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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

ostatnie tygodnie pokazują, że optymizm związany z 
opanowaniem pandemii COVID-19 był zdecydowanie 
przedwczesny. Rozluźnienie obostrzeń oraz okres 
wakacyjny spowodowały, że liczba zarażonych rośnie z 
dnia na dzień. Chociaż dane makroekonomiczne pokazują 
odbicie polskiej gospodarki, Grupa AFORTI podjęła 
już kolejne działania mające na celu zabezpieczenie 
biznesu przed ewentualnym pogorszeniem sytuacji 
epidemiologicznej w kraju. 

W związku z tym podjęliśmy decyzję, że zwiększymy 
zaangażowanie w rozwój trzech, obecnie strategicznych, 
filarów Grupy – windykacji należności, wymiany walut 
oraz faktoringu. Zarówno nasze dotychczasowe wyniki, jak 
i przewidywania ekspertów jasno wskazują, że te produkty 
mają największy potencjał biznesowy w czasie pandemii 
koronawirusa. Jesteśmy przekonani, że objęta strategia 
pozwoli nam utrzymać tempo rozwoju i nawet w czasie 
kryzysu gospodarczego będziemy w stanie notować 
bardzo dobre wyniki operacyjno-sprzedażowe. 

Zwiększenie zaangażowania w jednym obszarze oznacza, 
że chwilowo zmniejszymy aktywność w innym. Dlatego w 
najbliższym czasie wstrzymujemy udzielanie finansowania 
w formie pożyczek. Nasza decyzja jest spowodowana 
znacząco zwiększonym ryzykiem kredytowym oraz 
niekorzystnym kosztem finansowania tego rodzaju 
produktów.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z dalszą częścią 
Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI, w którym 
prezentujemy nasze aktualne wyniki operacyjno-
sprzedażowe oraz aktualne wydarzenia z życia Grupy. 
Ponadto, zachęcam do zapoznania się z materiałem wideo 
z kompleksowym podsumowaniem minionego miesiąca w 
Grupie AFORTI.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu
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http://www.aforti.pl
https://youtu.be/YWPAnTG_Eck
https://youtu.be/YWPAnTG_Eck
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Lipiec, pod względem wyników operacyjno-sprzedażowych,  
był dla Grupy AFORTI bardzo udany. W strategicznych dla nas 
obszarach zanotowaliśmy wyraźny trend wzrostowy, co pokazuje, że 
gospodarka po czasowym lockdownie spowodowanym pandemią 
COVID-19, wraca do swojego normalnego rytmu. 

W szczególności należy docenić wyniki wygenerowane przez 
AFORTI Collections oraz AFORTI Exchange. Wartość nominalna 
zleceń windykacyjnych w lipcu przekroczyła 80 mln PLN, co było 
wzrostem o ponad 154 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 
w roku ubiegłym. Dodatkowo, był to rekordowy wynik w historii 
działalności spółki. Warto także podkreślić, że platforma wymiany 
walut AFORTI Exchange wróciła do obrotów sprzed pandemii i w 
minionym miesiącu przekroczyła wolumen 213 mln PLN. 

Bardzo dobre wyniki z poprzedniego miesiąca są dla nas niezwykle 
budujące, jednakże jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie 
można popadać w przesadny optymizm, ponieważ obecna sytuacja 
epidemiologiczna na świecie na to nie pozwala. Dlatego też 
podejmujemy działania, które mają na celu zabezpieczenie interesu 
naszych spółek w przypadku dalszego rozwoju wirusa COVID-19.

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

AFORTI Finance

W lipcu 2020 r. AFORTI Finance nie 
udzieliła pożyczek. Wartość złożonych 
wniosków wyniosła 132 205,18 PLN.

Narastająco, na koniec lipca 2020 r. 
łączna wartość pożyczek udzielonych 
przedsiębiorcom wyniosła 2 561 010,00 
PLN. Jednocześnie, łączna wartość 
wniosków pożyczkowych wyniosła 40 
457 413,47 PLN.

2,6 mln
PLN

wartość  
sprzedanych  

pożyczek 
od początku 2020 roku

www.afortifinance.pl

Wartość wymienionej waluty (PLN)

AFORTI Exchange

Wartość obrotu na platformie wymiany 
walut w lipcu 2020 r. wyniosła 213 289 
121,94 PLN.

Po siedmiu miesiącach bieżącego roku 
łączna wartość obrotu na platformie 
wymiany walut osiągnęła poziom 806 219 
659,79 PLN.

www.afortiexchange.pl

806,2 mln
PLN

wartość obrotu  
na platformie   

od początku 2020 roku
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

AFORTI Collections

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych 
w lipcu 2020 r. wyniosła 80 334 875,86 PLN. 
Stanowi to wzrost o 154,26% rok-do-roku. 
Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 15 
047 i była wyższa o 69,72% w porównaniu 
do lipca 2019 r.

W ujęciu narastającym, po siedmiu 
miesiącach 2020 r. wartość nominalna 
zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom   
390 535 215,25 PLN, co oznacza wzrost o 
43,51%. Jednocześnie nastąpił wzrost o 
113,65% liczby zleceń do 109 257.

