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� Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze
mięsnym

� Grupa kapitałowa obejmująca blisko 20 firm zajmujących się
głównie:

� ubojem, rozbiorem i dystrybucją mięsa (wieprzowina,

wołowina, dziczyzna) oraz wędlin,

� 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

Informacje o Grupie PKM Duda
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5



Warunki rynkowe w I kwartale 2013
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• Od drugiego tygodnia października 2012 r. do
ostatniego tygodnia stycznia 2013 r. ceny skupu
obniżyły się łącznie o 1,04 zł/kg do poziomu 5,04
zł/kg (wg MRiRW)

• W lutym i marcu nastąpił ponowny wzrost cen
skupu. Do przedostatniego tygodnia kwietnia ceny
stopniowy rosły i osiągnęły poziom 5,33zł/ kg, o
kilka procent wyższy od notowanego w
analogicznym okresie 2012 r.

• Współczynnik rentowności produkcji trzody
chlewnej, który przy normalnej sytuacji wynosi ok.
4,3 kg paszy za 1 kg żywca, wyniósł w I kwartale
3,8

• 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% i o prawie 25% niższe
niż dwa lata wcześniej

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

Ceny skupu żywca wieprzowego od czerwca 2011 r. (zł/kg)

Pogłowie trzody chlewnej w okresie listopad 2011 - listopad 2012 
(w tys. szt.)
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• Z powodu wysokich cen mięsa wieprzowego jego
konsumpcja w 2012 r. wyniosła ok. 40 kg na osobę
wobec 42,5 kg przed rokiem

• Ceny detaliczne mięsa wzrosły w 2012 r. o 10% nie
pokrywając w pełni wzrostu kosztów producenta

• W okresie styczeń-luty 2013 r. ceny detaliczne
wieprzowiny były o 2% wyższe niż w analogicznym
okresie 2012 r.

Spożycie mięsa wieprzowego w Polsce w kg per capita

Pozostałe czynniki negatywnie wpływające na kondycję branży

•Problemy wizerunkowe polskiego mięsa: afera końska, afera z polskim mięsem w
Czechach, afera z mięsem z Rawy Mazowieckiej

•Negatywny wpływ na kondycję branży mięsnej obowiązujących od 1 stycznia przepisów
o zakazie uboju rytualnego

• Przy braku perspektyw na istotny spadek cen
detalicznych przewiduje się, że spożycie wieprzowiny
w 2013 r. ulegnie zmniejszeniu do 39 kg/ os

Warunki rynkowe w I kwartale 2013



PKM DUDA NA TRUDNYM RYNKU

Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 
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Przychody eksportowe wg 
kraju odbiorcy 2011

Białoruś

Turcja

Rosja

Włochy

Niemcy

Pozostałe

-9,4%
6,5%

Przychody ogółem (w mln zł) Przychody eksportowe (w mln zł)



Przychody eksportowe wg 
kraju odbiorcy 2011

Białoruś

Turcja

Rosja

Włochy

Niemcy

Pozostałe

IQ2013
(w tys. zł)

IQ2012
(w tys. zł)

Zmiana %
IQ2013/IQ2012

EBITDA 16 051 14 384 +11,6%

EBIT 10 048 7 660 +31,2%

Wynik z działalności 
finansowej

- 4 051 - 6 025 -32,7%

Wynik netto
Przypisany akcjonariuszom podmiotu 
dominującego

5 960 -1 804 -

• Efekty działań poprawiających efektywność - niższy o
11,6% koszt własny sprzedaży przy spadku przychodów o
9% r/r

• Niższe koszty finansowe (niższa o 32,7% strata na
działalności finansowej)

• Niższe koszty zarządu – o 11,7% r/r

Na poprawę wyniku netto w IQ2013 
złożyły się:



SEGMENT HANDLOWY
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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 (mięso);

• Geograficzny rozwój dystrybucji – południowo-wschodnia Polska, Dolny Śląsk;

• Geograficzny rozwój kanału HoReCa 

Warunki rynkowe



Wyniki segmentu
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9%

-30%-25%

-9%

Przychody segmentu (w mln zł) Przychody HoReCa (w mln zł)

