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Część 1
Informacje ogólne o PKM Duda S.A.
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Profil Spółki PKM Duda 

Polski Koncern Mięsny Duda

� Jedna z największych i najbardziej atrakcyjnych grup mięsnych w 
Polsce 

� 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: 1 575 mln zł za 2009r.

Profil: branża spożywcza 

Zatrudnienie: ok. 2 300 osób
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Grupa Kapitałowa PKM Duda 

Specjalizacja     Specjalizacja Współpraca Specjalizacja 

PKM DUDA SA – lider Grupy
POLSKA 

Agro Duda

Agrohop

Agroprof

Bioenergia

Rolpol

Wizental

PZZ Dystrybucja

Agro Net

Agroferm

PKM DUDA SA

Hunter Wild

Polska Wołowina 

PP Zoria

Rosan Agro

Pierzyk Rogatyń

Rogatyń Feedmill

Pan Produkt Plus

ZAGRANICA 

PF Rosana

PF Ekspres 

PF Rosana

Stół Polski

CM Makton

Stół Polski

Duda Skup 

Meat Service

NetBrokers

Euro Duda 

ZM Duda 

Agro Progress 

PKM Duda Distribution

PF Rosan Trade

PSF Detal

Spółki BIO

Struktura GK PKM Duda aktualna na 31.03.2010 r. 
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Obszary działalności PKM Duda

Segment produkcyjny Segment produkcyjny 

Hodowla zarodowa

Wieprzowina

Wołowina
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Przetwórstwo

Produkcja roślinna

Tucz

Segment surowcowySegment surowcowy

Dystrybucja mięsa i wędlin

Przechowalnictwo i 
chłodnictwo

Internetowa 
platforma handlowa

Usługi rozbioru

Segment dystrybucyjno Segment dystrybucyjno --
ususłługowy ugowy 
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� Certyfikat BRC potwierdza zachowanie najwyższych 

standardów jakości PKM DUDA

� Polski Koncern Mięsny DUDA S.A., otrzymał najwyższą

ocenę (stopień "A") w skali certyfikatu.

� Nadanie certyfikatu poprzedzone zostało  

przeprowadzeniem audytu potwierdzającego spełnianie 

restrykcyjnych wymogów Globalnego Standardu 

Bezpieczeństwa Żywności

� BRC Global Standard obejmuje następujące obszary 

działalności zakładu produkcyjnego:

• odpowiedzialność kierownictwa i ciągłe 
doskonalenie 

• plan bezpieczeństwa żywności - HACCP 
• system zarządzania jakością i bezpieczeństwem 

żywności 
• standardy dotyczące lokalizacji zakładu 
• kontrola produktu 
• kontrola procesu 
• personel 

PKM Duda spełnia najwyższe standardy jakości 
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Część 2
Wyniki I kw. 2010 r.
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Przychody 
(w mln zł)

Kwartalne skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
PKM Duda w okresie 2004 – I kw. 2010 (w mln zł)

� Utrudniony dostęp do finansowania bankowego wywołany kryzysem finansowym i trudną sytuacja finansową Grupy – ograniczona możliwość

finansowania kapitału obrotowego (zakup surowca oraz należności handlowe)

� Ograniczenie limitów handlowych przez firmy ubezpieczeniowe, co poskutkowało zmniejszeniem sprzedaży do dotychczasowych klientów

� Stabilizacja cen zakupu żywca wieprzowego oraz cen sprzedaży półtusz i mięs na niskim poziomie – główna przyczyna spadku przychodów

� Niskie ceny spowodowane wzmożonym importem i ograniczonym popytem na rynku krajowym

� Utrzymanie się niskiego stanu pogłowia trzody chlewnej w Polsce   

� Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych (ubojowych) w zakładzie w Grąbkowie 

� Spadek przychodów eksportowych

� Długa zima powodem spadku przychodów grupy dystrybucyjnej Makton

� Uruchomienie kredytu konsorcjanego na ponad 130 mln PLN

Przychody eksportowe 
(w mln zł)

Przychody skonsolidowane PKM Duda

386

I kw. 2009

334

I kw. 2010

-14%

Źródło: PKM Duda 
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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)

