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Zespół:
Marcin Ługowski

Przedsiębiorca, prywatny inwestor, ukończył studia magisterskie w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tworzył i zarządzał 
działami sprzedaży w polskich korporacjach, m.in. SFERIA S.A. easyCALL.pl 
S.A., PKO BP BANKOWY PTE. Od 2011 jest właścicielem kilku 
międzynarodowych przedsiębiorstw a od 2015 roku inwestuje aktywnie w 
Kambodży.

Piotr Łysik

Przedsiębiorca, właściciel platformy MojaKambodza oraz kanału, ukończył 
studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W swojej 
karierze zawodowej współpracował m.in. z Warsaw University of 
Technology, Holding Energy Invest Group S.A. a od 2019 roku jest 
dyrektorem sprzedaży w Runmageddon S.A. 

W ramach platformy MojaKambodza zrealizował 12 konferencji w Polsce na 
temat Kambodży, kultury, prowadzonych działań biznesowych, jest 
autorem ponad 400 publikacji w sieci na temat Kambodży, turystyki, 
biznesu. 

„Do Kambodży trafiliśmy turystycznie i zupełnie przypadkowo. Pokochaliśmy ją za jaj piękno, naturę,
otwartość i uśmiech ludzi. Od 2015 roku Marcin dodał do tej naszej sympatii raporty i analizy
biznesowe i okazało się, że jest to wspaniały kraj na przeniesienie części aktywności biznesowej. Naszą
pasją zaraziliśmy znajomych i tak zaczęły powstawać na mapie Kambodży nasze polskie miejsca a my
angażowaliśmy się w ten kraj coraz mocniej. Zapraszamy do Kambodży.”

Piotr Łysik



Media o nas

Powyższe wycinki artykułów pochodzą z:
Magazyn inwestora (04/2019) -Kambodża – Królestwo cudów
Manager Report (09/2020) – Awokado zielone złoto Kambodży
Manager Report (10/2020) – Kambodża celem inwestycji
Manager Report (03/2021) – Kambodża czeka na turystów

https://youtu.be/mrGUNsoAfaA

https://youtu.be/J4WQfQp-jh4

https://youtu.be/F4qw1CPQ8H8



Ratanakiri Paradise Hotel 
Ekologiczny kompleks hotelowy 
zaprojektowany przez polskiego architekta i 
wybudowany przez nas w latach 2016 –
2017, oddany do użytkowania w kwietniu 
2017 roku.

Hotel położony jest w prowincji Ratanakiri 
w Kambodży, 
3,5 km od krystalicznie czystego 
wulkanicznego jeziora Yeak Laom w 
sąsiedztwie plantacji awokado Kachanh.

Hotel oferuje: 27 bungalowów z łazienkami 
wyposażonych w AC, restaurację z tarasem 
widokowym, basen, salon masażu.

Wybrane realizacje deweloperskie

Restauracja i punkt obsługi podróżnych w prowincji Kratie
Obiekt zaprojektowany przez polskiego architekta, wybudowany i oddany do użytkowania w 2018 roku, 
obiekt położony bezpośrednio przy drodze krajowej Phonm Penh - Laos

Inne projekty
• Inwestycje w grunty budowlane w prowincjach: Koh Kong, Ratanakiri i Mondulkiri

• Inwestycje w grunty rolne w prowincjach Ratanakiri i Mondulkiri

• Nowy kanał  YouTube – Invest in Asia



Dlaczego Kambodża?

• Położenie: kraj położony centralnie w Azji Południowo-Wschodniej, graniczy z Tajlandią na 
zachodzie i północy, Laosem na północnym-wschodzie oraz Wietnamem na wschodzie i 
południowym-wschodzie. Ma powierzchnię 181 035 km2 i linię brzegową o długości 443 km.

• Ludność: Kambodża to naród liczący 16,5 miliona ludzi (2019). Językiem narodowym jest 
khmerski. Buddyzm jest oficjalną religią kraju i jest praktykowany przez 95% populacji 
(buddyzm Theravada). Kambodża jest młodym krajem z ok. 50% ludności w wieku poniżej 
25 lat i tylko 5% w wieku powyżej 65 lat. W ciągu ostatniej dekady populacja rosła w średnim 
tempie 1,5%.