EBITDA (w mln zł) EBIT (w mln zł)



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

Warunki rynkowe: 303%

-36,3%-25%

Wyniki segmentu rolnego zwierzęcego

Przychody segmentu (w tys. zł)

EBITDA (w mln zł) EBIT (w mln zł)



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

przymrozków

Warunki rynkowe:

-44%

-42%-35%

Przychody segmentu (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)



SEGMENT UBOJOWO-PRODUKCYJNY
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Warunki rynkowe
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• Rekordowo niskie pogłowie

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

• Poprawa marż ubojowych w wyniku sezonowej obniżki cen żywca wieprzowego

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

Warunki rynkowe:



Kluczowe dane operacyjne segmentu
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Wielkość uboju trzody chlewnej (w tys. sztuk) Skup trzody chlewnej przez PKM Duda SA na rynku 
krajowym (w tys. sztuk)



Wyniki segmentu w I kwartale 2013 r.
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Przychody segmentu (w mln zł)

EBITDA (w mln zł) EBIT (w mln zł)



Wyniki segmentu w I kwartale 2013 r.
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Efektywne zarządzanie produkcją 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.

Efekty:

• Utrzymanie rentowności zakładu w I kwartale 2013 r.
• Wypracowanie modelu produkcji, który zapewni utrzymanie rentowności 

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



Podsumowanie wyników wg segmentów
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Pozycja Segment 1Q2013
(w mln zł)

1Q2012
(w mln zł)

Zmiana %
1Q2013/1Q2012

Przychody Handlowy 290,8 267,2 +9%

Rolny 5 3,4 +47%

Ubojowo-produkcyjny 157,8 231,7 -32%

Pozostałe 7,6 6,8 +11,8%

Przychody RAZEM 461,2 509,1 -9,4%

EBITDA Handlowy 7,5 10 -25%

Rolny 4,3 6 -28,3%

Ubojowo-produkcyjny 4,1 -1,9 -

Pozostałe 0,1 0,4 -75%

EBITDA RAZEM 16 14,4 +11,6

EBIT Handlowy 5,4 7,7 -30%

Rolny 2,9 4,7 -38,3%

Ubojowo-produkcyjny 2,3 -4,3 -

Pozostałe -0,5 -0,3 -66,7%

EBIT RAZEM 10 7,7 +31,2%



ZARZĄDZANIE FINANSAMI/ PŁYNNOŚCIĄ
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Wskaźniki płynności i zadłużenia
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1Q2013 1Q2012 Zmiana
1Q2013/1Q2012

Wskaźnik płynności 
bieżącej

0,97 1,13 -0,16

Zadłużenie ogólne
(w tys. zł)

414 021 443 051 -6,5%

Dług odsetkowy
(w tys. zł)

203 648 225 128 -9,5%

Zadłużenie netto
(w tys. zł)

210 556 216 960 -2,9%

Wskaźnik zadłużenia
netto/ EBITDA

13,12 15,8 -1,96

• 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



PERSPEKTYWY DLA RYNKU W 2013
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Perspektywy dla rynku
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• Ceny skupu nadal będą na wysokim poziomie zagrażającym rentowności hodowców
i zakładów mięsnych. Według prognoz ARR ceny skupu w czerwcu i wrześniu 2013 r.
będą się kształtować na poziomie podobnym jak rok wcześniej:

• 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 do poziomu 39 kg na osobę na rzec drobiu jako
efekt spowolnienia gospodarczego (spadająca siła nabywcza konsumentów) i
dalszego wzrostu cen detalicznych mięsa nie kompensującego w pełni wzrostu
kosztów u producenta (wg ARR)

• 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. Łagodzenie spadku pogłowia
rosnącym importem trzody

* Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 

Wyszczególnienie j.m.
2013 r.

czerwiec wrzesień

Żywiec wieprzowy zł/ kg 5,40-5,70 5,60-6,00



PERSPEKTYWY PRODUKCYJNO-HANDLOWE  

NA ROK 2013
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Perspektywy produkcyjno - handlowe na rok 2013 

• 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 (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


