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Szanowni Państwo,
zarówno kwiecień jak i cały pierwszy kwartał 2017 roku był dla Grupy
czasem istotnych decyzji, dotyczących nie tylko przedmiotu i skali
działalności, lecz także relacji i współpracy z innymi podmiotami. Grupa
zanotowała skokowy wzrost przychodów skonsolidowanych i zysków.
Aforti Holding S.A. rozpoczął działania, mające na celu wejście do branży
leasingowej. Jeśli chodzi o rozwój wewnątrz Grupy, zainicjowaliśmy
budowę własnej sieci sprzedaży w Aforti Collections S.A. Spółka Aforti

Finance S.A. znacząco poprawiła wyniki sprzedażowe z lutego i marca br.
Wartość złożonych wniosków wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie,
co wynika z intensywnej rozbudowy sieci sprzedaży na terenie niemal
całej

Polski.

Spółka

wprowadziła

nowe

produkty

finansowania

przedsiębiorców z sektora MŚP. Jeśli chodzi o obroty internetowej
platformy wymiany walut Aforti Exchange Sp. z o.o., można mówić o
stabilnej sytuacji Spółki, co pozwala na optymistyczne prognozy.
Naszym Obligatariuszom, Inwestorom i Klientom serdecznie dziękujemy
za zaufanie, przyczyniające się do sukcesów Aforti Holding S.A. Cieszy nas,
że kibicują Państwo nie tylko Klubowi Lech Poznań – który wspiera nasza
Grupa – lecz także podejmowanym przez nas działaniom. Zapraszamy do
lektury kwartalnego wydania naszego biuletynu.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Wyniki skonsolidowane
Wyniki finansowe Aforti Holding S.A. za I kwartał 2017r.
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Wyniki skonsolidowane
Wyniki finansowe Aforti Holding S.A. za I kwartał 2017r.
✓ W pierwszym kwartale 2017r. Grupa Aforti Holding S.A. uzyskała przeszło 33 mln zł skonsolidowanych
przychodów ze sprzedaży. W porównaniu z analogicznym okresem w 2016r. stanowi to wzrost o 192 proc.

Wynik ten przekroczył ponad połowę wypracowanych przychodów z ubiegłego roku. Skonsolidowany zysk netto
całej Grupy wyniósł 374 tys. zł.
✓ Pierwszy kwartał 2017r. poświęcony był kontynuowaniu działań sprzedażowych, koncentracji na budowie
struktur operacyjnych Aforti Collections S.A. oraz budowie nowych oddziałów własnych Aforti Finance S.A.

Równolegle prowadzone były działania ograniczające koszty stałe oraz poprawiające rentowność oferowanych
produktów i usług. Na koniec marca aktywa Grupy wynosiły przeszło 46 mln zł.

Zaprezentowane wyniki są konsekwencją realizowania naszych założeń strategicznych. Dla każdej z
naszych spółek mamy wytyczoną ścieżkę rozwoju z określonymi celami do zrealizowania w danym

okresie. Stale rozwijamy nasze projekty i nadal rozglądamy się nad nowymi obszarami, w które
możemy wejść – powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Aforti Holding S.A.

www.afortiholding.pl

Wyniki skonsolidowane
Wyniki finansowe Aforti Holding S.A. za I kwartał 2017r.
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Wyniki sprzedażowe
W kwietniu spółka Aforti Finance S.A. udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 2,4 mln zł – to skokowy wzrost

wartości w porównaniu do marca i lutego br. Natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu z 2016r. to wzrost
o przeszło 700%.

Wartość udzielonych pożyczek (w tys. zł)
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254 323 249 194 245

Z kolei wartość złożonych wniosków utrzymuje się na dobrym, wysokim poziomie osiągniętym już w marcu br.
Wartość złożonych wniosków o pożyczkę utrzymuje się na wysokim poziomie, co jest konsekwencją
stale rozbudowywanej sieci sprzedaży w Polsce. Dzięki temu Aforti Finance może udzielać coraz więcej
pożyczek przy akceptowalnym niskim poziomie ryzyka – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti
Holding S.A.
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W IQ 2017 roku spółka osiągnęła skokowe wzrosty wartości w porównaniu z ostatnim kwartałem 2016 roku.
Wartość sprzedanych pożyczek w tym okresie sięgnęła 4 506 tys. zł. Wyniki spółki Aforti Finance S.A. są
konsekwencją intensywnej rozbudowy regionalnej sieci sprzedaży, a także efektywnego dopasowania oferty do
potrzeb Klientów z sektora MŚP.
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Wyniki sprzedażowe
Kwiecień przyniósł spółce łączny obrót na poziomie blisko 4,9 mln euro. Stanowi to wzrost o 114,35%

