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� Jedna z największych w Polsce Grup 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,

Informacje o Grupie PKM Duda

� 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

� Dostawca produktów najwyższej jakości
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WARUNKI RYNKOWE W LATACH 2010-2011
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Warunki rynkowe w latach 2010-2011

Opłacalność tuczu świń (relacja ceny skupu 1 kg żywca 
wieprzowego do targowiskowej ceny żyta w zł) • Przyjmuje się, że opłacalny dla tuczu świń jest

poziom wskaźnika opłacalności co najmniej 10-11.

• Od początku 2010 r. do końca 2011 r. wskaźnik
opłacalności spadł z 9 do ok. 7

• Największy spadek zanotowano między poziomami z
czerwca’10 (10,5) a lutym’11 (5).

•

6

• Malejące zainteresowanie rolników rozwojem
produkcji żywca wieprzowego z uwagi na
nieopłacalność tuczu świń wpłynęło na ograniczenie
populacji loch, w tym loch prośnych

• W efekcie doprowadziło to do znacznie mniejszej
podaży prosiąt do dalszego chowu i dalszego spadku
stanu pogłowia ogółem

• Wg danych GUS pogłowie trzody chlewnej w Polsce
pod koniec listopad 2011 r. wyniosło 13 mln sztuk w
porównaniu z 14,8 mln sztuk w analogicznym okresie
2010 r. (spadek o 12%)



Warunki rynkowe w latach 2010-2011

Przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego według miesięcy 
w latach 2010-2011 osobno (zł/kg)

• Coraz niższa podaż i ograniczony dostęp do trzody
chlewnej wywołały dalszy znaczący wzrost cen
surowca

• Największe wzrosty cen w latach 2010-2011 wystąpiły
w kwietniu (+25% r/r) i ostatnim kwartale 2011 r.
(średnio + 35% r/r)

• Rekordowy wzrost zanotowano w grudniu 2011
r., gdy cena żywca wyniosły 5,57 zł/ kg wobec 3,89 zł/
kg (wzrost o 43,2% r/r)
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• Przeciętna cena skupu trzody chlewnej wyniosła w
2011 r. 4,52 zł/ kg wobec 3,89 zł/ kg rok wcześniej
(wzrost o 16,2%) i wobec 3,68 zł/ kg w 2000 r. (wzrost
o 22,8%)

• W samym 2011 r. żywiec podrożał z poziomu 3,71 zł/ kg
do 5,57 zł/ kg (o 50%). Trend wzrostowy zapoczątkowany
w styczniu 2011 r. sygnalizował możliwość przekroczenia
pierwszy raz w historii poziomu ceny 6 zł/ kg już w
następnym roku
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Przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego według miesięcy 
w latach 2010-2011 na jednym wykresie (zł/kg)
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Warunki rynkowe w latach 2010-2011

Spożycie mięsa w Polsce w kg per capita • Coraz wyższe ceny wieprzowiny sprawiły, że
dynamika spożycia tego mięsa spadła w porównaniu z
dynamiką spożycia mięsa białego

• W latach 2010-2011 coraz większy udział w diecie
Polaków stanowił drób. W tym okresie jego spożycie
wzrosło o ponad 3% do poziomu 25,6 kg/os. podczas
gdy spożycie wieprzowiny zwiększyło się tylko o 0,5%

• Pojawiają się pierwsze oznaki spadku spożycia mięsa
wieprzowego

Pozostałe czynniki negatywnie wpływające na kondycję branży:

•Afera dioksynowa w Niemczech w 2011 r. podważająca zaufanie konsumentów do
spożywania mięsa wieprzowego, w efekcie spadek cen skutkujący ograniczoną możliwością
zbytu mięsa z polskich zakładów

•Rosnące ceny paliwa, energii i innych kosztów prowadzenia działalności - niemożliwe do
przeniesienia na ceny mięsa w związku z sytuacją rynkową

•Zatory płatnicze i rosnąca w branży liczba niewypłacalnych firm

•Wzrost cen usług weterynaryjnych w 2011 r.



WARUNKI RYNKOWE W 2012 

Najtrudniejszy rok dla branży
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Warunki rynkowe w 2012
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6 • Ceny skupu rosły w 2012 r. nieprzerwanie od
stycznia do października, przekraczając pod koniec
września poziom 6 zł/ kg

• Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w
okresie styczeń – grudzień 2012 r. wynosiła 5,39 zł i
była o 19,3% wyższa od notowanej w analogicznym
okresie 2011 r.

