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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

miniony miesiąc był pomyślny dla Grupy AFORTI. 
Zadowalające wyniki sprzedażowo-operacyjne oraz 
pierwsze efekty wprowadzonych zmian wskazu-
ją, że rozwijamy się zgodnie z założonym tempem.  
Na szczególne wyróżnienie zasługuje Aforti  
Collections, która w ostatnich miesiącach jest  
wzorem do naśladowania dla innych Spółek,  
jeżeli chodzi o rozwój. Niewiele ponad rok temu 
Aforti Collections połączyła się z LifeBelt, a już  
dzisiaj jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych  
marek windykacyjnych w Polsce. Staramy się jak 
najlepiej wykorzystać tę dobrą koniunkturę i jeszcze 
dodatkowo wspomóc działalność Aforti Collections. 
O szczegółach będziemy z pewnością informować  
w kolejnych Biuletynach Informacyjnych.

W lutym br. opublikowaliśmy również wyniki Gru-
py AFORTI za ostatni kwartał 2019 roku. Miło mi  
poinformować, że po raz kolejny zakończyliśmy rok  
z dużymi wzrostami. Skonsolidowane przycho-
dy przekroczyły 1 mld zł, a zysk osiągnął niemal  
2 mln złotych. To pokazuje, że cała Grupa podąża  
w dobrym kierunku i z optymizmem możemy patrzeć 
na to, co będzie się działo w 2020 roku.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z dalszą 
częścią Biuletynu Informacyjnego Grupy AFOR-
TI, w którym prezentujemy nasze aktualne wyniki 
operacyjno-sprzedażowe oraz aktualne wydarzenia  
z życia Grupy. Zachęcam również  do obejrzenia  
materiału wideo, w którym podsumowanie  
przedstawia Paweł Opoka – Wiceprezes Zarządu 
Aforti Holding S.A.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu
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ZOBACZ NAGRANIE

https://youtu.be/nETC6562qWQ
http://www.aforti.pl
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Luty w zakresie działań sprzedażowych zawsze stanowi  
ciekawe wyzwanie. Chociaż jest najkrótszym miesiącem roku, 
to w bardzo interesujący sposób pokazuje efekty wprowa-
dzanych zmian. Wydawałoby się, że szczególnie modyfika-
cje wprowadzane na początku 2020 roku mogą negatywnie 
wpłynąć na osiągnięte rezultaty, jednak nic bardziej mylnego. 
Wyniki operacyjno-sprzedażowe za miniony miesiąc okazały 
się być bardzo dobre, co pokazuje, że wykonane zmiany w 
procesach i procedurach były dobrze zaplanowane.

W lutym opublikowaliśmy również okresowy raport finanso-
wy Grupy AFORTI za czwarty kwartał 2019 roku. Pokazał on, 
jak ciężką i owocną pracę wykonaliśmy w ciągu tych minio-
nych dwunastu miesięcy. W szczególności wyróżnia się Aforti 
Collections, której wartość nominalna zleceń windykacyjnych 
wyniosła ponad 130 mln zł, czyli o 50 mln zł więcej niż w trze-
cim kwartale.

Jak co roku w lutym, dbając o relacje z naszymi Inwestorami 
i Obligatariuszami, zorganizowaliśmy kolejną edycję spotkań 
w ramach cyklu Investor’s Day. Odwiedziliśmy siedem miast 
w całej Polsce, a jako partner spotkania obecny był koncern 
Wyborowa Pernod Ricard. W imieniu swoim i całego Zarzą-
du Aforti Holding S.A. serdecznie dziękuję za liczny i aktywny 
udział w wydarzeniu, a także za wiele merytorycznych pytań, 
na które mogliśmy osobiście odpowiedzieć.

http://www.aforti.pl
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Wartość sprzedanych mikropożyczek (PLN)

AFORTI FINANCE

W lutym 2020 r. łączna wartość  
pożyczek udzielonych w Polsce oraz 
w Rumunii przez Aforti Finance  
osiągnęła wartość 1 000 751,70 zł. 
Wartość złożonych wniosków wynio-
sła 6 660 362,88 zł. Na koniec lute-
go 2020 r. łączna wartość pożyczek  
udzielonych przedsiębiorcom w kraju 
i za granicą wyniosła 1 562 345,81 zł.