w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku.
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Aforti Exchange Sp. z o.o. od II kwartału 2016 roku utrzymuje ciągły wzrost obrotów. W porównaniu z wynikami
za IQ 2016r. obroty w IQ 2017r. wzrosły o 190,79%. Od stycznia do końca kwietnia 2017r. łączna wartość

transakcji wyniosła ponad 20,5 mln euro.
W nadchodzącym okresie zamierzamy udoskonalać naszą usługę. Powinno to przełożyć się dalszy wzrost
miesięcznych wartości obrotu. Jeśli tendencja ta się utrzyma to w przeciągu tego półrocza osiągniemy wynik
porównywalny z całym poprzednim rokiem – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.
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Wyniki sprzedażowe
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w kwietniu 2017 r. wyniosła 76 tys. zł przy 77 podpisanych
umowach, co oznacza spadek obu wartości w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Wyniki te są rezultatem
koncentracji
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Wyniki sprzedażowe
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Aforti Collections S.A. ogniskuje się wokół realizacji zleceń
windykacyjnych.

Aktualności
✓ W najbliższych dniach ukaże się wywiad, w którym Klaudiusz Sytek opowiada o wynikach. Zapraszamy
Państwa do śledzenia stron internetowych Holdingu i poszczególnych Spółek oraz profilu na fb, gdzie na
bieżąco ukazują się aktualności związane z działalnością firmy.

www.afortiholding.pl

Aktualności
✓

Spółka Aforti Securities S.A. – należąca do Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A. – której celem jest wyznaczanie nowych

standardów kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i przedsiębiorstw, zmieniła nazwę na Aforti
Corporate Finance S.A.
✓

10 maja Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A., brał udział w lekcji „Podstawy Przedsiębiorczości” w I Liceum
Ogólnokształcącym w Gnieźnie gdzie opowiedział jak założyć i prowadzić własny biznes oraz odpowiadał licealistom na pytania
związane z bankowością korporacyjną oraz rynkami kapitałowymi. Spotkanie to jest początkiem cyklu spotkań z młodzieżą
licealną poświęconemu zagadnieniom związanym z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

www.afortiholding.pl

Aktualności
Aforti Holding S.A. w kwietniowych artykułach. Zachęcamy Państwa do lektury. Odnośnik do listy tutaj.
Aforti Holding S.A. zamierza stworzyć kompleksowy pakiet usług dla firm z sektora MŚP. W związku z tym niewykluczone jest, że
faktoring znajdzie się w naszej ofercie obok usług windykacyjnych, wymiany walut i szybkiego finansowania przedsiębiorstw.

Kontynuujemy działania sprawdzone i przynoszące zamierzone efekty. Wyniki, które osiągamy są odzwierciedleniem
zapotrzebowania wśród przedsiębiorców na nasze produkty i usługi.

Chcemy poszerzać naszą ofertę, odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, z którymi budujemy długotrwałe relacje. Przyjętym
przez nas założeniem jest kompleksowa obsługa przedsiębiorców i inwestorów, polegająca na wypełnianiu luk w naszej ofercie, stąd
też projekty wprowadzenia leasingu, faktoringu czy doradztwa prawnego.

Paweł Opoka, Dyrektor Zarządzający Sprzedażą w Aforti Holding S.A.

www.afortiholding.pl

Aktualności
O wynikach kwietniowych oraz za pierwszy kwartał

Nie możemy patrzeć wstecz i musimy skupiać się na chwili

2017r., aktualnych wydarzeniach w poszczególnych

obecnej oraz na przyszłości. Oczywiście jesteśmy dumni z

Spółkach Grupy Aforti Holding S.A. –

wyników 1 kwartału, ale cały czas pracujemy, by każdy kolejny

opowiada Paweł Opoka, Dyrektor Zarządzający

miesiąc był jeszcze lepszy. W samym miesiącu kwietniu Aforti

Sprzedażą w Aforti Holding S.A.