• Opłacalność tuczu świń nieco wzrosła z poziomu
6,6 do 6,8 w grudniu, ale nadal znajdowała się
zdecydowanie poniżej opłacalnego poziomu 10-11

Ceny skupu żywca wieprzowego w 2012 r. (zł/kg)

10

• W końcu listopada 2012 r. pogłowie trzody
chlewnej liczyło 11,1 mln sztuk, notując w
porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego
roku głęboki spadek o 14,8%

• W 2004 r., gdy Polska wchodziła do Unii
Europejskiej, stan pogłowia trzody chlewnej
wynosił ok. 22 mln sztuk.



• Wzrost cen mięsa wieprzowego sprawił, że w 2012 r.
spożycie wieprzowiny drastycznie spadło (o około 5%)

• Według IERiGŻ w ciągu trzech kwartałów 2012 r. ceny
detaliczne mięsa wieprzowego wzrosły o ponad 11
proc. Nie pokrywając w pełni wzrostu kosztów
producenta

• Konsumenci przestawili się na zakupy również
drożejącego, ale nadal tańszego drobiu

Spożycie mięsa w Polsce w kg per capita

Warunki rynkowe w 2012
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Pozostałe czynniki negatywnie wpływające na kondycję branży

•Afera solna, która nadwerężyła zaufanie konsumentów do polskich wyrobów i firm mięsnych

•Wzrost skali bankructw w branży jako efekt pogłębiających się problemów finansowych firm
mięsnych

•Według raportu Euler Hermes w pierwszych pięciu miesiącach 2012 r. najwięcej bankructw wśród
producentów żywności zanotowano w branży przetwórstwa mięsnego; bankructwo podmiotów
firma z branży mięsnej o średniej wielkości (na poziomie 150 mln zł obrotu w roku)



PKM DUDA NA TRUDNYM RYNKU

Wybrane dane finansowe za 2012 
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26%
33%

Przychody eksportowe wg 
kraju odbiorcy 2011

Białoruś

Turcja

Rosja

Włochy

Niemcy

Pozostałe



2012
(w tys. zł)

2011
(w tys. zł)

Zmiana %
2012/2011

EBITDA 36 677 83 541 - 56,1%

EBIT 11 054 54 407 - 79,7%

Wpływ zdarzeń 
jednorazowych/ 
działalność finansowa

- 14 780 - -

Wynik netto - 19 902 39 135 -
Przychody eksportowe wg 

kraju odbiorcy 2011

Białoruś

Turcja

Rosja

Włochy

Niemcy

Pozostałe

Wynik netto - 19 902 39 135 -

• Niższy wynik z działalności operacyjnej jako efekt wysokich 
kosztów surowców, niskiego pogłowia trzody chlewnej, 
malejącego popytu na wieprzowinę

• Uzgodnione z audytorem odpisy z tytułu aktualizacji wartości 
aktywów trwałych (nieruchomości) na wartość 4,6 mln zł oraz 
spisanie aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 11 
mln zł

• Testy na utratę wartości posiadanych nieruchomości

Na wynik netto za 2012 
składają się:



SEGMENT HANDLOWY
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Warunki rynkowe

STRUKTURA SPOŻYCIA:

• Europa: Statystyczny Polak zjada 40,5 kg/osobę wieprzowiny, Niemiec ok.60 kg/osobę, a
Belg 55 kg/osobę

• Rynek krajów trzecich: W Hongkongu 66,5 kg/osobę, czyli o 9 kg/osobę więcej niż w
latach 2000-2003. W tym okresie w Chinach konsumpcja tego mięsa wzrosła o 4,7 kg (do
36,5 kg/osobę), a np. w Korei Płd. zmniejszyła się o 3,1 kg do 21,8 kg/osobę. Najmniej
tego mięsa zjadali Japończycy - 19,5 kg/osobę.
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KRAJOWY RYNEK MIĘSA CHARAKTERYZUJE:

• duży udział wieprzowiny (spożycie ponad. 40 kg na osobę, tj. 2/3 spożycia mięsa ogółem)
tendencja o charakterze spadkowym – w roku 2012 -5%;

• rosnące spożycie drobiu (obecnie ok. 27 kg);

• słaba i malejąca rola wołowiny;

• brak zainteresowania ze strony rynku krajowego koniną i baraniną.



AFERA SOLNA
Afera solna nadszarpnęła, długo budowany, dobry wizerunek polskiej żywności i bez wątpienia miała
negatywny wpływ na branżę mięsną.

