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Lata kg / hektar przychód / hektar 
[dol.] koszty stałe [dol.] koszty zmienne [dol.] wynik finansowy 

[dol.]

4 5 691 10 868 -4 000 -1 423 5 445
5 7 890 15 519 -4 120 -2 032 9 367
6 10 200 20 664 -4 244 -2 627 13 794
7 11 115 23 194 -4 371 -2 862 15 961
8 11 520 24 760 -4 502 -2 966 17 291
9 11 184 24 759 -4 637 -2 880 17 242

10 11 300 25 766 -4 776 -2 910 18 080
11 10 950 25 717 -4 919 -2 820 17 978
12 10 600 25 642 -5 067 -2 730 17 845
13 10 300 25 664 -5 219 -2 652 17 792
14 10 000 25 664 -5 376 -2 575 17 713
15 9 700 25 641 -5 537 -2 498 17 606
16 9 400 25 593 -5 703 -2 421 17 469
17 9 100 25 520 -5 874 -2 343 17 302
18 8 850 25 563 -6 050 -2 279 17 234
19 8 550 25 437 -6 232 -2 202 17 004
20 8 300 25 434 -6 419 -2 137 16 878
21 8 050 25 408 -6 611 -2 073 16 724
22 7 800 25 358 -6 810 -2 009 16 540
23 7 550 25 281 -7 014 -1 944 16 323
24 7 300 25 178 -7 224 -1 880 16 073
25 7 050 25 045 -7 441 -1 815 15 788

suma 353 451

zbiorów i cen, wystawionych faktur, koszty zaś przyjmowane 
są ryczałtowo i określone wcześniej w biznesplanie projektu. 
Grupa producencka w ramach umowy dzierżawy zobowiązuje 
się do pełnego zarządzania plantacją oraz raportowania. 
Partner może w każdej chwili odwiedzić plantację. Wraz 
z zawarciem umowy dzierżawy partner otrzymuje bon na 
7 noclegów dla 2 osób wraz ze śniadaniami w Ratanakiri 
Paradise Hotel, który położony jest zaledwie 10 min samo-
chodem od naszej pierwszej plantacji. Bon ważny jest przez 
36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Symulacja przychodów partnera ze współpracy w Projekcie Awokado w Ratanakiri

Jakich zysków można spodziewać się 
z 1 ha plantacji awokado?

Zakładając, że przyjmujemy intensywną uprawę
awokado z początkową obsadą 350 sadzonek na 1 ha 

i związaną z tym modelem uprawy produktywność oraz 
przy założeniu przychodu początkowego wyliczonego 
na podstawie ceny hurtowej awokado 2,06 dol./1 kg 
(ostrożnie przyjęta cena hurtowa awokado w Meksyku 
z 2019 r.), zryczałtowanych kosztów oraz 3-procento-
wego wskaźnika inflacji, symulacja finansowa wygląda 
następująco:  
Z podanych kwot wyniku finansowego w latach 4.–25. part-
ner pobiera 55 proc., czyli średniorocznie zyski partnera 
w latach 4.–25. wynoszą około 8033 dol./rok. Ponieważ ceny 
awokado na rynkach Azji są znacznie wyższe (powyżej 
4,25 dol./1 kg) niż w Meksyku, USA czy Europie, można 
przyjąć ten scenariusz za scenariusz pesymistyczny.
W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu, 
e-mail: m.lugowski@mycambodia.com n

INWESTOR
awokado

INWESTOR
finanse

Konieczne staje się rozsze-
rzenie oferty produktowej, 
szczególnie przy uwzględ-
nieniu rozwiązań fintecho-