� Istotna poprawa marży brutto na sprzedaży

� Widoczne efekty programu restrukturyzacji DUDA 2012 

� Umocnienie się złotówki względem Euro i USD

� Trudna sytuacja na rynku żywca wieprzowego nie tylko w Polsce, ale na całym rynku unijnym, spowodowana nadwyżką
produkcji mięsa wieprzowego i słabym wewnętrznym popytem

� Spadek eksportu w wyniku dalszego umacniania się złotego, przy jednoczesnym pogłębieniu się skali „napływu” do Polski 
nadwyżek mięsa z Europy Zachodniej, w szczególności z Danii i Niemiec

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

� Dalsze zwiększanie udziału w dostawach własnego surowca do zakładu w Grąbkowie

* Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

15,8

25,8

+63%

20,1

-22%

6,4

17,1

+166%

12,1

-31%

-44,9

7,8
5,6

I kw. 
2009

I kw. 
2010

I kw. 
2008

I kw. 
2009

I kw. 
2010

I kw. 
2008

I kw. 
2009

I kw. 
2010

I kw. 
2008
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Wyniki segmentów GK PKM Duda S.A. w I kw. 2010 r. 

11
24

63

91

124

73

7 6

43

98
115

65

Rolny Produkcyjny Handlowy PKM Duda Makton Stół Polski

2009 2010

EBITDA (w mln PLN) Wynik operacyjny (w mln PLN)

Przychody na rzecz klientów 
zewnętrznych (w mln PLN)

2,5
0,8

4,1 4,9
3,2

5,1

0,2
1,6

8,3

5,1 5,5

0,5

Rolny Produkcyjny Handlowy PKM Duda Makton Stół Polski

0,2

-0,1

0,7 0,7

2,9
2,12,5

-0,1

1,5

5,1

3,6
4,5

Rolny Produkcyjny Handlowy PKM Duda Makton Stół Polski
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� Relatywnie wysoki poziom uboju  

� Niskie ceny żywca wieprzowego 

� Niskie ceny sprzedaży mięs i półtusz

� Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych 
(ubojowych) w zakładzie w Grąbkowie

� Realizacja kontraktów eksportowych – powolny 
powrót na rynki azjatyckie oraz wschodnie

� Trudna sytuacja na rynku kredytowym 

� Kontynuacja działalności zakładu w Hucie (dawna 
Polska Wołowina) 

� Restrukturyzacja Hunter Wild

� Upadek lub trudna sytuacja finansowa wielu firm 
średniej wielkości z branży mięsnej w Polsce

Dane dotyczące segmentu

Ceny półtusz wieprzowych kl. R w zł za kg*

Wielkość uboju trzody chlewnej w zakładzie 
w Grąbkowie w tys. sztuk

Źródło: PKM Duda 

* Cena skupu

Segment produkcyjny

-2%

228233

2009 2010

72 70 
86 86 

71 75 

styczeń luty marzec

2010

2009

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0
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� Długa zima powodem spadku przychodów grupy 
dystrybucyjnej Makton

� Dalsze wykorzystanie efektów synergii oraz dalsza 
integracja w ramach Grupy Makton

� Przygotowania do centralizacji rozbioru w Grąbkowie, 
dostaw mięs w elementach do wszystkich oddziałów 
Makton i Stół Polski

� Powiększenie portfolio produktów w kierunku 
produktów wysoko marżowych, w tym produktów pod 
marką „Fedrus” oferowanych wyłącznie w sieci Makton

� Przygotowanie do zwiększenia mocy produkcyjnych 
zakładu w Ciechanowcu - przetwórstwo

� Wzrost aktywności spółki NetBrokers zajmującej się
handlem mięsem i artykułami spożywczymi 

� Rozwój dostaw dla segmentu HORECA

 

•  
 

 
•   

Gdynia

Gdańsk

Rzeszów

Szczecin

Zielona Góra

Wrocław

Łódź

Rynki działania

Potencjalne rynki działania 

Dane dotyczące segmentu

Segment dystrybucyjno-usługowy

Grąbkowo

Gorzów 
Wlkp.

