu

PKM Duda i segment produkcyjny

-4%

426444

I H 2009 I H 2010

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5Ceny półtusz wieprzowych kl. R w zł za kg*

- 20%

245306

I H 2009 I H 2010

Przychody 

zewnętrzne (mln zł)

+ 85%

16,1

8,7

I H 2009 I H 2010

EBITDA (mln zł)

7,3

- 0,7

I H 2009

I H 2010

EBIT (mln zł)
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� Utrzymywanie się w I półroczu cen zbóż na niskim 

poziomie

� Obserwowany wzrost cen płodów rolnych stwarza 

perspektywy do dalszej poprawy rentowności 

segmentu

� Odnotowanie straty przez spółki segmentu rolnego 

na Ukrainie

� Konieczność utrzymywania dużej ilości spółek 

(ograniczenia w ilości dzierżawionej ziemi)

� Powołanie 2 grup producenckich

Źródło: ARR, czerwiec 2010 

Segment rolny rośliny

- 50%

5,6
11,3

I H 2009 I H 2010

Przychody 

zewnętrzne (mln zł)

2,4

- 2,6

I H 2009

I H 2010

EBITDA (mln zł)

1,3

- 3,5

I H 2009

I H 2010

EBIT (mln zł)
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� Dalsze zwiększanie udziału w dostawach surowca 

z własnego zaplecza do zakładu w Grąbkowie -

poprawa jakości i wydajności surowca

� Utrzymanie poziomu EBITDA pomimo niższych niż

w 2009 r. cen żywca

� Zwiększanie wykorzystania mocy w 

uruchomionych w 2009 r. fermach 

� Powołanie grupy producenckiej

Źródło: ARR, czerwiec 2010 

Segment rolny zwierzęcy

- 67%

1,2
3,7

I H 2009 I H 2010

Przychody 

zewnętrzne (mln zł)

8,68,8

I H 2009 I H 2010

EBITDA (mln zł)

6,26,6

I H 2009 I H 2010

EBIT (mln zł)

- 1%

- 7%
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� Koncentracja na osiąganych marżach

� Rezygnacja z obsługi nierentownych klientów

� Dalsze wykorzystanie efektów synergii oraz dalsza 

integracja w ramach Grupy Makton

� Wzrost dostaw dla segmentu HORECA

� Optymalizacja portfolio produktów w kierunku 

produktów wysoko marżowych, w tym produktów 

pod marką „Fedrus” oferowanych wyłącznie w sieci 

Makton 

� Przedłużająca się zima powodem spadku 

przychodów segmencie handlowym

� Wzrost aktywności spółki NetBrokers zajmującej się

handlem mięsem i artykułami spożywczymi 

 

•  
 

 
•   

Gdynia

Gdańsk

Rzeszów

Szczecin

Zielona Góra

Wrocław

Łódź

Rynki działania

Potencjalne rynki działania 

Segment dystrybucyjno-usługowy

Grąbkowo

Gorzów 

Wlkp.

Poznań

Wałbrzych Katowice

Kraków

Białystok

Olsztyn

Ciechanowiec
Maków

Warszawa
Siedlce

Obszar działalności Grupy Makton

Gniezno

- 18%

420
511

I H 2009 I H 2010

Przychody 

zewnętrzne (mln zł)

21,8

15,4

I H 2009 I H 2010

EBITDA (mln zł)

16,9

9,2

I H 2009 I H 2010

EBIT (mln zł)

+ 42%
+ 83%
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Wyniki segmentów GK PKM Duda S.A.   

Kontrybucja segmentów do EBITDA Kontrybucja segmentów do zysku operacyjnego

Struktura przychodów od klientów zewnętrznych wg segmentów

62,5%

0,2%

36,5%

0,8%

Segment rolny roś linny Segment handlowy

Segment rolny zwierzęcy PKM Duda i segment produkcyjny

44,6%

17,7%

32,8%

5,0%

Segment rolny roś linny Segment handlowy

Segment rolny zwierzęcy PKM Duda i segment produkcyjny

53,2%
19,5%

23,1%

4,2%

Segment rolny roślinny Segment handlowy

Segment rolny zwierzęcy PKM Duda i segment produkcyjny
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Analiza przepływów pieniężnych