390,5
mln
PLN

wartość nominalna 
zleceń windykacyjnych  
od początku 2020 roku 19,4 mln

PLN

wartość   
sfinansowanych 
wierzytelności  
od początku 2020 roku

AFORTI Factor

W lipcu 2020 r. wartość sfinansowanych 
wierzytelności przez AFORTI Factor 
wynosiła 2 166 037,53 PLN.

Narastająco, po siedmiu miesiącach 
bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała 
łącznie   19 437 778,10 PLN  wierzytelności.

Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)

www.aforticollections.pl

www.afortifactor.pl
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Program Lojalnościowy AFORTI Exchange

Wymieniaj jak zawsze, zyskuj jak nigdy wcześniej.

i zbieraj punkty
Wymieniaj punkty

na nagrodyna platformie
AFORTI Exchange

1000 PLN, otrzymujesz 1 punkt.
na rozmaite nagrody!

Exchange.

Zdobywasz punkty w przejrzysty 
sposób
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http://www.aforti.pl
https://afortiexchange.pl/register


GRUPA AFORTI

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Działalność Grupy AFORTI w ubiegłym miesiącu pokazała, że w 
odróżnieniu od wielu polskich firm, nie mamy zamiaru zwalniać 
tempa w miesiącach letnich. Lipiec był bardzo intensywny i bardzo 
dużo wydarzyło się w kontekście rozwoju marki AFORTI zarówno na 
rynku polskim, jak i zagranicznym.

Przede wszystkim, w minionym miesiącu zawarliśmy umowę z EGR 
Corporate Broking Ltd., który jest uznanym brokerem na brytyjskim 
rynku. Wierzę, że dzięki współpracy z renomowanym partnerem, 
w ciągu najbliższych miesięcy upublicznimy AFORTI Exchange na 
głównym parkiecie Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 
Jesteśmy przekonani, iż ten ruch będzie istotnym impulsem w 
kierunku dalszego rozwoju Grupy oraz przede wszystkim będzie 
determinować szerszą ekspansję zagraniczną.

Lipiec był również miesiącem, w którym nawiązaliśmy kontakt 
z kolejnymi funduszami zainteresowanymi działalnością Grupy 
AFORTI. Obecnie rozmawiamy o współpracy w kilku obszarach, w 
tym m.in. związanym z obecnością AFORTI Exchange na zagranicznej 
giełdzie.

Pragnę również Państwa poinformować, że do Grupy AFORTI 
dołączył znany menadżer Jerzy Karney. Został on Doradcą Zarządu 
AFORTI Collections, a jego głównym zadaniem będzie rozwój spółki 
poprzez akwizycję zarówno na rynkach zagranicznych, jak i w Polsce. 
Więcej na ten temat można przeczytać m.in. w Pulsie Biznesu.
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https://www.pb.pl/jerzy-karney-szuka-okazji-dla-aforti-997018
http://www.aforti.pl


AFORTI SupPORT
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Sponsorujemy

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

Lipiec był bardzo udany dla naszego Sponsoringowego Projektu 
Sportowego. Przede wszystkim należy docenić świetną dyspozycję 
Lecha Poznań, który w lipcu rozegrał cztery ligowe kolejki i 
wszystkie wygrał. Dobra forma spowodowała, że Kolejorz zakończył 
rozgrywki polskiej ekstraklasy na drugim miejscu w tabeli i odebrał 
medale za wicemistrzostwo Polski. Przede wszystkim należy jednak 
docenić poznańską drużynę za jakość prezentowanej gry oraz liczbę 
wychowanków, którzy mieli okazję zagrać w niebiesko-białych 
barwach.

Lech Poznań w minionym miesiącu zakończył rozgrywki, natomiast 
inny wspierany przez Grupę AFORTI podmiot je wznowił. Start 
Gniezno w lipcu rozegrał cztery kolejki eWinner 1. Ligi, w których 
dwukrotnie wygrywał oraz dwukrotnie uznawał wyższość rywali. 
Efektem tych wyników jest 6. miejsce w ligowej tabeli. Należy 
jednak podkreślić, że Start Gniezno u progu sezonu miał niezwykle 
wymagający kalendarz, dlatego wraz z kolejnymi tygodniami drużyna 
z pierwszej stolicy Polski powinna piąć się w górę tabeli.

Sezon zainaugurował również AFORTI Yujin Drift Team. Pierwsza 
tegoroczna runda cyklu Drift OPEN odbyła się na Torze Kielce. 
Kierowcy naszego zespołu wystąpili w stolicy województwa 
świętokrzyskiego ze zmiennym szczęściem, jednakże warto zwrócić 
uwagę na wynik Mikołaja Zakrzewskiego. Lider AFORTI Yujin Drift 
Team zajął 4. miejsce i tylko minimalny błąd techniczny dzielił go od 
wielkiego finału zawodów. 

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


AFORTI Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
+ 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-
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