Poznań

Wałbrzych Katowice

Kraków

Białystok

Olsztyn

Ciechanowiec
Maków

Warszawa
Siedlce

Obszar działalności Grupy Makton

Gniezno
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� Dalsze zwiększanie udziału w dostawach surowca z 
własnego zaplecza do zakładu w Grąbkowie - poprawa 
jakości i wydajności surowca 

� Polepszenie się struktury zakupów surowca w skutek 
wzrostu ilości tuczników z własnego zaplecza 
surowcowego – eliminacja zakupu tuczników o nie 
satysfakcjonującej jakości z wolnego rynku

� Utrzymywanie się cen zbóż na niskim poziomie

� Odnotowanie straty segmentu rolnego na Ukrainie –
spółka Pieprzyk Rohatyn jest przeznaczona do 
sprzedaży

� Ponoszenie kosztów związanych z budową zaplecza 
surowcowego

� Zwiększanie wykorzystania mocy w uruchomionych w 
2009 r. fermach 

� Przygotowania do integracji spółek z sektora rolnego

� Sprzedaż wybranych spółek na Ukrainie oraz działania 
mające na celu sprzedaż elewatorów

Źródło: ARR, marzec 2010 

Dane dotyczące segmentu

Segment surowcowy
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Analiza przepływów pieniężnych

W I kw. 2010 r. Grupa odnotowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, poniosła niskie - w porównaniu do poprzednich 

lat - wydatki inwestycyjne netto, co pozwoliło na spłatę netto zadłużenia, w tym ponad 10 mln zł z tytułu odsetek  

27,2

Stan środków 
pieniężnych na 

31.12.2009

12,7

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 

operacyjnej

-1,3

mln PLN

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 

inwestycyjnej

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 

finansowej

-23,3

15,6

Stan środków 
pieniężnych na 

31.03.2010

17,5

Stan środków 
pieniężnych na 

31.12.2008

-9,2
Przepływy pieniężne 
netto z działalności 

operacyjnej

-6,8

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 

inwestycyjnej

Przepływy pieniężne 
netto z działalności 

finansowej

17,0 17,4

Stan środków 
pieniężnych na 

31.03.2009

2
0

1
0

2
0

0
9
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Część 3
Elementy strategii PKM Duda 
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Dwa filary wzrostu GK PKM Duda S.A.

Wzrost wartoWzrost wartośści GK PKM Duda S.A.ci GK PKM Duda S.A.

Restrukturyzacja Grupy PKM Duda 
w celu wzrostu efektywności 

operacji, poprawy przepływów 
pieniężnych oraz redukcji kosztów

Inicjatywy rozwojowe dotyczące 
obecnych kluczowych obszarów 

działalności oraz nowych 
elementów łańcucha wartości

GK PKM Duda S.A. silna we wszystkich elementach łańcucha wartości 

21
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Restrukturyzacja i rozwój GK PKM Duda S.A.

2009 2010 2011 2012

Program restrukturyzacji operacyjnej PKM Duda S.A. 2012 Program restrukturyzacji operacyjnej PKM Duda S.A. 2012 

RozwRozwóój Grupy Kapitaj Grupy Kapitałłowej i realizacja zaowej i realizacja załłoożżonych opcji rozwojowychonych opcji rozwojowych

� Redukcja kosztów
� Optymalizacja zatrudnienia  
� Optymalizacja transportu
� Restrukturyzacja majątku
� Budowa centralnego biura zakupów 
� Zmniejszenie kosztów produkcji i zakupów żywca
� Poprawa efektywności zarządzania
� Spójny model zarządzania dystrybucją
� Poprawa efektywności produkcji i sprzedaży 
� Budowa efektywnej struktury zarządzania opartej na 

systemie informacji zarządczej
� Optymalizacja zarządzania kapitałem obrotowym

� Wzrost efektywności produkcji w PKM Duda S.A. oraz 
inwestycje w nowe środki produkcyjne

� Przejęcie dystrybutorów mięsa i wędlin o znaczącej 
pozycji konkurencyjnej w danym regionie 

� Rozwój kanału HoReCa
� Rozwój magazynów cross docking

� Przejęcia zakładów przetwórczych w celu zwiększenia 
mocy przetwórczych do minimum 2 000 ton 
miesięcznie