W I poł. 2010 r. Grupa odnotowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, poniosła 

przy tym  bardzo niskie wydatki inwestycyjne netto, co pozwoliło na spłatę netto zadłużenia w 

kwocie 44 mln, a także 15 mln zł z tytułu odsetek  

27,2

Stan środków 

pieniężnych na 

31.12.2009

35,6

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

operacyjnej

-0,16

mln PLN

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

inwestycyjnej

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

finansowej

-32,1

30,5

Stan środków 

pieniężnych na 

30.06.2010

17,5

Stan środków 

pieniężnych na 

31.12.2008

36,2

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

operacyjnej

-5,7

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

inwestycyjnej

Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

finansowej

-13,1

34,8

Stan środków 

pieniężnych na 

30.06.2009

2
0
1
0

2
0
0
9
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Część 3

Realizacja strategii PKM Duda
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ING Bank 
Śląski; 11,7%

Kredyt Bank; 
11,5%

PKO BP; 7,2%

Bank 
Handlowy; 

6,6%

Rodzina Duda; 
10,8%

Pozostali; 
52,2%

Udana emisja akcji serii H

Struktura akcjonariatu po emisji akcji serii H

� Inwestorzy objęli 82.468.843 akcje serii H

� Cena emisyjna wyniosła 1,1 zł

� Spółka pozyskała 90,7 mln zł

� Cele emisji:

� zasilenie kapitału obrotowego i wsparcie 

działań restrukturyzacyjnych – 35 mln zł

� Wykup części akcji od banków celem 

umorzenia oraz spłata części kredytu w 

banku Pekao S.A. – 55,7 mln zł

Członkowie  Rodziny Duda objęli akcje serii H o wartości 20 mln zł, wypełniając tym samym 

zobowiązanie wobec banków biorących udział w restrukturyzacji finansowej PKM Duda

Wyniki I półrocza 2010.
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Wyniki I półrocza 2010.
Program Duda 2012 w liczbach

Program Duda 2012 (PRO) trwa 11 miesięcy, start  programu miał miejsce w październiku 2009

Na stałe 20 konsultantów IBC wspiera realizację prac 

projektowych

Na stałe 20 konsultantów IBC wspiera realizację prac 

projektowych

Zrealizowano 7 inicjatyw dotyczących większości obszarów 

funkcyjnych organizacji (w tym Zakupy, Strategia,  Finanse, 

Transport i Logistyka, HR) 

Zrealizowano 7 inicjatyw dotyczących większości obszarów 

funkcyjnych organizacji (w tym Zakupy, Strategia,  Finanse, 

Transport i Logistyka, HR) 

Ponad 70 pracowników PKM zostało zaangażowanych w 

prace jako stali członkowie zespołów projektowych lub 

osoby na stałe współpracujące

Ponad 70 pracowników PKM zostało zaangażowanych w 

prace jako stali członkowie zespołów projektowych lub 

osoby na stałe współpracujące

Biuro PMO monitoruje realizację ponad 40 inicjatyw 

wewnętrznych – wdrożenie rekomendacji i koncepcji 

budowanych w ramach poszczególnych projektów 

Programu

Biuro PMO monitoruje realizację ponad 40 inicjatyw 

wewnętrznych – wdrożenie rekomendacji i koncepcji 

budowanych w ramach poszczególnych projektów 

Programu

Został przygotowany Budżet  operacyjny dla ponad 100

centrów wartości w blisko 20 Spółkach 

i segmentach Grupy

Został przygotowany Budżet  operacyjny dla ponad 100

centrów wartości w blisko 20 Spółkach 

i segmentach Grupy

Wykonano kilkaset raportów CDN XL oraz kilkadziesiąt 

przekrojowych analiz. W biznesie w znaczący sposób 

wzrosła świadomość i zapotrzebowanie na informację

zarządczą

Wykonano kilkaset raportów CDN XL oraz kilkadziesiąt 

przekrojowych analiz. W biznesie w znaczący sposób 

wzrosła świadomość i zapotrzebowanie na informację

zarządczą

W trakcie realizacji znajdują się kolejne 4 inicjatywy 

dotyczące obszarów:  Produkcja, Sprzedaż, Działalność

Dystrybucyjna, Systemy IT 

W trakcie realizacji znajdują się kolejne 4 inicjatywy 

dotyczące obszarów:  Produkcja, Sprzedaż, Działalność

Dystrybucyjna, Systemy IT 

Planowane do uruchomienia 3 kolejne projekty dotyczące: 

struktury organizacyjnej GK, polityki procedur grupowych 

oraz centralizacji funkcji wsparcia FK, HR, IT 

Planowane do uruchomienia 3 kolejne projekty dotyczące: 

struktury organizacyjnej GK, polityki procedur grupowych 

oraz centralizacji funkcji wsparcia FK, HR, IT 

Program wymaga zarządzania zmianą oraz komunikacji w 

obrębie GK, uczestników rynku kapitałowego oraz kilku 

tysięcy kontrahentów   

Program wymaga zarządzania zmianą oraz komunikacji w 

obrębie GK, uczestników rynku kapitałowego oraz kilku 

tysięcy kontrahentów   

Zakończona powodzeniem 100% migracja klientów 

z zamykanej hurtowni  (Taśmowa w Warszawie) do 

pozostałych punktów

Zakończona powodzeniem 100% migracja klientów 

z zamykanej hurtowni  (Taśmowa w Warszawie) do 

pozostałych punktów

DUDA 2012
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Wyniki I półrocza 2010.Wyniki prac Programu 