• Stabilny system polityczny i prawny. Kambodża jest monarchią konstytucyjną, a od 2004 r. 
głową państwa jest król Norodom Sihamoni. Na czele rządu stoi premier Hun Sen i Rada 
Ministrów, w skład której wchodzą przedstawiciele rządzącej Cambodian People’s Party 
(CPP). 

• Kambodża jest otwartą gospodarką rynkową o doskonałym wzroście gospodarczym w 
ciągu ostatnich dekad. Gospodarka Kambodży utrzymała średnie roczne tempo wzrostu PKB 
na poziomie ok 8 % w latach 1998-2019, co czyni ją jedną z najszybciej rozwijających się 
gospodarek na świecie.

• Zgodnie z prognozą Asian Development Outlook (ADO) 2022 oczekuje się, że produkcja 
przemysłu wzrośnie o 8,1% w 2022 r. i 9,1% w 2023 r. 

• Kambodża awansowała w 2016 roku z kategorii “lower” do “lower-middle” income wg 
rankingów World Bank 

• Kambodża jest krajem członkowskim ASEAN a co za tym idzie posiada dostęp do 
bezcłowego rynku 10 krajów (w tym Singapuru, Brunei, Malezji i Tajlandii), tj. 647 mln 
mieszkańców strefy ASEAN 

• Kambodża zawarła umowy o „wolnym handlu”
• Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) – umowa pomiędzy 15 państwami Azji i 

Oceanii, reprezentującymi wspólnie 30% światowego PKB (umowa zakłada wyeliminowanie 90% 
opłat celnych w obrocie gospodarczym)

• Cambodia-China Free Trade Agreement (CCFTA) 
• Cambodia-Korea Free Trade Agreement (CKFTA). 

• Niskie koszty pracy (minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 194 USD / mc, realne 
wynagrodzenie pracownika niewykwalifikowanego w rolnictwie/budownictwie to 325 USD / 
miesiąc, brak przy tym dodatkowych kosztów ubezpieczeń społecznych

• Walutą w większości używaną w transakcjach gospodarczych jest dolar amerykański (80% 
obrotu finansowego)



• Awokado jest drzewem owocowym pochodzącym naturalnie z 
Meksyku, podczas pierwszego osadnictwa hiszpańskiego 
sprowadzone zostało do Peru, następnie w 1601 r. do południowej 
Hiszpanii, do Indonezji awokado trafiło wraz hiszpańskimi 
osadnikami w 1750 r., na Florydę w 1833 r. i do Kalifornii w 1856 r. 
Obecnie uprawiane jest na całym Świecie aczkolwiek z 
Michoacan w Meksyku pochodzi 45% całej światowej produkcji 
awokado.

• Odmiana Hass to najlepiej sprzedająca się i najbardziej 
poszukiwana odmiana awokado na świecie. Pochodzi z 
Kalifornii. (Udział awokado Hass w rynku USA to 97%)

• Obecnie awokado Hass stanowi ponad 90% światowego 
eksportu. To, co sprawia, że awokado Hass jest tak popularne, to 
połączenie jego intensywnego, kremowego smaku, wysokiej 
zawartości oleju trwałości i wysokich plonów. Skórka odmiany 
Hass jest twarda i wytrzymała, dzięki czemu odmiana ta idealnie 
nadaje się na eksport i do przechowywania.

• Awokado jest surowcem dla bardzo szerokiej gamy produktów 
premium:

• Liofilizowany proszek z awokado
• Liofilizowany proszek eliminuje problemy związane z przejrzałymi, 

niedojrzałymi lub zmiażdżonymi owocami, zachowuje kremowy, 
maślany smak awokado i doskonale nadaje się do użycia w kuchni i 
przemyśle spożywczym (koktajle mleczne, dressingi, wypieki, lody, 
sosy, zupy itp.)

• Cena liofilizowanego proszku z awokado to ok. 700 - 1000 USD za 

• Olej z awokado 
• (2019) Rynek oleju z awokado z pierwszego tłoczenia (extra virgin)

został wyceniony na 373,0 mln USD w 2018 r. i szacuje się, że 
osiągnie 527,1 mln USD do 2026 r.