1

2
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Duda 2012 
Zintegrowany plan wdroŜenia

miesiące

Redukcja kosztów zakupów i budowa docelowej 
organizacji zakupowej

Q1

Optymalizacja zarządzania kapitałem obrotowym
Q2

Optymalizacja kosztów zatrudnieniaQ3

Budowa efektywnej struktury zarządzania Grupą
Kapitałową

1

WdroŜenie systemu MBO2

Budowa efektywnego systemu informacji zarządczej
3

Przegląd i aktualizacji strategii Grupy PKM Duda  oraz 
strategii jednostkowych spółek

4

Uporządkowanie i ujednolicenie struktur, polityk i 
procesów w ramach Grupy

5

Budowa centrum usług wspólnych w obszarze FK i HR6

Rozwój centrum IT7

Poprawa rentowności produkcji i wzrost marŜy 
sprzedaŜy

8

Optymalizacja kosztów transportu9

Budowa jednego modelu i spójnej polityki zarządzania 
działalnością dystrybucyjną10

Optymalizacja działalności operacyjnej hurtowni
11

Platforma aplikacyjna SAP 12

04 05 0612 01 0310 11 01 02 0309 10 11 1207 08

STRATEGIA GRUPY I 
SPÓŁEK

OPRACOWANIE 
KONCEPCJI MODELU 
KOSZTOWEGO

KONCEPCJA  WDROśENIA W 
DYSTRYBUCJI

02
2010

BUDśET 2010

20112009

ZATWIERDZONY MODEL I 
WDROśONE NARZĘDZIA IT

8

WDROśONY SYSTEM INFORMACJI 
ZARZĄDCZEJ

WYDZIELENIE 
DZIAŁALNOŚCI POZA 
DYSTRYBUCYJNEJ

KONCEPCJA 
INTEGRACJI

Legenda:

Budowanie koncepcji

WdroŜenie/Migracja/Szkolenia

WspółzaleŜności pomiędzy 
projektami

13 Realizacja planu restrukturyzacji majątku

31.03

OPTYMALIZACJA 
ZARZĄDZANIA 

SPRZEDAśĄ

PROJEKT STRUKTURY 
ORGANIZACYJNEJ GRUPY

BILANSOWANIE 
PRODUKCJI I 
SPRZEDAśY

ZAKOŃCZENIE 
WDROśENIA W 
DYSTRYBUCJI
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Program Restrukturyzacji Operacyjnej DUDA 2012

Budowa organizacji zakupowej

Poprawa efektywności produkcji i 
sprzedaży 

Budowa efektywnej struktury 
zarządzania oraz systemu informacji 

zarządczej

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Optymalizacja zarządzania 
kapitałem obrotowym

Optymalizacja kosztów transportu

Spójny model i polityka zarządzania 
dystrybucją

Restrukturyzacja majątku

Redukcja kosztRedukcja kosztóóww
Poprawa efektywnoPoprawa efektywnośści ci 

i zarzi zarząądzaniadzania
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Główne działania w ramach inicjatyw 
Programu DUDA 2012 (1/2)

Budowa Budowa 
organizacji organizacji 
zakupowejzakupowej

Poprawa Poprawa 
efektywnoefektywnośści ci 
produkcji i produkcji i 
sprzedasprzedażżyy

Optymalizacja Optymalizacja 
kosztkosztóów w 
transportutransportu

Optymalizacja Optymalizacja 
kosztkosztóów w 
zatrudnieniazatrudnienia

� Konsolidacja wolumenów oraz ograniczenia liczby dostawców pozyskanych w drodze 
przetargów

� Redukcja kosztów najmu i dzierżawy nieruchomości poprzez optymalizację wykorzystywanej 
powierzchni oraz poprzez renegocjacje stawek

� Budowa wiedzy wewnątrz organizacji – spadek zapotrzebowania na zewnętrzne usługi 
profesjonalne 

� Podniesienie rentowności działalności GK poprzez 
redukcję kosztów zakupów

� Budowa organizacji zapewniająca utrwalenie 
osiągniętych korzyści

� Usystematyzowany proces przetargowy

� Poprawa planowania tras w produkcji i dystrybucji 

� Opracowanie procedury składania ofert na wolną przestrzeń ładunkową i wolne przebiegi

� Analiza związana z identyfikacją możliwych scenariuszy rozwoju Działu Transportu 