Duda 2012 (1/3)

� Opracowanie strategii Grupy Kapitałowej, w szczególności:

� rozwój przetwórstwa, 

� przejęcia w dystrybucji, 

� rozwój HORECA, 

� wykorzystanie mocy produkcyjnych w Grąbkowie

�Stworzenie jednostki organizacyjnej w PKM Duda odpowiedzialnej za centralną koordynację

procesów zakupowych: Centralne Biuro Zakupów i Logistyki (CBZ)

�Przejęcie kolejnych kategorii zakupowych z GK PKM DUDA zgodnie z harmonogramem. 

�Redukcja kosztów (przeprowadzone przetargi, podpisane umowy)

�Opracowanie rekomendacji optymalizacyjnych i rozwoju funkcji transportu w GK

�Wdrożenie funkcjonalności CDN XL wspierających komunikację pomiędzy  Transportem, 

Sprzedażą, Produkcją i Skupem

Strategia Grupy 

Kapitałowej

Zadania zrealizowane

Budowa 

organizacji 

zakupowej

Optymalizacja 

transportu

Obszar
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Wyniki I półrocza 2010.Wyniki prac Programu 

Duda 2012 (2/3)

� Stworzenie podstaw do wsparcia kalkulacji rachunku kosztów ABC i raportowania marży

� Przeprowadzenie analizy rentowności produktów - wskazanie grup i pojedynczych 

produktów o niskiej lub ujemnej marżowości w oparciu o rachunek kosztów ABC. 

Rozpoczęcie prac w zakresie podniesienia rentowności zamówień

� Realizacja procesu optymalizacji zapotrzebowania na kapitał obrotowy w segmencie 

dystrybucyjnym i produkcyjnym

� Opracowanie nowej procedury zarządzania należnościami i windykacją miękką, 

kompleksowej dla całej Grupy Kapitałowej

Rachunek 

kosztów 

i marz

Optymalizacja 

zarządzania 

kapitałem 

obrotowym

Integracja 

dystrybucji

Zadania zrealizowaneObszar

� Opracowanie docelowego modelu biznesowego i struktury organizacyjnej segmentu 

dystrybucji 

� Połączenie spółek CM Makton i PSF Detal

� Przygotowanie specyfikacji biznesowej wdrożenia SAP w segmencie dystrybucyjnym
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Wyniki prac Programu 

Duda 2012 (3/3)

� Wdrożenie systemu MBO w PKM Duda

� Wdrożenie systemu motywacyjnego w dziale handlowym PKM Duda

� Uruchomienie programu racjonalizatorskiego 

� Opracowanie budżetów operacyjnych, jednostkowych budżetów spółek

i skonsolidowanego budżetu PKM Duda

Systemy 

motywacyjne

Budżet

Zadania zrealizowaneObszar

� Sprzedaż PF Express (Ukraina)

� Podpisanie umowy ramowej na sprzedaż aktywów spółek Pieprzyk Rogatyń i  Rosan

Agro

� Zaawansowane rozmowy dotyczące sprzedaży elewatorów w Chróścinie i Pleszewie

Sprzedaż
aktywów
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2010 - założenia budżetowe Osiągnięte w I poł. 2010

5,4 mln zł

8,0 mln zł

Wyniki I półrocza 2010.
Wyniki prac Programu 

Duda 2012

Podtrzymujemy wartość oszczędności do wdrożenia w okresie 2010-2014 w wysokości minimum 80 mln zł

Efekty finansowe Programu Duda 2012 [mln zł]

67,5%

Stan realizacji
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Dziękujemy za uwagę

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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SiedzibaSiedziba

Polski Koncern MiPolski Koncern Mięęsny DUDA S.A.sny DUDA S.A.

ul. Kul. Kłłobucka 25, 02obucka 25, 02--699 Warszawa699 Warszawa

tel. (+48) 22 319 94 00 tel. (+48) 22 319 94 00 

www.pkmduda.plwww.pkmduda.pl


