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INTRODUCERE

Stimate Doamne, stimați Domni,
Luna decembrie 2019 în Grupul AFORTI a trecut sub 
semnul însumării activităților legate de strategia de 
dezvoltare pe care am adoptat-o pentru anii 2018-
2020. Mă bucură foarte mult faptul că bilanțul acti-
vităților pe care le-am desfășurat a ieșit foarte bine. 
În prezent suntem un jucător important atunci când 
vine vorba despre instituții financiare extrabancare 
din Polonia, iar cel mai ridicat nivel de servicii pen-
tru clienți constituie semnul nostru distinctiv. Cu to-
ate acestea, având în vedere dezvoltarea Grupului 
AFORTI pe piața românească sunt convins că vom 
transfera succesul nostru din Polonia atât în Româ-
nia, cât și celelalte țări din Europa Centrală și de Est. 
Trebuie însă subliniat faptul că luna trecută nu în-
seamnă doar însumări, ci și planuri pentru noul an. 
În ultimele săptămâni am lucrat intens la creșterea 
eficienței procedurilor pe care le-am considerat a 
fi insuficient de eficiente. Prin urmare, am decis să 
modernizăm modul de managzement din Grupul 
nostru, printre altele, abordând individual stabilirea 
indicatorilor cheie de performanță pentru vânzătorii 
noștri. De asemenea, sunt încântat să vă informez 
că odată cu noul an mai mulți dintre angajații noștri 
au fost promovați în structurile companiei, inclusiv 
faptul că economistul principal al Grupului AFORTI 
va fi Domnul Marek Paciorkowski, care a fost ante-
rior Directorul pentru Piețe Financiare al Aforti Ex-
change S.A. Sunt convins că datorită experienței și 
competenței sale va susține și mai mult dezvoltarea 
Grupului AFORTI. Între timp, vă invit să citiți primul 
număr al Buletinului Informativ al Grupului AFORTI 
din 2020 și să vă familiarizați cu rezumatul lunii tre-
cute sub forma unui videoclip.

Klaudiusz Sytek
Președintele Consiliului   
de Administrație
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REZULTATELE DE VÂNZĂRI

Paweł Opoka
Vicepreședintele Consiliului 
 de Administrație

Decembrie a constituit punctul culminant al muncii noastre 
de pe tot parcursul anulului 2019. Rezultatele pe care le-am 
obținut indică faptul că zvonurile despre începuturile unei cri-
ze fianciare au fost cu siguranță exagerate. Rezultatele ope-
raționale și de vânzări au crescut de la lună la lună și chiar îna-
inte de publicarea rezumatului oficial pentru anul trecut sunt 
tentat să afirm că a fost o perioadă bună pentru noi. Am făcut 
numeroase schimbări în organizația noastră, am eficientizat 
procesele de vânzări și, în același timp, am reușit să creștem 
volumul vânzărilor.
În ultima lună a anului trecut trebuie lăudate rezultatele Aforti 
Collections. În tot anul 2019, această companie a înregistrat 
rezultate foarte bune, iar această dinamică a fost menținută, 
de asemenea, în decembrie. În acest timp, Aforti Collections a 
obținut peste 5600 de noi comenzi și acest lucru arată că pe 
piața poloneză de colectare a datoriilor există un foarte mare 
potential pe care compania noastră îl exploatează bine. Cred 
că dacă Aforti Collections va continua să se dezvolte în conti-
nuare în acest ritm, atunci, în curând, se va alătura companiilor 
Aforti Exchange și Aforti Finance în extinderea în străinătate 
a Grupului AFORTI.
În anul care a trecut am pus un accent mai mare pe comunica-
rea directă cu Deținătorii de obligațiuni, Investitorii și Clienții 
noștri. De aceea, am început o nouă serie de Întâlniri de afa-
ceri FX, în timpul cărora vom împărtăși know-how-ul nostru 
financiar antreprenorilor din toată Polonia. Vă invit la Întâlni-
rile noastre de afaceri FX din ianuarie care se desfășoară în 
10 orașe poloneze, iar din februarie vom începe evenimentele 
următoare din seria Investor’s Day (Ziua Investitorului), la care 
vă invit, de asemenea, cu drag.
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Valoarea microîmprumuturilor vândute (EUR)