Nie są nam znane opracowania, które liczbowo określałyby wymierne straty przemysłu mięsnego. Pewni
jesteśmy, iż afera solna miała istotny wpływ na osłabienie popytu na rynku krajowym oraz sprzedaż
polskiego mięsa za granicę. Zaufanie konsumentów jest podstawą dobrego postrzegania naszej produkcji.
Odbudowa zaufania jest trudna i czasochłonna.

Najwyższe standardy sanitarno - organizacyjne PKM DUDA S.A. okazały się wystarczające by uchronić firmę

Warunki rynkowe
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Najwyższe standardy sanitarno - organizacyjne PKM DUDA S.A. okazały się wystarczające by uchronić firmę
przed nieuczciwymi dostawcami.

Pozostałe warunki handlowe:

• Postępująca Konsolidacja sklepów w sieci i zrzeszenia; 

• Kurczenie się rynku – zamykanie się małych sklepów; 

• Pogarszanie się standingu finansowego sklepów; 

• Wzrost sprzedaży w wybranych kategoriach produktu; 

• Geograficzny rozwój dystrybucji – Radom; 

• Geograficzny rozwój kanału HoReCa 



Wyniki segmentu

20,7% 20%
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-19%

W 2011 jednorazowe zdarzenie – rozwiązanie rezerwy na sprawę w UOKiK na 5,5 mln zł

-18%



SEGMENT ROLNY
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• Wykorzystanie własnego zaplecza
• Wysokie ceny pasz
• Spadające pogłowie tuczników w Polsce

Warunki rynkowe: 22%

Wyniki segmentu rolnego zwierzęcego

20

17%13%



Wyniki segmentu rolnego roślinnego

• Dobra koniunktura w rolnictwie
• Wysokie ceny ziemiopłodów
• Dopłaty z UE
• Straty w uprawach ozimych w 2012 roku z tytułu 

przymrozków

Warunki rynkowe: 48%
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-42%-40%

2011 zawiera EBITDA spółek sprzedanych w 2011 – Agro Hop oraz Wizental



SEGMENT UBOJOWO-PRODUKCYJNY
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Warunki rynkowe

• Rekordowo niskie pogłowie

• Zmiana preferencji zakupowych (elementy zamiast półtusz, średniej klasy mięso zamiast 
Premium)

Warunki rynkowe:
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Premium)

• Spadek marż ubojowych w wyniku skokowego wzrostu cen żywca wieprzowego

• Zmiana struktury spożycia (spadek spożycia wieprzowiny na rzecz tańszego drobiu)



Kluczowe dane operacyjne segmentu
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Średnia waga WBC 1 sztuki [kg] Średnia mięsność [%]

Dzięki rozbiorowi półtusz spoza własnej produkcji ubojowej 
nastąpił wzrost produktów do handlu o 13% (2012/2011)



Wyniki segmentu w 2012 r.

35%
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Wyniki segmentu w IV kwartale 2012 r.

Od września 2012 r. zmiana podejścia do produkcji w zakładzie w 
Grąbkowie:

• Koncentracja na rentowności w miejsce maksymalizacji wolumenów sprzedaży; 
• Zmiana polityki skupowej (powrót do dostawców bezpośrednich);
• Segmentacja produktów i stabilizacja wolumenu w stałej powtarzalnej strukturze;
• Przegląd i segmentacja klientów; 
• Wzmocnienie współpracy w grupie z naciskiem na marżę ciągnioną
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• Wzmocnienie współpracy w grupie z naciskiem na marżę ciągnioną

Efekty:

• Odzyskanie rentowności zakładu w grudniu 2012 r.
• Wypracowanie modelu produkcji, który zapewni utrzymanie rentowności 

segmentu w trudnych warunkach rynkowych poprzez działania operacyjne i 
redukcję kosztów.



Podsumowanie wyników wg segmentów

Pozycja Segment 2011
(w mln zł)

2012
(w mln zł)

Zmiana %
2012/2011

Przychody Handlowy 970 1 171 20,7%

Rolny 105 137 30,5%

Ubojowo-produkcyjny 752 1 014 35%

EBITDA Handlowy 35 29 -17%

27

Rolny 24 22 -8%

Ubojowo-produkcyjny 17 -17 -

EBIT Handlowy 25 20 -20%

Rolny 18 16 -11%

Ubojowo-produkcyjny 7 -25 -

EBIT i EBITDA 2011 w segmencie handlowym zawiera jednorazowe zdarzenie (rozwiązanie rezerwy na postępowania administracyjne )
EBIT i EBITDA 2011 w segmencie rolnym zawiera EBITDA spółek sprzedanych w 2011 – Agro Hop oraz Wizental