� Efektywny proces planowania transportu

� Poprawa komunikacji pomiędzy Działami Transportu, 
Handlu i Produkcji

� Zwiększenie wykorzystania floty

� Lepsza kontrola nad kosztami produkcji

� Lepsze planowanie produkcji 

� Poprawa marży na sprzedaży elementów rozbioru

� Centralizacja rozbioru

� Budowa efektywnego systemu zarządzania kosztami uboju i rozbioru

� Wdrożenie systemu optymalizacji rozbioru i sprzedaży mięsa

� Włączenie wskaźników kosztowych do planowania uboju i sprzedaży

� Opracowywanie i uwzględnianie prognoz sprzedaży w planach produkcji i polityce cenowej  

� Redukcja kosztów zatrudnienia poprzez zmniejszenie zatrudnienia i racjonalizację struktury 
organizacyjnej w krótkim okresie

� Nakreślenie perspektyw dalszej optymalizacji kosztów zatrudnienia na podstawie kolejnych 
inicjatyw

� Standaryzacja wynagrodzeń w ramach jednolitych grup stanowisk przy uwzględnieniu 
regionalizacji wynagrodzeń

� Szersze zastosowanie w wynagrodzeniach elementów zmiennych, zależnych od osiąganych 
wyników, opracowanie i komunikacja jasnych zasad kalkulacji elementów zmiennych 

� Obniżenie kosztów zatrudnienia  

� Racjonalizacja struktury organizacyjnej 

� Zwiększenie kontroli i lepsze wykorzystanie zasobów 
poprzez racjonalizację struktur organizacyjnych

� Centrum Usług Wspólnych
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� Opracowanie planu działań uwalniających środki pieniężne z kapitału obrotowego 

� Wprowadzenie zmian w procesach związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym

� Zaprojektowanie i wdrożenie systemu prognozowania wpływów i wydatków pieniężnych 

� Optymalizacja struktury kapitałowej Grupy – łączenie, sprzedaż oraz likwidacja podmiotów 

� Konsolidacja struktury organizacyjnej wokół czterech podstawowych segmentów 

� Uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych w aktywach trwałych, które nie generują
spodziewanych korzyści biznesowych

� Zwiększenie efektywności wykorzystania aktywów Grupy Kapitałowej

� Standaryzacja i optymalizacja modelu zarządzania siłami sprzedażowymi 

� Wydzielenie działalności produkcyjnej z segmentu dystrybucyjnego

� Integracja funkcjonalna i operacyjna Maktonu i Stołu Polskiego, w tym centralizacja hurtowni

� Poprawa wyników i redukcja kosztów operacyjnych

� Budowa funkcji wspierającej Zarząd Grupy w procesie decyzyjnym

� Zbudowanie podstaw dla zbierania i analizy informacji o kosztach działalności na wszystkich 
etapach i we wszystkich obszarach działania

� Zbudowanie organizacji odpowiedzialnej za merytoryczne zarządzanie aspektem pozyskiwania 
i przetwarzania informacji zarządczej

� Zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy

� Szybkie uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych 
w majątku trwałym i obrotowym

� Optymalizacja terminów wpływów i wydatków 
pieniężnych

� Skupienie się na strategicznych obszarach działania

� Redukcja kosztów 

� Uwolnienie środków pieniężnych zamrożonych 

w aktywach trwałych, które nie są krytyczne dla 

dalszego funkcjonowania

� Zwiększenie poziomu sprzedaży i marży

� Standaryzacja modelu sprzedaży

� Zwiększenie atrakcyjności oferty dla klienta

� Poprawa wykorzystania przestrzeni magazynowej

� Zbudowanie organizacji i kompetencji w zakresie 

analizy i raportowania informacji zarządczej, 

efektywne wsparcie procesów decyzyjnych

� Ograniczenie nieuzasadnionych kosztów 

funkcjonowania organizacji

Optymalizacja Optymalizacja 
zarzzarząądzania dzania 
kapitakapitałłem em 
obrotowymobrotowym

Restrukturyzacja Restrukturyzacja 
majmająątkutku

SpSpóójny model jny model 
i polityka i polityka 
zarzzarząądzania dzania 
dystrybucjdystrybucjąą

Budowa Budowa 
efektywnej efektywnej 
struktury struktury 
zarzzarząądzania oraz dzania oraz 
systemu systemu 
informacji informacji 
zarzzarząądzajdzająącejcej

Główne działania w ramach inicjatyw 
Programu DUDA 2012 (2/2)
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Podsumowanie procesu restrukturyzacji DUDA 2012

Budowa docelowej 

organiza
cji z

akupowej

Optymaliz
acja koszt

ów 

za
tru

dnienia

Program Restrukturyzacji Operacyjnej Duda 2012 pozwoli zbudować nową wartość GK PKM DUDA. 