• (2022) Światowy rynek oleju z awokado osiągnął wartość 
519,5 mln USD w 2021 r. i szacuje się, że do 2027 r. rynek 
osiągnie wartość 770,9 mln USD

• Kosmetyki na bazie oleju z awokado:
• Europejski rynek kosmetyków naturalnych i organicznych był wart 3,9 

miliarda euro w 2019 roku. Rynek rósł w tempie (6-8%) od 2013 do 2019 
roku. Wartość rynku amerykańskiego przekracza obecnie 5 miliardów 
USD

• Pandemia COVID-19 zwiększyła popyt konsumentów na 
produkty naturalne.

Wprowadzenie - awokado:



• Prowincja Mondulkiri w Kambodży ma 
klimat tropikalny. Średnia temperatura 
wynosi 23.7 °C . 

• Roczna suma opadów wynosi 1866 mm 
(73,5 cala). 

• Warunki są optymalne do uprawy 
awokado. 

• Dodatkowo w prowincji Mondulkiri 
przeważa gleba Andosolu, 
powulkaniczna, bogata w składniki 
odżywcze, bardzo żyzna i dobra dla 
roślin.

Warunki klimatyczne do uprawy awokado

Prowincja Michoacan w Meksyku

Prowincja Mondulkiri, Kambodża:

Najlepsze warunki do uprawy awokado na świecie ma prowincja Michoacan w Meksyku, z której 
pochodzi ok 45% całej światowej produkcji awokado (2018)

• Klimat w Uruapan, w prowincji Michoacan 
w Meksyku, gdzie jest najwięcej sadów 
awokado. Średnia roczna temperatura w 
mieście Uruapan wynosi 17.8 °C . 

• Roczna suma opadów to ok 1882 mm 
(74,1 cala). 

• Panują tu optymalne warunki do uprawy 
awokado.

Ventura, California, USA

• Ventura w Kalifornii słynie historycznie z 
upraw awokado Hass, jednak coraz bardziej 
pogłębia się tu problem zmian klimatu i 
braku wody. Obecnie sady muszą być 
sztucznie nawadniane przez cały rok co 
wiąże się z wysokimi kosztami upraw. 

• W mieście Ventura klimat jest 
umiarkowanie ciepły. Deszcz w mieście 
Ventura pada głównie zimą.  Średnia 
roczna temperatura wynosi 16,4 °C. 

• Roczna suma opadów to jedynie ok 403 
mm | 15,9 cala. (Prawie 5 x mniej opadów 
niż w Mondulkiri w Kambodży)



Rynek awokado

• Globalny rynek awokado wyceniany jest na 12,8 mld USD i 
przewiduje się, że osiągnie wartość 17,9 mld USD do 2025 r. (+40%).

• Największym konsumentem awokado na świecie są USA. Zużycie 
awokado w USA podwoiło się w ciągu ostatnich 10 lat i stanowi 42% 
całego światowego handlu tym owocem.

Na Świecie:

• Szacuje się, że w 2022 r. średnia cena hurtowa awokado w Meksyku 
(największy światowy producent) wyniesie ok 2,3 USD za kilogram



Rynek awokado odmiany Hass w Azji

• W Azji, podobnie jak na całym świecie odmianą poszukiwaną przez sieci 
handlowe i restauracje jest odmiana Hass (90% eksportu światowego)

• Produkcja awokado odmiany Hass w Azji i Oceanii jest niewystarczająca i 
pokrywa zaledwie 5% zapotrzebowania Azji, pozostałe 95% eksportowane jest 
głównie z Ameryki Południowej (80%) i Afryki (10%).

• Kraje, które z sukcesem rozpoczęły niedawno uprawę awokado Hass w Azji to 
Wietnam, Filipiny a obecnie również Kambodża

• Popyt na awokado w Azji rośnie bardzo dynamicznie (średni wzrost rynku w 
latach 2014 – 2019 to 39% rocznie 

Rynek chiński

• Awokado było owocem nieznanym w Chinach i dopiero w ostatnich latach 
rozpoczęła się jego promocja i zaczęło docierać na półki sklepowe. Popyt na 
awokado rośnie bardzo szybko, w okresie od 2012 do 2017 import awokado do 
Chin zwiększył się ze 154 ton do 32 137 ton. Tym samym w 2017 roku, Chiny stały 
się 2 największym importerem awokado w Azji (po Japonii). Eksperci rynkowi 
uważają, że docelowo w dalszej przyszłości rynek chiński może być 
największym rynkiem zbytu dla awokado.

