List Prezesa do Akcjonariuszy
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przedkładam Raport Roczny Grupy Kapitałowej Indykpol za 2014 rok.
Miniony rok Grupa Indykpol może zaliczyć do udanych, zamknęła go przychodami w kwocie
1 122 mln zł i zyskiem netto 19,1 mln zł. O 11,5 % zwiększyła przychody ze sprzedaży oraz
poprawiła zyskowność prowadzonej działalności oraz znacząco poprawiły się również wyniki
podmiotu dominującego, Indykpol zamknął miniony rok przychodami 1 150
i zyskiem netto 13,1 mln zł. Dobre wyniki osiągnęły także prawie wszystkie spółki w Grupie
Kapitałowej.
Bardzo dobre efekty ekonomiczne przyniósł wdrożony od początku ubiegłego roku podział
Grupy na dwie dywizje produkcyjno-sprzedażowe. Umożliwił on lepsze opomiarowanie
kosztów działalności poszczególnych wydziałów oraz zwiększył sprawność ich
funkcjonowania. Dzięki nowej organizacji zostały odsłonięte dodatkowe rezerwy kosztowe
i produkcyjne, co pozwoli osiągnąć jeszcze lepsze efekty ekonomiczne w kolejnych latach.
Podział na dwie dywizje produkcyjno-sprzedażowe pozwolił jeszcze lepiej wykorzystać
mechanizmy pionowej integracji do poprawy wyników technologicznych i finansowych.
Wytwórnia pasz Nutripol zwiększyła w minionym roku sprzedaż pasz o 25%. Uwzględniając
rosnący popyt na pasze planujemy w najbliższych latach przeprowadzenie w niej kolejnej
modernizacji. Stada rodzicielskie w Ośrodku Hodowli Indyków po raz kolejny osiągnęły
rekordowe wskaźniki nieśności. Pisklęta produkowane zarówno we Frednowy jak i Turce
cieszą się coraz lepsza opinią hodowców.
Indykpol inwestował w minionym roku w rozwój własnej bazy żywca drobiowego, nabył
duży kompleks fermowy w Trękusku koło Olsztyna. Zakłady ubojowe w Olsztynie i Lublinie
zwiększyły produkcję ubojową łącznie prawie o 10% a tonaż sprzedanych produktów zbliżył
się do 100 tys. ton. Szczegółowa analiza kosztów funkcjonowania poszczególnych wydziałów
wykazała, że przyjęty model oparty na pionowo zintegrowanej organizacji jest efektywnym
rozwiązaniem w branży drobiarskiej.
W minionym roku skład Grupy został uporządkowany, zostały z niej usunięte dwa podmioty:
„Eurolab” Sp. z o.o. i „Futbolnet.pl” Sp. z o.o. Spółki te nie osiągały zadowalających
wyników, a ich działalność była luźno związana z głównymi zadaniami Grupy. Podjęte
zostały działania w celu sprzedaży trzeciego podmiotu - Wołżańskich Delikatesów z siedzibą
w Tatarstanie. Przy obecnej sytuacji politycznej rozwijanie tego podmiotu i dalsze inwestycje
w tym obszarze nie mają uzasadnienia biznesowego.
W celu zabezpieczenia otwartych pozycji walutowych oraz częściowego zniwelowania
wpływu zmian kursów walut na bieżące wyniki finansowe Grupa Indykpol wdrożyła
w ubiegłym roku Politykę Zarządzania Ryzykiem Walutowym. Realizując ją Spółka zawarła
w ubiegłym roku kilka transakcji forward oraz umów na zerokosztowe, symetryczne
transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put.
W minionym roku wróciliśmy na ścieżkę szybkiego rozwoju, ale rynek stawia przed nami
kolejne wyzwania. Dlatego w IV kwartale ubiegłego roku przyjęliśmy ramowy program
inwestycyjny Grupy na najbliższe cztery lata. Na modernizację zakładów ubojowoprzetwórczych oraz inwestycje w sferze surowcowej planujemy przeznaczyć 200 mln. zł.
Inwestycje te umożliwią nam zwiększenie mocy produkcyjnych, przychodów, marży i udziału
w rynku. Pozwolą na osiągniecie maksymalnej efektywności we wszystkich obszarach
działania Spółki oraz pozycji wybitnie konkurencyjnego producenta w wybranych obszarach.

Wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w minionym roku są podstawą do bardzo
optymistycznych planów na przyszłość. Wprowadzone w minionym roku zmiany
organizacyjne zwiększyły konkurencyjność Indykpolu i pozwolą zmierzyć się z nowymi
wyzwaniami. W przyszłości chcemy kontynuować dotychczasową strategię rozwoju Grypy
w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem budowy pionowo zintegrowanej organizacji.
Z poważaniem,
Piotr Kulikowski
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