Jasna strategia wsparta mocnym programem restrukturyzacji operacyjnej wpłynie na poprawę

marży oraz uwolni potencjał optymalizacji kosztów

27 mln PLN

80 mln PLN

31 mln PLN

Spójny m
odel i 

polity
ka 

za
rzą

dza
nia dystr

ybucją

14 mln PLN

3 mln PLN

Poprawa efektywności
 

pro
dukcji

4,5 mln PLN

Optymaliz
acja koszt

ów 

tra
nsp

ortu

0,5 mln PLN

Optymaliza
cja

 za
rzą

dzania 

kapita
łem obro

to
wym

RAZEM
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Wyniki prac Programu Duda 2012

Podsumowanie na 31.03.2010 r.:

�Opracowanie strategii Grupy PKM Duda oraz strategii segmentowych, w tym strategii zakupu żywca

�Zbycie podmiotów zależnych, np. NU AGRAR WSCHÓD oraz PF Express*

�Stworzenie jednostki organizacyjnej w PKM Duda odpowiedzialnej za centralną koordynację procesów zakupowych - Centralne 

Biuro Zakupów i Logistyki. Przejęcie kolejnych kategorii zakupowych zgodnie z harmonogramem. Wdrożenie redukcji kosztów

�Rozpoczęto wdrażanie sytemu zarządzania opartego o zarządzanie przez cele (MBO) dla kluczowych menedżerów Grupy 

Kapitałowej PKM Duda

�Opracowana nowa procedura zarządzania należnościami i windykacją miękką, kompleksowa dla całej Grupy Kapitałowej

�Rozpoczęcie procesu optymalizacji zapotrzebowania na kapitał obrotowy w segmencie dystrybucyjnym i produkcyjnym

�Definicja funkcji kontrolingu w Grupie PKM. Opracowanie budżetu operacyjnego w przekroju jednostkowym jak i 
skonsolidowanym, projektu pakietów sprawozdawczych z definicją okresowych przegląd wyników

�Stworzenie podstaw do wsparcia kalkulacji rachunku kosztów ABC i raportowania marży. Przygotowanie narzędzi IT w CDN. 
Przeprowadzenie analizy rentowności produktów w oparciu o rachunek kosztów ABC

�Opracowanie rekomendacji optymalizacyjnych i strategii rozwoju funkcji transportu w Grupie PKM

�Wdrożenie funkcjonalności CDN wspierających komunikację pomiędzy Transportem, Sprzedażą, Produkcją i Skupem 
(zapewnienie komunikacji w całym łańcuchu budowania wartości PKM Duda)

�Rozpoczęcie procesu integracji obszaru dystrybucji, opracowanie koncepcji integracji i wdrożenie SAP

* Spółka PF Express została sprzedana w kwietniu 2010 r.
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Wdrożenie programu restrukturyzacyjnego –
wpływają na wyniki I kw. 2010

� Łączna suma oszczędności w I kw. 2010 wynosi ponad 2,4 mln PLN

� Dotychczasowy poziom realizacji zakładanego programu oszczędności w 1 kw. 2010 pozwala na 
postawienie tezy, że zaplanowane 8 mln zł oszczędności na 2010 r. są możliwe do osiągnięcia

� Powtarzalność oszczędności mają zapewnić wdrożone zmiany o charakterze strategicznym, 
organizacyjnym i procesowym

� Poprawa w zakresie zakupów pośrednich
np. energia, paliwa itp.