• Obecnie niemal całość awokado na rynkach Chin pochodzi z Meksyku, Chile i 
Peru i jest wysyłana drogą morską z Ameryki Południowej do Guangzhou i 
Shanghaju, skąd dalej dystrybuowane są różnymi kanałami sprzedaży w innych 
częściach Chin. 

• W Chinach przeważające odmiany to Hass, Royal Hass oraz Lamb Hass

• W sierpniu 2017, cena hurtowa
awokado z Peru w Szanghaju 
wahała się pomiędzy 16-20 USD 
za 4 kg skrzynkę, cena hurtowa 
awokado z Meksyku wynosiła 
32-34 USD za 6 kg skrzynkę. 
Najniższa zanotowana cena 
hurtowa odnotowana została w 
październiku 2018 r. kiedy 
awokado z Chile dostępne było
u importera z Guangzhou w cenie
10 USD za 4 kg skrzynkę.

• Cena awokado Hass w sprzedaży 
detalicznej wynosi obecnie 
ok 2 USD za sztukę (ok. 180-200 g).
Można również znaleźć znacznie 
wyższe ceny awokado, np. JD.com 
(sklep internetowy) 
oferuje awokado z Nowej Zelandii
w cenie 6 USD za owoc o wadze 
ok 300 g. 



Aktualny projekt – plantacja awokado 
Hass w Mondulkiri

• W latach 2020 – 2021 założyliśmy plantacje awokado w Ratanakiri o łącznej powierzchni 28 
hektarów

• Od 2021 roku rozpoczęliśmy projekt ekologicznej uprawy awokado Hass w prowincji 
Mondulkiri, gdzie będziemy kontynuowali projekt na nowych terenach. 

• Nasza pierwsza plantacja w Mondulkiri „Krong Tes 1”, Krong Tes, Prowincja Mondulkiri ma 8 
hektarów i zasadzona została w 2021 roku (całość gruntu to 12 hektarów)

• Kolejna plantacja, „KrongTes 2”, założona w 2022 ma powierzchnię 23 ha (z czego awokado 
zostało zasadzone na powierzchni 19 hektarów)

• Zasady prowadzenia przez nas plantacji w Mondulkiri są takie same jak w Ratanakiri, dbamy o 
ekologię, o otaczającą nas naturę, bioróżnorodność, odbudowujemy naturalny ekosystem

• Do pracy na plantacji zatrudniamy pracowników należących do lokalnych plemion.

W uprawie awokado niezbędnym 
czynnikiem poza odpowiednią glebą oraz 
temperaturą jest dobra dostępność wody. 
W prowincji Mondulkiri roczne sumy 
opadów atmosferycznych są bardzo 
wysokie, na tyle wysokie, że lokalna 
ludność uprawia awokado oraz inne 
drzewa owocowe nawet całkowicie bez 
wykorzystania systemów dodatkowego  
nawadniania. 
Na naszych plantacjach stosujemy 
uzupełniająco (w sezonie suchym) 
systemy nawadniania w celu zwiększenia 
przyrostu roślin, źródłem wody są stawy 
zbierające wodę deszczową.



Marakuja odmiana żółta Awokado Hass



Projekt uprawy awokado 
Hass  w połączeniu z uprawą 

marakui w prowincji 
Mondulkiri

Szczegółowe informacje
• Partner (os. fizyczna lub prawna) zawiera ze Spółką lokalną Umowę poddzierżawy 

określonego obszaru plantacji na okres 15 lat pod uprawę awokado odmiany Hass oraz 
marakui (yellow passion fruit)

• Plantację obsadzamy w 65% sadzonkami awokado, które zaczyna owocować w 4 roku oraz w 
35% sadzonkami marakui, która zaczyna owocować w 2 roku po posadzeniu

• Płatność czynszu dzierżawnego w wysokości 45 000 USD za hektar plantacji dokonywana 
jest z góry za cały okres dzierżawy lub w ratach (do 10 rat) i obejmuje również koszty 
przygotowania i obsługi plantacji przez pierwsze 3 lata.  Umowa może zostać rozwiązana 
przedterminowo jedynie za pisemnym porozumieniem Stron. 