ZARZĄDZANIE FINANSAMI/ PŁYNNOŚCIĄ
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Wskaźniki płynności i zadłużenia

2011 2012 Zmiana
2012/2011

Kapitał obrotowy netto 
(w tys. zł)

70 333 73 050 +4%

Wskaźnik płynności 
bieżącej

1,1 1,0 -0,1

Zadłużenie ogólne
(w tys. zł)

414 871 416 557 +0,3%

Dług odsetkowy (w tys.
zł)

232 082 235 980 +1,7%
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zł)

Zadłużenie netto (w tys.
zł)

211 632 222 086 +4,9%

Wskaźnik zadłużenia
netto/ EBITDA

2,5 6,1 +3,6

• W ramach zarządzania finansami Grupa PKM DUDA S.A. dąży do utrzymania wskaźników 
finansowych na właściwym poziomie przez m.in. optymalizację poziomu zapasów oraz 
należności i zobowiązań handlowych

• Prowadzone są także działania zmierzające do upłynnienia aktywów działalności pobocznej. 
Grupa blisko współpracuje z instytucjami ją finansującymi celem zapewnienia optymalnej 
struktury finansowania swojej działalności



DUDA 2012 - efekty
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Najważniejsze inicjatywy 
w latach 2010 - 2012

• Wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania ERP
• Budowa organizacji zakupowej
• Zwiększenie efektywności zatrudnienia
• Redukcja zatrudnienia w Grupie o ok. 750 etatów

Dodatkowo sprzedaż aktywów niezwiązanych z core
business; uzyskane środki w kwocie ok. 46 mln zł



PERSPEKTYWY DLA RYNKU W 2013
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Perspektywy dla rynku

• Ceny skupu nadal będą na wysokim poziomie zagrażającym rentowności hodowców
i zakładów mięsnych. Wysokie ceny zbóż i w efekcie pogłębiający się „świński dołek”
mogą wywołać kolejną fale podwyżek cen surowca

• Przy zachowaniu obecnych tendencji spodziewany jest dalszy spadek pogłowia do
poziomu poniżej 11 mln sztuk, co jeszcze bardziej zaostrzy konkurencję o surowiec

• Dalszy spadek spożycia wieprzowiny poniżej 40 kg na osobę na rzec drobiu jako
efekt spowolnienia gospodarczego (spadająca siła nabywcza konsumentów) i
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efekt spowolnienia gospodarczego (spadająca siła nabywcza konsumentów) i
dalszego wzrostu cen detalicznych mięsa nie kompensującego w pełni wzrostu
kosztów u producenta

• Kolejna fala bankructw w branży. Według UPEMI* w 2013 r. może zniknąć nawet
30% zakładów mięsnych średnich rozmiarów

• Duża aktywność polskich firm za granicą, m. in. zdobywanie rynków azjatyckich jako
recepta na słabnący krajowy popyta na wieprzowinę

* Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 



PERSPEKTYWY PRODUKCYJNO-HANDLOWE  

NA ROK 2013
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• Wykorzystanie wolnych oraz zwiększenie obecnych mocy produkcyjnych
Grąbkowa (ubój, rozbiór)

• Projekty wsparcia handlu w zakresie przetwórstwa niskomarżowych i trudno
zbywalnych indeksów

• Rewitalizacja zakładu w Ciechanowcu - budowa marki własnej

• Nowe produkty przetworzone wg segmentacji terytorialnej

• Zwiększenie rentownej sprzedaży mięsa z Grąbkowa wewnątrz Grupy
Zwiększenie produkcji w Grąbkowie na bazie rozwoju terytorialnego dystrybucji

Perspektywy produkcyjno - handlowe na rok 2013

Zwiększenie produkcji w Grąbkowie na bazie rozwoju terytorialnego dystrybucji
(nowe lokalizacje)

• Zacieśnienie współpracy trójstronnej miedzy dostawcami wędlin, własnymi
hurtowniami a zakładem w Grąbkowie

• Promocje na poziomie Grupy

• Organizacja wolumenowych przetargów wędliniarskich na bazie surowca z
Grąbkowa

• Rozpoczęcie współpracy z sieciami handlowymi na zasadzie połączonej oferty
mięsno- wędliniarskiej grupy PKM DUDA S.A.



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

tel. (+48) 22 319 94 00

www.pkmduda.pl