RedukcjaRedukcja kosztów zakupów Optymalizacja kosztOptymalizacja kosztóów zatrudnieniaw zatrudnienia

� Wdrożenie oszczędności z tytułu redukcji 
kosztów zatrudnienia – zmniejszenie o 
100 osób

� Optymalizacja kosztów okołoosobowych

Optymalizacja kosztOptymalizacja kosztóów transportuw transportu

� Zwiększenie przychodów z tytułu 
sprzedaży "powrotów„

� Niższe stawki logistyczne 
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Cele strategiczne dla GK PKM Duda S.A.

Segment produkcyjny

� Pełna integracja spółek 
dystrybucyjnych

� Redukcja kosztów działalności 
m.in. poprzez optymalizację
zakupów, logistyki i funkcji 
wsparcia 

� Zwiększanie sprzedaży do 
najbardziej marżowych 
klientów, w tym HoReCa

� Rozwój działalności handlowej 
prowadzonej przez spółkę
Netbrokers

� Rozdział działalności 
przetwórczej od dystrybucyjnej

Segment dystrybucyjny

� Wzrost udziału w polskim 
rynku przetwórstwa

� Rozbudowa mocy 
produkcyjnych w Ciechanowcu 

� Przejęcia znaczących 
podmiotów na rynku 
przetwórstwa mięsa

� Budowa  silnej marki w 
przetwórstwie 

Segment przetwórczy

� Poprawa efektywności uboju, rozbioru i przetwórstwa w wyniku zwiększenia skali działalności
� Rozwój działalności handlowej w oparciu o polski model dystrybucji

� Wykorzystanie pełnej 
efektywności ferm własnych

� Minimalizacja kosztu hodowli, 
dzięki efektom skali 
i doświadczeniu

� Specjalizacja, podniesienie 
wydajności upraw, obniżenie 
kosztów działalności

� Sprzedaż elewatorów i innych 
zbędnych aktywów segmentu 

� Poprawa gospodarki 
gnojowicą i odpadami 
poubojowymi – np. budowa 
biogazowni przy posiadanych 
fermach wraz z partnerem 
technologicznym (PKM 
dostarczycielem surowca)

Segment rolny Segment dystrybucyjny

Grupa Kapitałowa

Spółki zagraniczne

� Restrukturyzacja obecnej działalności poprzez realizację Programu Restrukturyzacji Operacyjnej DUDA 2012 oraz wdrożenie poszczególnych inicjatyw
� Wzrost marżowości działalności operacyjnej
� Rozwój GK wzdłuż łańcucha wartości – inwestycja w przetwórstwo mięsa poprzez rozwój organiczny i przejęcia znaczących podmiotów na rynku polskim 
� Zwiększenie skali działania działalności dystrybucyjnej na rynkach obecnych i przejęcie nowych podmiotów
� Weryfikacja dotychczasowej strategii marketingowej GK PKM Duda S.A. oraz wdrożenie działań marketingowych w oparciu o nowoczesne narzędzia 

marketingu strategicznego

� Utrzymanie wiodącej pozycji 
dostawcy półtusz

� Centralizacja rozbioru mięsa 
w Grupie Kapitałowej

� Poprawa rentowności na 
poziomie operacyjnym (ubój, 
rozbiór)

� Inwestycje w nowe środki 
produkcyjne 

� Zapewnienie zaplecza 
surowcowego poprzez  
silniejszą współpracę
z dostawcami żywca (program 
lojalnościowy) 
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Zmiany w łańcuchu wartości GK PKM Duda S.A.

� Wykorzystanie obecnych 
mocy produkcyjnych 
żywca oraz osiągnięcie 
satysfakcjonującej 
efektywności kosztowej

� Polepszenie gospodarki 
odpadami i gnojowicą
(np. poprzez budowa 
biogazowni)

� Efektywne 
wykorzystanie mocy 
ubojowych – osiągnięcie 
efektów skali

� Docelowa centralizacja 
rozbioru mięsa w GK -
zwiększanie udziału 
rozbioru w sprzedaży 
i poprawa marż

� Rozwój najsłabiej 
rozwiniętego elementu 
łańcucha w GK

� Przejęcie dodatkowej 
marży poprzez własną
produkcję przetwórczą
na dużą skalę

� Efektywne wykorzystanie 
obecnego biznesu w celu 
zwiększenia marżowości 
z obecnych kanałów 
sprzedaży

� Minimalizacja utraty 
przychodów i marży 
z obecnej dystrybucji 
(kurczący się rynek)