Finance udzieliło 2,4 mln zł pożyczek, czyli ponad połowę
wolumenu z 1 kwartału, a Aforti Exchange osiągnęło obrót w
wysokości 5 mln euro. Konsekwentnie dążymy do celu i wierzę,

Zapraszamy do obejrzenia wypowiedz.
Kliknij Tutaj ☺

że za 3 miesiące przedstawimy Państwu kolejne rekordowe
wyniki.
Oczywiście, aby tak się stało cały czas poszerzamy ofertę
kierowaną do przedsiębiorców. Prowadzimy rozmowy związane
z poszerzeniem biznesu o branżę leasingową czy faktoringową,
otwieramy oddziały w kolejnych miastach, wchodzimy na rynek
rumuński i pozyskujemy nowych Inwestorów, którzy nabywając
nasze obligacje wspierają nasz rozwój.

www.afortiholding.pl

Aktualności
✓ W kwietniu 2017r. nastąpiło otwarcie oddziału w Gdańsku. Natomiast w maju
rozpocznie swoją działalność kolejny oddział sprzedaży na terenie Polski północnej
– w Olsztynie.

www.afortifinance.pl

Aktualności
✓ Spółka Aforti Finance S.A. poszerzyła swoją ofertę o nowe produkty finansowania przedsiębiorców
z sektora MŚP przeznaczone dla spółek z o.o.:

www.afortifinance.pl

Aktualności
O kwietniowych wynikach sprzedażowych Spółki, otwarciu oddziałów w Gdańsku i
Olsztynie i nowych produktach w ofercie Spółki – opowiada Katarzyna Wieczorek, Dyrektor
Zarządzający Sprzedażą w Aforti Finance S.A. Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi
Kliknij Tutaj ☺
Pierwszy kwartał 2017 roku przyniósł spółce skokowe wzrosty
wartości w porównaniu z ostatnim kwartałem 2016 roku – wartość

sprzedanych pożyczek wyniosła 4 506 tys. zł. Na tak dobre wyniki
Aforti Finance S.A. składają się nie tylko rozbudowa regionalnej
sieci sprzedaży, lecz także efektywne dopasowanie oferty do
potrzeb Klientów z sektora MŚP.

W kwietniu spółka Aforti Finance S.A. udzieliła pożyczek na łączną
kwotę ponad 2,4 mln zł – to skokowy wzrost wartości w
porównaniu do marca i lutego br. Natomiast w odniesieniu do
analogicznego okresu z 2016r. to wzrost o przeszło 700%. Jeśli

chodzi o wartość złożonych wniosków utrzymuje się na dobrym,
wysokim poziomie osiągniętym już w marcu br., co jest
konsekwencją stale rozbudowywanej sieci sprzedaży w Polsce.

Aktualności
✓ Zgromadzenie Wspólników Aforti Exchange Sp. z o.o. powołało do Zarządu
p. Aleksandrę Wodzisławską, powierzając jej funkcję CEO/Prezesa Zarządu.
Aleksandra Wodzisławska – Absolwentka Finansów
i

Bankowości

oraz

Studiów

Europejskich

Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada ponad 15-letnie
doświadczenie

w

branży

bankowej

i

usług

finansowych. Rozpoczynała swoją karierę w Banku

Przemysłowym w Łodzi, zaczynając od pracy z
Klientem w Oddziale Banku, później pełniąc funkcję
Kierownika Zespołu w Departamencie Operacji
Zagranicznych. W latach 2005–2014 w Getin Banku
zajmowała

stanowiska:

Dyrektora

Centrum

Akceptacji i Administracji Kredytami, Dyrektora
Centrum Operacji Kartowych oraz później Dyrektora
Departamentu Kart Kredytowych. Następnie w
Getin Noble Banku była Dyrektorem Departamentu

Wdrożeń

oraz

Departamentu

Projektów

Biznesowych. W 2016 roku została CEO/Członkiem
Zarządu w spółce fintech ATM Next S.A.

Aktualności

✓ Rozszerzenie składu Zarządu oraz wzmocnienie
naszej kadry menedżerskiej w Aforti Exchange
Sp. z o.o. wiążą się z coraz szybszym rozwojem
Spółki. W związku z tym oferta produktowa
zostanie rozszerzona, tak aby Klienci spółki
mogli korzystać z coraz szerszej gamy usług do
nich

kierowanych.

Dynamiczna

działalność

odzwierciedla się w ekspansji spółki na rynki
zagraniczne w Bułgarii i Rumunii. Spółka Aforti

Exchange Romania znajduje się już na finalnym
etapie budowy.