wych. Oferowanie wielu produktów 
finansowych (np. kredyty i pożyczki, 
leasing, faktoring czy windykacja) jest 
najbardziej efektywne w ramach więk-
szej struktury, tj. grupy kapitałowej. 
Jedną z takich grup kapitałowych na 
polskim rynku jest Grupa GPM Vinde-
xus. Podmiotem dominującym Grupy, 
jej okrętem flagowym, jest spółka Gieł-
da Praw Majątkowych Vindexus SA, 
działająca już od ponad ćwierć wieku 
w obszarze windykacji oraz innych 
usług finansowych i od ponad 10 lat 
notowana na głównym parkiecie GPW 
w Warszawie, która specjalizuje się 
w windykacji wierzytelności nabywa-
nych do własnego portfela lub własnych 
funduszy sekurytyzacyjnych (obrót 
wierzytelnościami) oraz wierzytelności 
na zlecenie.
GPM Vindexus SA spodziewa się w naj-
bliższym czasie istotnego wzrostu win-
dykacji na zlecenie, w tym windykacji 
terenowej. Firma jest spółką, w której 
istotny pakiet pozostaje w rękach zało-
życiela i prezesa Jana Kuchno, mniejszy 
zaś pozostaje udziałem inwestorów 
zewnętrznych. Spółka stawia na rozwój 

Usługi finansowe Grupy 
GPM Vindexus
Rynek usług finansowych to w dalszym ciągu 
jeden z najbardziej dynamicznie zmieniających 
się sektorów gospodarki. Jest to zarówno 
pochodna ciągłych zmian w otoczeniu 
rynkowym (np. przepisy prawne, nowe 
technologie, oddziaływanie COVID-19 itp.),  
jak i efekt dużej konkurencji na tym rynku

organiczny, nie zadłuża się w nadmier-
ny sposób, a jej wyniki i wskaźniki 
finansowe są stabilne i budzą zaufanie 
inwestorów. Jest laureatem wielu na-
gród, np.: Certyfikat Rzetelności, Przed-
siębiorstwo Fair Play 2008 i 2009 czy 
Brylant Polskiej Gospodarki 2018. GPM 
Vindexus SA angażuje się też w liczne 
akcje charytatywne, np. WOŚP, oraz 
wsparcie Koncertu Jubileuszowego 
„Urodzeni do wolności” organizowa-
nego przez parafię św. Brata Alberta 
w Warszawie-Wesołej z okazji 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej.
W skład wspomnianej Grupy wchodzą 
trzy fundusze sekurytyzacyjne zarzą-
dzane przez towarzystwo funduszy in-
westycyjnych Mebis TFI SA oraz firma 
specjalizująca się w windykacji tere-
nowej EUREA sp. z o.o., co sprawia, że 
w obszarze windykacji Grupa GPM Vin-
dexus jest strukturą kompletną. Skład 
Grupy uzupełnia firma pożyczkowa 
FinGo Capital SA, a także firma o profilu 
deweloperskim FIZ-BUD sp. z o.o. 
Grupa dąży do rozwoju nowych pro-
duktów. Do najciekawszych można 
zaliczyć leasing oraz faktoring. Nowe 
produkty mają być dostosowane do 
szybko zmieniającego się otoczenia 
i oparte na najnowszych rozwiąza-
niach technologicznych.

Jednym z najcenniejszych aktywów 
Grupy są ludzie. Sama tylko spółka 
dominująca GPM Vindexus SA zatrud-
nia ponad 100 pracowników, z których 
większość jest wysokiej klasy specjali-
stami w dziedzinie prawa i finansów. 
Spółka zatrudnia również kilkunastu 
radców prawnych i adwokatów oraz 
kilku aplikantów posiadających wie-
loletnie doświadczenie i kwalifikacje 
niezbędne do skutecznego przeprowa-
dzania procesów windykacji, począw-
szy od windykacji polubownej, a skoń-
czywszy na windykacji komorniczej. 
Inwestowanie w pracowników i ciągłe 
podnoszenie ich kwalifikacji zawodo-
wych to również jeden z elementów 
strategii Grupy. O sile Grupy stanowi 
też profesjonalne otoczenie, z którym 
współpracuje. Obecnie oznacza to stałe 
relacje biznesowe z sześcioma kance-
lariami adwokackimi.
Podsumowując: Grupa GPM Vindexus 
to organizacja o silnych fundamentach, 
z dużym potencjałem i perspektywą 
rozwoju. Jej historia, od filaru Grupy 
GPM Vindexus SA, który przez 25 lat 
odniósł wiele sukcesów i sprostał wie-
lu wyzwaniom, do budowanej konse-
kwentnie wokół niego od dłuższego 
czasu dużej struktury finansowej, jest 
tego gwarantem. n   S.P.fo
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