� Wykorzystanie obecnych 
mocy produkcyjnych 
żywca oraz osiągnięcie 
satysfakcjonującej 
efektywności kosztowej

� Sprzedaż elewatorów

� Wzmocnienie współpracy 
z dostawcami żywca

� Prowadzenie biogazowni
wraz z partnerem 
technologicznym  -
rozpoczęcie produkcji 
energii elektrycznej

� Wdrożenie inicjatyw 
efektywnościowych

� Ubój: cel 1 mln szt. 
rocznie

� Rozbiór: docelowo na 
poziomie ok. 50% uboju

� Restrukturyzacja Hunter 
Wild

� Osiągnięcie mocy 
produkcyjnych na 
poziomie minimum 2 tys
ton miesięcznie poprzez 
m.in. zwiększenie 
zdolności produkcyjnych 
w Ciechanowcu oraz 
przejęcia zakładów 
przetwórczych

� Integracja biznesowa

� Rozwój geograficzny 
obecnych hurtowni (np. 
magazyny cross docking)

� Rozwój kanału HoReCa

� Przejęcie dystrybutorów 
mięsa i wędlin 
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Grupa KapitaGrupa Kapitałłowaowa

ProdukcjaProdukcja

DystrybucjaDystrybucja

PrzetwPrzetwóórstworstwo

RozwRozwóój kanaj kanałłu u HoReCaHoReCa

PrzejPrzejęęcia dystrybutorcia dystrybutoróóww

PrzejPrzejęęcie zakcie zakłładadóów przetww przetwóórczych rczych 

PePełłne wykorzystanie mocy ne wykorzystanie mocy 
ubojowychubojowych

Optymalizacja i rozwOptymalizacja i rozwóój rozbioruj rozbioru

Opcje rozwojowe GK PKM Duda S.A.
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Planowane wydatki inwestycyjne

GK PKM Duda wraz z realizacją szeregu inicjatyw o charakterze optymalizacyjnym planuje także 
liczne przedsięwzięcia inwestycyjne, które pozwolą na lepsze wykorzystanie obecnych środków 
produkcyjnych oraz zwiększenie swojej obecności w stosunkowo nowych dla Spółki segmentach 

(np. przetwórstwo, HoReCa)  

CELE PRODUKCYJNE

� GK PKM Duda stawia przed sobą szereg celi 
związanych z produkcją do osiągnięcia przy 
realizacji określonych inwestycji:

o Segment rolny: stopniowe zwiększanie 
wykorzystanie ferm zarodowych i 
tuczowych

o Produkcja:  1 mln szt. uboju rocznie i 
50% udział rozbioru

o Przetwórstwo: minimum 2000 ton 
produkcji miesięcznie

o Dystrybucja:  znaczący wzrost udziałów 
w rynku HoReCa i zwiększenie produkcji 
dedykowanej pod ten rynek

WYDATKI INWESTYCYJNE

� GK PKM Duda planuje w ciągu najbliższych lat 
przeznaczać na cele inwestycyjne około 100 
mln PLN na inwestycje

� Środki inwestycyjne zostaną przeznaczone na 
działalności najbardziej obiecujące (HoReCa, 
przetwórstwo) lub, takie w których GK 
posiada szerokie kompetencje i 
doświadczenie (ubój, rozbiór,  dystrybucja)

� Dodatkowe środki inwestycyjny mogą zostać
przeznaczone także na budowę biogazowni, 
aczkolwiek dokładna wielkość nakładów 
zależy od udziału partnera lub partnerów
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Podsumowanie

WWłłaaśściwe osoby ciwe osoby 
zarzzarząądzajdzająącece

Program Program 
restrukturyzacji restrukturyzacji 
DUDA 2012 oraz DUDA 2012 oraz 
nnowa strategiaowa strategia

rozwojurozwoju

Istotna poprawa Istotna poprawa 
osiosiąąganych ganych 
wynikwynikóów w 

finansowychfinansowych
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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

OddziaOddziałł GrGrąąbkowobkowo

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

GrGrąąbkowobkowo 73, 6373, 63--930 Jutrosin930 Jutrosin

tel. (+48) 65 547 70 00 tel. (+48) 65 547 70 00 

duda@pkmduda.plduda@pkmduda.pl


