Warszawa, 10 marca 2017 roku

Szanowni Państwo,

przedkładam Państwu jednostkowe sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2016 roku.
Rok 2016 był rokiem wielu wyzwań oraz zmian w działalności Spółki. W celu zwiększenia efektywności
operacyjnej zdecydowaliśmy się na kilka strategicznych ruchów. Największą z nich była decyzja o
przesunięciu między liniami biznesowymi oddziałów w mniejszych miejscowościach, co pozwoliło na
obniżenie kosztów stałych. Drugą kluczową decyzją był nowy model obsługi Klienta przez doradców
dwóch spółek (Open Finance i Home Broker) w jednej wspólnej placówce, co służyć ma zarówno
wygodzie Klienta w korzystaniu z dwóch uzupełniających się usług jak i większej efektywności obu spółek
zarówno kosztowej jak i przychodowej.
Jednocześnie z obniżaniem wydatków na pozyskanie Klienta optymalizowaliśmy zarządzanie bazą
danych. Równocześnie wdrożyliśmy racjonalne zmiany w systemach motywacyjnych i tym samym
zbudowaliśmy podwaliny pod wzrosty marży na sprzedaży. Miniony rok to także znaczące inwestycje w
największe aktywo naszej spółki a więc naszych pracowników. Wypracowanie wartości, misji i wizji
spółki, liczne szkolenia i start programu rozwoju umiejętności managerskich na dużą skalę to
wydarzenia, które z pewnością zaprocentują w przyszłości.
Na nieoperacyjną część wyniku spółki znaczący wpływ miał wyników testów na bazach danych
skutkujący odpisami oraz zmianą metody amortyzacji oraz jej okresem. Dokonana sprzedaż części
udziałów w Open Finance TFI spowodowała z kolei konieczność rozpoznania wyniku na jego
dekonsolidacji.
Pragnę podziękować naszym Klientom, którzy w 2016 roku skorzystali z naszych usług. Dziękuję również
pracownikom, którzy z rosnącym zaangażowaniem współdecydowali o kierunkach zmian w firmie i z
zaangażowaniem wdrażali pomysły w życie. Podziękowania należą się także Partnerom biznesowym
Spółki za dobrą współpracę w minionym roku.
W 2017 roku czekają nas kolejne wyzwania. Postawiliśmy przed Spółką ambitne zadanie - to przede
wszystkim kontynuowanie pozytywnych trendów z roku poprzedniego a więc wzrosty marż na sprzedaży
i operacyjnej oraz dalszy dynamiczny rozwój współpracy między firmami Open Finance i Home Broker.

Z poważaniem,

Przemysław Guberow
Prezes Zarządu Open Finance S.A.