• W ramach Umowy poddzierżawy Spółka zobowiązuje się do:
• założenia plantacji awokado na poddzierżawionym gruncie w ciągu maksymalnie 6 miesięcy 

od daty wniesienia opłaty przez Partnera za czynsz dzierżawny, obsadzenia jej sadzonkami 
awokado w ilości minimum 228 szt. na hektar, sadzonkami marakui w ilości minimum 595 szt. 
na hektar oraz jej obsługę i utrzymani przez pierwsze 3 lata 

• przeznaczenia dodatkowej powierzchni 10% na odnowienie naturalnego ekosystemu –
dżungli (obsadzamy granice naszych plantacji drzewami Cadamba – pionierskie drzewo 
lokalne), stanowi to osłonę przeciwwiatrową oraz znakomite siedlisko dla dzikich pszczół i 
miejsce gniazdowania ptaków oraz poprzez rozbudowane systemy korzeniowe poprawia 
cyrkulację wody 

• Partner zleca Spółce na stałe obsługę, prace pielęgnacyjne i zarządzanie plantacją oraz zbiór, 
pakowanie, marketing i sprzedaż awokado w zamian za część zysku

• Dla wyliczenia przychodów przyjmowana jest realna cena sprzedaży owoców oraz liczba 
sprzedanych kg owoców (przez proporcjonalne uśrednienie sprzedaży z całej Plantacji)

• Strony ustalają Cenę Gwarantowaną Minimalną:
• Dla awokado na poziomie 2,5 USD/kg.
• Dla marakui na poziomie 1,5 USD/kg 
Cena minimalna stosowana jest w rozliczeniach jeśli cena rynkowa sprzedaży w danym roku 
będzie niższa niż Cena Minimalna

Koszty obsługi i pielęgnacji plantacji, zbiorów, pakowania, magazynowania, sprzedaży i 
marketingu, transportu itp. od 4 roku ustalone zostały na zryczałtowanym poziomie 35% 
przychodów za sprzedaży awokado (uśrednione koszty)

• Od 4 roku prowadzenia plantacji Zysk uzyskany po odliczeniu od przychodu 
zryczałtowanych kosztów dzielony jest pomiędzy Partnera a Spółkę w proporcji:
• Partner 65%
• Spółka 35%

• Projekt raportujemy drogą elektroniczną (raz w roku)

• Pierwsze zyski wypłacone zostaną po zakończeniu 2 roku od daty zawarcia umowy do końca 
stycznia kolejnego roku

• Po zakończeniu 5 roku od daty zawarcia umowy, przez okres 12 miesięcy Partner może 
zażądać od Spółki przedterminowego rozwiązania umowy i zwrotu całości kwoty czynszu 
dzierżawnego, Spółka ma 12 miesięcy na zwrot kwoty 



Założenia: plony i przychody
(wariant realny i wariant gwarantowany) 

• Owocowanie i wypłaty zysków:
• Marakuja rozpoczyna owocowanie po 12 miesiącach, zysk zostanie naliczony po zakończeniu 2 roku 

kalendarzowego od daty zawarcia umowy, do końca stycznia kolejnego roku
• Awokado rozpoczyna owocowanie po 48 miesiącach, zysk zostanie naliczony po zakończeniu 4 roku 

kalendarzowego od daty zawarcia umowy, do końca stycznia kolejnego roku

• Produktywność
• Awokado: produktywność z ha przyjęta została na podstawie danych dla odmiany Hass z dostępnych źródeł w 

Australii, Wietnamu i USA przy założeniu uprawy intensywnej (założenie początkowe obsady intensywnej: 350 
szt. sadzonek na hektar), proporcjonalnie do % obsady

• Passion fruit: produktywność z ha przyjęta została na podstawie danych dostępnych ze źródeł w Wietnamie, 
Tajlandii i Indiach (obsada 1700 szt. na hektar), proporcjonalnie do % obsady

• Zakładamy 10% stratę owoców (owoce nie spełniające warunków dopuszczenia do sprzedaży)