Aktualności
O obrotach, jakie wypracowała Spółka w ostatnim kwartale i miesiącu, kursie złotego i wpływie sytuacji
międzynarodowej – opowiadają Aleksandra Wodzisławska, Prezes Zarządu Aforti Exchange Sp. z o.o.
oraz Marek Paciorkowski, Dyrektor ds. Rynków Finansowych w Aforti Exchange Sp. z o.o.
Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi. Kliknij Tutaj ☺
Nasi klienci są coraz bardziej aktywni. Oferujemy naszym Klientom
naprawdę dobre kursy i indywidualne warunki uzależnione od obrotu.
Pracujemy nad relacjami z nimi, co ma się przełożyć w drugiej połowie
2017 roku na kolejne wzrosty aktywnych Klientów i wolumenów, jakie
realizujemy za pośrednictwem naszej platformy. W tej chwili obserwujmy
stałe umocnienie się naszej waluty wynikające z bardzo dobrych danych
makroekonomicznych, a także dość stabilnej sytuacji w Eurolandzie, gdzie
wygrał Emmanuel Macron, który jest euroentuzjastą, dzięki czemu rynki
odetchnęły z ulgą. Niestety dla kupujących nasza walutę jest też gorsza
informacja, ponieważ rynek jest cały czas podatny na korekty, które mogą
nastąpić w każdej chwili – prawdopodobnie motorem do tego będzie
decyzja w USA odnośnie podwyżek stóp procentowych, co przełoży się
właśnie na taką korektę i do końca roku spodziewamy się stałego
umocnienia się naszej waluty. Tak więc jest to dobra informacja dla
frankowiczów, dlatego warto poczekać na tańsze waluty.

Aktualności
✓

Spółka rozszerza sieć sprzedaży. Po kilku miesiącach intensywnego pozyskiwania zleceń
– ponad 11 mln zł wartości spraw windykacyjnych i prawie 13 tys. szt. zleceń –

rozbudowała się i w chwili obecnej zaczyna efektywnie realizować pozyskane zlecenia.
Obecne działania są poświęcone wdrażaniu sieci sprzedaży, która startuje w maju
2017r.

Obecnie posiadamy adekwatny portfel zleceń do naszych
mocy przerobowych. Aforti Collections jest spółką
rozwijającą się w niezwykle dynamicznie dlatego aby
sprostać

jej

wymaganiom

rozpoczęliśmy

budowę

własnej sieci sprzedaży. Na początku będzie to czterech
dyrektorów regionalnych, którzy mają za zadanie
budowę portfela klientów w regionach – podkreśla
Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

www.aforticollections.pl

Aktualności
✓

Spółka Aforti Collections S.A. ma trzech nowych przedstawicieli w poniższych regionach:

1. Region centralny: mazowieckie, podlaskie, lubelskie
2. Region południowy: opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie
3. Region zachodni: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, łódzkie

4. Region północny: pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie
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Aktualności
✓

Nasi przedstawiciele regionalni są do Państwa dyspozycji:

1. Region centralny: Marcin Gałuszka, Regionalny Menadżer Sprzedaży (tel.: 784 602 950)

2. Region południowy: Andrzej Stawski, Dyrektor Zarządzający (tel.:730 730 863)
3. Region zachodni: Rafał Lissoń, Regionalny Menadżer Sprzedaży (tel.: 882 957 037)
4. Region północny: Daniel Ciechanowicz, Regionalny Menadżer Sprzedaży (tel.: 882 804 902)

Zapraszamy Państwa do kontaktu!

www.aforticollections.pl

Aktualności
O wynikach, rozbudowie Spółki o kolejne regiony, realizacji zleceń –
mówi Andrzej Stawski, Dyrektor Zarządzający w Aforti Collections S.A.
Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi Kliknij Tutaj ☺

Nasza nowo utworzona struktura sprzedaży oparta na czterech
regionach – północnym, południowym, wschodnim oraz zachodnim
pozwala nam dotrzeć bezpośrednio do potencjalnych Klientów. Tym

samym zdobywamy już zlecenia do windykacji z rynku B2B z sektora,
który nas najbardziej interesuje, czyli MŚP. Obecnie skupiliśmy się na
szybkiej obsłudze tych zleceń oraz podniesieniu skuteczności naszych
działań

windykacyjnych.

Prowadzimy

dalszą

rozbudowę

technologiczną naszego call center w celu podniesienia jakości
naszych usług i obniżenia kosztów obsługiwanych już zleceń. Dzięki
utworzonemu Działowi Prawnemu zwiększa się liczba zleceń
skierowanych na drogę sądową, co wpływa na podniesienie
skuteczności naszych działań windykacyjnych i zwiększa przychody

spółki. Monitorujemy także rynek przetargów i zakupów pakietów
do windykacji. Startujemy w tych przetargach licząc na zdobycie
kolejnych zleceń.

Aforti Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8, p. 24
00-613 Warszawa

tel. +48 22 647 50 00
fax. +48 22 205 08 19
email: biuro@afortiholding.pl
www.afortiholding.pl
www.facebook.com/Aforti-Holding-SA

