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INTRODUCERE

Stimați Domni și Stimate Doamne,

luna trecută a fost de succes pentru grupul AFOR-
TI. Rezultatele operaraționale și de vânzări care au 
fost satisfăcătoare, precum și primele efecte ale 
modificărilor indică faptul că ne dezvoltăm în ritmul 
asumat. Aforti Collections merită o mențiune spe-
cială, care în ultimele luni a fost un model pentru alte 
companii când vine vorba de dezvoltare. În urmă cu 
mai puțin de un an, Aforti Collections s-a contopit cu 
LifeBelt, iar astăzi este una dintre cele mai recuno-
scute firme de colectare a datoriilor din Polonia. În-
cercăm să profităm din plin de această conjunctură 
și să sprijinim în continuare activitățile Aforti Collec-
tions. Cu siguranță vă vom informa despre detalii în 
Buletinele de informare următoare. 

În luna februarie a acestui an am publicat de ase-
menea rezultatele grupului AFORTI pentru ultimul 
trimestru al anului 2019. Sunt încântat să vă informez 
că, din nou, am terminat anul cu creșteri mari. Ve-
niturile consolidate au depășit 1 miliard de PLN, iar 
profitul a ajuns la aproape 2 milioane PLN. Acesta 
arată că întregul grup merge în direcția corectă și 
putem fi optimiști cu privire la ce se va întâmpla în 
2020. 

Vă invit să citiți restul Buletinului informativ al gru-
pului AFORTI, în care vă prezentăm rezultatele no-
astre operaționale și de vânzări, precum și eveni-
mentele curente din viața Grupului. De asemenea, vă 
invit să vizionați videoclipul în care rezumatul este 
prezentat de Paweł Opoka - vicepreședinte al consi-
liului directorilor Aforti Holding S.A.

Klaudiusz Sytek
Președintele Consiliului
de Administrație
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REZULTATELE DE VÂNZĂRI

Paweł Opoka
Vicepreședintele 
Consiliului
de Administrație

Februarie în ceea ce privește activitățile de vânzare este în-
totdeauna o provocare interesantă. Deși este cea mai scurtă 
lună a anului, aceasta arată efectele schimbărilor într-un mod 
foarte interesant. S-ar părea că în special modificările introdu-
se la începutul anului 2020 pot avea un impact negativ asupra 
rezultatelor obținute, dar nimic nu poate fi mai greșit. Rezulta-
tele operaționale și de vânzări din ultima lună s-au dovedit a fi 
foarte bune, ceea ce arată că modificările aduse proceselor și 
procedurilor au fost bine planificate. 

În februarie, am publicat, de asemenea, raportul financiar pe-
riodic al grupului AFORTI pentru trimestrul patru din 2019. El a 
arătat cât de grea și fructuoasă a fost munca noastră în ultimele 
douăsprezece luni. Se remarcă în special Aforti Collectios, a 
căror valoare nominală a comenzilor de colectare a datoriilor a 
fost de peste 130 milioane PLN, adică cu 50 milioane PLN mai 
mult decât în trimestrul al treilea. 

Ca în fiecare an, în februarie, având grijă de relațiile cu investi-
torii și deținătorii de obligațiuni, am organizat următoarea ediție 
de întâlniri, ca parte a seriei Ziua Investitorului. Am vizitat șapte 
orașe din toată Polonia, iar concernul Wyborowa Pernod Ri-
card a fost prezent ca partener de întâlnire. În numele meu și 
al întregului consiliu al directorilor Aforti Holding S.A. vă mulțu-
mesc foarte mult pentru participarea numeroasă și activă la 
eveniment, precum și pentru multe întrebări de fond la care am 
putut răspunde personal.

http://www.aforti.pl
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Valoarea microîmprumuturilor vândute (EUR)

AFORTI FINANCE POLONIA

În februarie 2020, valoarea totală a 
împrumuturilor acordate în Polonia 
și România de către Aforti Finance a 
ajuns la 1.000.751,70 PLN. Valoarea 
cererilor depuse s-a ridicat la 6 660 
362,88 PLN. La sfârșitul lunii febru-
arie 2020, valoarea totală a împrumu-
turilor acordate antreprenorilor din 
țară și străinătate se ridică la 1 562 
345,81 PLN.

38 mln
EUR

valoarea 
creditelor

vândute
în 2019

www.afortifinance.ro

Valoarea valutei schimbate (EUR)

AFORTI EXCHANGE

Valoarea totală a cifrei de afaceri pe 
platforma de schimb valutar în Polo-
nia și România în februarie 2020 a fost 
de 101.389.901,18 PLN. După două 
luni din acest an, valoarea totală a ci-
frei de afaceri pe platforma de schimb 
valutar din țară și străinătate a ajuns la 
204 284 043.18 PLN.

www.afortiexchange.ro
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Valoarea nominală a ordinelor de recuperare (EUR)

AFORTI COLLECTIONS

Valoarea nominală a comenzilor de 
recuperare datorii în februarie 2020 
a fost de 31835 106,80 PLN. Numărul 
comenzilor de recuperare s-a ridicat la 
8568 și a fost mai mare cu 6,89% față 
de februarie 2019. După două luni din 
2020, valoarea nominală a comenzilor 
de recuperare datorii a ajuns la 50 013 
359,79 PLN.

452
mln
EUR

valoarea nominală
a ordinelor

de recuperare
în 2019 41 EUR

valoarea
creanțelor
finanțate
în 2019

AFORTI FACTOR

În februarie 2020, valoarea creanțelor 
finanțate de Aforti Factor s-a ridicat 
la 2 311 771,60 PLN. Cumulativ, după 
două luni ale acestui an. Aforti Factor 
a finanțat un total de 4.277.144,56 
PLN creanțe. 

Valoarea creanțelor finanțate (EUR)
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GRUPUL AFORTI

Mateusz Niemczyk
Vicepreședintele
Consiliului
de Administrație

Februarie, în perspectiva prezenței AFORTI pe piața de va-
lori NewConnect, este luna publicării unuia dintre cele mai 
importante rapoarte financiare. În raportul prezentat pentru 
cel de-al patrulea trimestru al anului 2019, valoarea veniturilor 
din vânzări consolidate generate de Grupul nostru este de 
peste 1 miliard de PLN, adică cu peste 80% mai mult decât 
în anul precedent.  În prezent, se lucrează intens la pregătirea 
situațiilor financiare detaliate: cel unitar pentru Aforti Holding 
S.A. și consolidat pentru Grupul AFORTI pe întregul an 2019. 
Acestea vor fi publicate în luna mai a acestui an. Atunci va fi 
timpul să discutăm și mai detaliat rezultatele noastre.  

În plus, în februarie am lucrat la achiziția unui investitor insti-
tuțional pentru grupul AFORTI. În acest timp, ne-am întâlnit 
atât cu fonduri de investiții străine, cât și cu instituții finan-
ciare cu sediul central în Polonia. Cu toate acestea, cel mai 
încurajator este faptul că am primit mai multe întrebări noi de 
la Investitori, ceea ce indică potențialul existent al mărcii no-
astre. 
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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/
https://twitter.com/afortiholding
https://pl.linkedin.com/company/aforti-holding-s-a-