• Cena sprzedaży:
• W obliczeniach dla Wariantu realnego przyjęta została:

• cena początkowa sprzedaży awokado w 4 roku na poziomie 3 USD oraz inflacja na poziomie 5% rocznie 
• Cena początkowa sprzedaży marakui w 2 roku na poziomie 1,5 USD oraz inflacja na poziomie 5% rocznie

• W obliczeniach dla Wariantu gwarantowanego przyjęta została Cena Minimalna Gwarantowana:
• dla awokado w wysokości 2,5 USD / kg oraz nie liczono inflacji
• dla marakui w wysokości 2,5 USD / kg oraz nie liczono inflacji

! Ceny hurtowe awokado Hass w Azji i Oceanii znacznie przekraczają wartości przyjęte w Wariancie III, ponieważ 
istnieje duży popyt na tą odmianę awokado a lokalna produkcja nie jest wystarczająca. W 2021 roku w Azji 
najniższą cenę za awokado Hass płacono za awokado eksportowane z Meksyku, cena (u odbiorcy hurtowego) 3,3 
USD / 1 kg.

Wariant realny:

• Wskaźniki:
• Uśredniona wysokość zysku rocznego z całego okresu = 10 190 USD

• Średnioroczny zysk / zainwestowany kapitał = 23%

• ROI całkowite = 240%
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2 2       -        2 7500 1,55 11625 4069 -1424 2645 1719 1 719      4%

3 -        3 9500 1,63 15461 5411 -1894 3517 2286 2 286      5%

4 5 000    3,00 15 000 9 750   3 413-   6 338    4 119    4 10000 1,71 17089 5981 -2093 3888 2527 6 646      15%

5 8 500    3,15 26 775 17 404 6 091-   11 312  7 353    5 2000 1,79 3589 1256 -440 816 531 7 884      18%

6 9 500    3,31 31 421 20 424 7 148-   13 275  8 629    6 0 1,88 0 0 0 0 0 8 629      19%

7 10 000  3,47 34 729 22 574 7 901-   14 673  9 537    7 7500 1,98 14837 5193 -1818 3375 2194 11 731    26%

8 10 000  3,65 36 465 23 702 8 296-   15 407  10 014  8 9500 2,08 19733 6907 -2417 4489 2918 12 932    29%

9 10 000  3,83 38 288 24 887 8 711-   16 177  10 515  9 10000 2,18 21810 7634 -2672 4962 3225 13 740    31%

10 10 000  4,02 40 203 26 132 9 146-   16 986  11 041  10 2000 2,29 4580 1603 -561 1042 677 11 718    26%

11 10 000  4,22 42 213 27 438 9 603-   17 835  11 593  11 0 2,40 0 0 0 0 0 11 593    26%

12 10 000  4,43 44 324 28 810 10 084- 18 727  12 172  12 7500 2,52 18936 6628 -2320 4308 2800 14 973    33%

13 10 000  4,65 46 540 30 251 10 588- 19 663  12 781  13 9500 2,65 25185 8815 -3085 5730 3724 16 505    37%

14 10 000  4,89 48 867 31 763 11 117- 20 646  13 420  14 10000 2,78 27836 9743 -3410 6333 4116 17 536    39%

15 10 000  5,13 51 310 33 352 11 673- 21 679  14 091  15 2000 2,92 5846 2046 -716 1330 864 14 955    33%

152 849  

ROI 240%



NANDI ECO FARMING CO.,LTD.
Address: (Grand Villa A), Phum 9, Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh, 12302, Cambodia
Registration number: 1000020841, TIN: K002-902005808

NANDI ECO FARMING LLC
530-B Harkle Road, 87505 Santa Fe, New Mexico 87505, USA

Kontakt:

Piotr Łysik, tel.: + 48 506 403 745, 
e-mail: p.lysik@mojakambodza.pl 

www.nandi.farm

Wariant gwarantowany:

W przypadku jeśli ceny rynkowe będą niskie, zastosowanie do wyliczania zysku będą miały Ceny Gwarantowane.
W obliczeniach dla Wariantu gwarantowanego przyjęta została Cena Minimalna Gwarantowana:
dla awokado w wysokości 2,5 USD / kg, dla marakui w wysokości 2,5 USD / kg