38 mln
PLN

wartość  
sprzedanych  

pożyczek 
w 2019 roku

www.afortifinance.pl

Wartość wymienionej waluty (PLN)

AFORTI EXCHANGE

Łączna wartość obrotu na platfor-
mie wymiany walut w Polsce oraz 
w Rumunii w lutym 2020 r. wyniosła  
101 389 901,18 zł.
Po dwóch miesiącach br. łączna war-
tość obrotu na platformie wymiany 
walut w kraju i za granicą osiągnęła 
poziom 204 284 043,18 zł.

www.afortiexchange.pl

2,5 mld
PLN
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na platformie   
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

AFORTI COLLECTIONS

Wartość nominalna zleceń  
windykacyjnych w lutym 2020 r.  
wyniosła 31 835 106,80 zł. Liczba  
zleceń windykacyjnych wyniosła 
8568 i była wyższa o 6,89% w porów-
naniu do lutego 2019 r. Po dwóch  
miesiącach 2020 r. wartość nominalna  
zleceń windykacyjnych osiągnęła po-
ziom 50 013 359,79 zł. 

452
mln
PLN

wartość nominalna 
zleceń  

windykacyjnych  
w 2019 roku 41 mln

PLN

wartość   
sfinansowanych 
wierzytelności  
w 2019 roku

AFORTI FACTOR

W lutym 2020 r. wartość sfinansowa-
nych wierzytelności przez Aforti Factor 
wynosiła 2 311 771,60 zł. 
Narastająco, po dwóch miesiącach 
br. Aforti Factor sfinansowała łącznie 
4 277 144,56 zł wierzytelności.

Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)

www.aforticollections.pl

www.afortifactor.pl
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GRUPA AFORTI

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Luty, to w perspektywie obecności AFORTI na rynku giełdo-
wym NewConnect, miesiąc publikacji jednego z najważniej-
szych raportów finansowych. W zaprezentowanym raporcie 
za IV kwartał 2019 r. ogromne wrażenie robi wypracowana 
przez naszą Grupę wartość skonsolidowanych przychodów 
ze sprzedaży wynosząca ponad 1 mld zł, czyli o ponad 80% 
więcej niż w roku poprzednim. Obecnie, trwają intensyw-
ne prace nad przygotowaniem szczegółowych sprawozdań  
finansowych: jednostkowego Aforti Holding S.A. oraz  
skonsolidowanego Grupy AFORTI za cały 2019 rok. Zostaną 
one opublikowane w maju bieżącego roku. Wtedy również 
przyjdzie czas, aby nasze wyniki omówić bardziej szczegóło-
wo. 

Ponadto, w lutym pracowaliśmy nad pozyskaniem inwestora 
instytucjonalnego dla Grupy AFORTI. W tym czasie spotyka-
liśmy się zarówno z zagranicznymi funduszami inwestycyj-
nymi, jak i instytucjami finansowymi z siedzibami w Polsce. 
Jednak najbardziej budujący jest fakt, że spłynęło do nas kilka 
nowych zapytań od Inwestorów, co tylko pokazuje potencjał 
drzemiący w naszej marce.

www.aforti.pl 6
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Aforti SupPORT
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Sponsorujemy

Więcej informacji o #AfortiSupPORT 
na naszym Facebook’u i Instagramie

Luty był niezwykle spokojny w naszym Sponsoringowym 
Projekcie Sportowym. Aktywnie rywalizował wyłącznie Lech 
Poznań, który w lutym rozpoczął rundę wiosenną polskiej 
ekstraklasy. Należy przyznać, że Kolejorz zaliczył imponujący 
start. W czterech spotkaniach piłkarze z Poznania zgromadzi-
li na swoim koncie 7 punktów, co jest bardzo dobrym wyni-
kiem i pozwoliło Lechowi zbliżyć się do ścisłej czołówki ligi.  
Co najważniejsze, Kolejorz oprócz dużej zdobyczy punktowej, 
w lutowych meczach spisywał się bardzo dobrze pod wzglę-
dem jakości i dynamiki gry. Pozwala to z optymizmem patrzeć 
na następne kolejki.

Dobre wiadomości płyną również z Gniezna. Chociaż  
zawodnicy GTM Startu ciągle jeszcze ciężko pracują  
w okresie przygotowawczym, to jednak już niedługo wyjadą 
na swój domowy owal. Bardzo szybkie wznowienie trenin-
gów na torze będzie możliwe dzięki korzystnym warunkom  
pogodowym, które sprawiają, że żużlowcy z pierwszej stolicy 
Polski ok. 10 marca wyjadą na tor.

Również Kacper Majchrzak jest w trakcie okresu przygo-
towawczego. Sponsorowany przez AFORTI pływak inten-
sywnie przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 
Obecnie nasz zawodnik wchodzi w lżejszą fazę przygotowań,  
ponieważ już na początku marca będzie mógł sprawdzić  
formę w zawodach kontrolnych w Berlinie. 

http://www.aforti.pl
https://pl-pl.facebook.com/aforti.support/
https://www.instagram.com/aforti_support/?hl=pl


Aforti Holding S.A.
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