AFORTI FINANCE POLONIA

În Decembrie 2019 Afort Finance S.A. 
a acordat împrumuturi în valoare de 
308, 33 mii de euro. Valoarea cere-
rilor înaintate a ajuns la 1034,05 mii 
de euro. Cumulativ, după cele 12 luni 
ale anului 2019, Aforti Finance S.A. a 
acordat împrumuturi cu o valoare de 
5505,25 mii de euro.
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AFORTI FINANCE ROMANIA

În Decembrie 2019, Afort Finance S.A. 
a acordat antreprenorilor împrumuturi 
cu o valoare totală de 333,84 RON. În 
același timp, antreprenorii români au 
înaintat cereri în ultima lună, în valoare 
de aproximativ 1198,50  mii RON. După 
12 luni din 2019, compania a acceptat 
cereri de împrumut cu o valoare totală 
de 15094, 88 mii RON.

www.afortifinance.ro
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Valoarea valutei schimbate (EUR)

AFORTI EXCHANGE POLONIA

Actuala platformă de schimb valutar a 
ajuns în decembrie 2019 la 24242,21 
euro. În același timp, după cele 12 luni 
ale anului 2019, cifra de afaceri a ajuns 
la pragul de 421157,38 mii, înregistrând 
o creștere de 56,01% de la an la an.
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AFORTI EXCHANGE ROMANIA

Valoarea comercială de pe actuala plat-
formă de schimb valutar din România a 
ajuns la 6672,96 mii de euro, în decem-
brie 2019.
În perioada dintre Ianuarie și sfârșitul 
lui Decembrie 2019, Aforti Finance S.A. 
a înregistrat o valoare comercială de 
159353,87 mii de euro, care în compa-
rație cu anul anterior este o creștere de 
134,99%.

www.afortiexchange.ro

Valoarea valutei schimbate în România (EUR)
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Valoarea nominală a ordinelor de recuperare (EUR)

AFORTI COLLECTIONS

Valoarea nominală a comisioanelor 
percepute în decembrie 2019 a ajuns 
la 7965,79 mii euro. Cumulativ, după 
12 luni din 2019, valoarea nominală 
a comisioanelor percepute a ajuns la 
105130,66 mii de euro.
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AFORTI FACTOR

În decembrie 2019 valoarea finanțărilor 
primite de Aforti Factor S.A. a ajuns la 
468,83 mii de euro. Mai mult decât 
atât, după cele 12 luni ale anului 2019, 
această valoare a ajuns la nivelul de 
9471,98 euro, înregistrând o creștere 
de 49,27% de la an la an.
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Grupul AFORTI

Mateusz Niemczyk
Vicepreședintele Consiliului 
 de Administrație

În pofida pauzei de sărbători, luna decembrie a fost pentru 
Grupul AFORTI foarte aglomerată. În primul rând, am finalizat 
bugetul pe anul 2020 pentru fiecare companie. Am implemen-
tat, de asemenea, o serie de modificări în scopul îmbunătățirii 
și creșterii eficienței managementului Grupului nostru, selec-
tând individual, printre altele, KPI-urile pentru fiecare vânzător 
pentru anul 2020 și introducând metoda MBO (Management 
by Objectives). 
În plus, în conformitate cu strategia de dezvoltare a Grupului 
AFORTI, compania Aforti Exchange a depus o cerere pentru 
obținerea licenței de Instituție de Plată de talie Mică în Polo-
nia. În schimb, încă se mai lucrează intens la cererea depusă 
de compania Aforti UAB pentru acordarea unei licențe EMI în 
Lituania. Sper că voi putea oferi mai multe informații despre 
acest subiect chiar în primul trimestru al acestui an.
În decembrie am finalizat, de asemenea, o nouă emisiune 
de acțiuni Aforti Holding. Fondurile obținute în acest mod 
vor permite consolidarea capitalului companiilor din Grupul 
AFORTI și, în primul rând, vor facilita desfășurarea eficientă a 
procedurilor necesare, permițându-ne o extindere mai amplă 
în străinătate.
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Aforti Holding S.A.
str. Chalubinskiego 8
00-613 Varșovia
+ 48 22 647 50 00
+ 48 22 647 50 05
biuro@aforti.pl

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Company/Grupa-Aforti-495331333902642/