• Wskaźniki:
• Uśredniona wysokość zysku rocznego z całego okresu = 6920 USD

• Średnioroczny zysk / zainwestowany kapitał = 15,4 %

• ROI całkowite = 115 %

Po zakończeniu 5 roku od daty zawarcia umowy, przez okres 12 miesięcy Partner może zażądać od 
Spółki przedterminowego rozwiązania umowy i zwrotu całości wpłaconej kwoty czynszu 
dzierżawnego (45 000 USD) zachowując jednocześnie wypracowane do tej daty zyski, Spółka ma 
12 miesięcy na zwrot tej kwoty. 

Opcja wyjścia (przedterminowego rozwiązania umowy):

Lat

a

sprzedaż 

[kg/ha]

cena 1 

kg 

[USD]

przychód 

/ hektar 

[USD]

przychód 

/ 0,65 ha 

[USD]

koszt 

[35% 

przychod

ów]

zysk / 

0,65ha 

[USD]

zysk 

Partnera 

65% 

[USD]

Lata
sprzedaż 

[kg/ha]

cena 

1 kg 

[USD]

przychód 

/ hektar 

[USD]

przychód 

/ 0,35 ha 

[USD]

koszt 

[35% 

przycho

dów]

zysk / 

0,35ha 

[USD]

zysk 

Partnera 

65% 

[USD]

SUMA 

Partner 

[USD]

1 2       -        -        1

2 2       -        2 7500 1,50 11250 3938 -1378 2559 1664 1 664      4%

3 -        3 9500 1,50 14250 4988 -1746 3242 2107 2 107      5%

4 5 000    2,50 12 500 8 125   2 844-   5 281    3 433    4 10000 1,50 15000 5250 -1838 3413 2218 5 651      13%

5 8 500    2,50 21 250 13 813 4 834-   8 978    5 836    5 2000 1,50 3000 1050 -368 683 444 6 279      14%

6 9 500    2,50 23 750 15 438 5 403-   10 034  6 522    6 0 1,50 0 0 0 0 0 6 522      14%

7 10 000  2,50 25 000 16 250 5 688-   10 563  6 866    7 7500 1,50 11250 3938 -1378 2559 1664 8 529      19%

8 10 000  2,50 25 000 16 250 5 688-   10 563  6 866    8 9500 1,50 14250 4988 -1746 3242 2107 8 973      20%

9 10 000  2,50 25 000 16 250 5 688-   10 563  6 866    9 10000 1,50 15000 5250 -1838 3413 2218 9 084      20%

10 10 000  2,50 25 000 16 250 5 688-   10 563  6 866    10 2000 1,50 3000 1050 -368 683 444 7 309      16%

11 10 000  2,50 25 000 16 250 5 688-   10 563  6 866    11 0 1,50 0 0 0 0 0 6 866      15%

12 10 000  2,50 25 000 16 250 5 688-   10 563  6 866    12 7500 1,50 11250 3938 -1378 2559 1664 8 529      19%

13 10 000  2,50 25 000 16 250 5 688-   10 563  6 866    13 9500 1,50 14250 4988 -1746 3242 2107 8 973      20%

14 10 000  2,50 25 000 16 250 5 688-   10 563  6 866    14 10000 1,50 15000 5250 -1838 3413 2218 9 084      20%

15 10 000  2,50 25 000 16 250 5 688-   10 563  6 866    15 2000 1,50 3000 1050 -368 683 444 7 309      16%

96 879    

ROI 115%


	Slajd 1:   Awokado hass 
	Slajd 2: Zespół:
	Slajd 3: Media o nas
	Slajd 4: Wybrane realizacje deweloperskie
	Slajd 5: Dlaczego Kambodża?
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8: Rynek awokado
	Slajd 9: Rynek awokado odmiany Hass w Azji
	Slajd 10: Aktualny projekt – plantacja awokado Hass w Mondulkiri
	Slajd 11
	Slajd 12: Projekt uprawy awokado Hass  w połączeniu z uprawą marakui w prowincji Mondulkiri Szczegółowe informacje
	Slajd 13: Założenia: plony i przychody (wariant realny i wariant gwarantowany) 
	Slajd 14

