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Szanowni Państwo,
2 czerwca Zarząd Aforti Holding S.A. ogłosił roczne sprawozdanie
finansowe. Rok 2016 przebiegał pod znakiem intensywnego rozwoju
Grupy zarówno pod względem rozbudowy jej struktur, poszerzenia ofert
poszczególnych Spółek, jak i zasięgu geograficznego.
Skuteczność realizacji strategii i podejmowanych działań potwierdzają
stabilne wyniki finansowe całej Grupy oraz jej podmiotów. Wypracowana
ścieżka rozwoju przynosi korzyści zarówno poszczególnym Spółkom, jak

i ich Klientom. Świadczą o tym wyniki operacyjno-sprzedażowe za maj.
W tym miesiącu wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A.
sięgnęła blisko 3,5 mln zł, co jest rekordowym wynikiem od czasu istnienia
Spółki. Ponadto Aforti Exchange Sp. z o.o. wypracowała prawie 6,9 mln
euro łącznego obrotu – jest to wynik ponad czterokrotnie lepszy
w porównaniu do analogicznego okresu w 2016r. Z kolei Aforti Collections
S.A. znacznie poprawiła wyniki z kwietnia, odnotowując 1,47 mln zł
nominalnej wartości zleceń.
W imieniu swoim i Zarządu chciałbym serdecznie podziękować naszym
Inwestorom, Obligatariuszom i Klientom za okazane zaufanie. Radzie
Nadzorczej oraz Pracownikom dziękuję za zaangażowanie i pracę na rzecz
dynamicznego rozwoju Grupy.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Wyniki skonsolidowane
Raport skonsolidowany za rok obrotowy 2016
✓ Rok 2016 był to czas intensywnego rozwoju Grupy zarówno pod względem rozbudowy jej struktur, poszerzenia
ofert poszczególnych Spółek, jak i zasięgu geograficznego. Aforti Holding S.A. jednostkowo zakończył miniony
rok zyskiem netto, wypracowanym na drodze działalności operacyjno-kapitałowej.
✓ Na szczególną uwagę zasługują stabilne wyniki finansowe całej Grupy oraz jej podmiotów. Silna koncentracja na
działaniach prosprzedażowych, a zarazem dbanie o jakość i szerokość oferty pozwalają z optymizmem patrzeć
w przyszłość. Grupa wypracowała optymalną ścieżkę rozwoju, która przynosi korzyści wszystkim Spółkom oraz
ich Klientom.

Aforti Finance i Aforti Exchange są naszym motorem napędowym. Zapewniają one rosnącą
rozpoznawalność Grupy oraz wypracowują świetne wyniki operacyjno-sprzedażowe. W kolejnych
okresach będziemy się skupiać na budowaniu własnych oddziałów na terenie całej Polski oraz na dalszym
udoskonalaniu naszych usług i produktów – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

✓ Zapraszamy do zapoznania się z raportem skonsolidowanym za rok obrotowy 2016. Znajdą w nim Państwo
przegląd najważniejszych wydarzeń oraz wyniki finansowe osiągnięte w 2016 roku.

Zobacz raport
www.afortiholding.pl

Wyniki sprzedażowe
Maj był dla Aforti Finance S.A. rekordowym miesiącem. Wypracowane wyniki są najwyższe od początku
działalności Spółki. Zanotowaliśmy dynamiczny wzrost – zarówno liczbowy, jak i wolumenowy – sprzedaży
pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Aforti Finance S.A. udzieliła pożyczek na łączną kwotę
blisko 3,5 mln zł – to skokowy wzrost wartości w stosunku do pierwszych miesięcy 2017 roku oraz do maja 2016r.,
kiedy to Spółka rozpoczynała swoją działalność. Osiągnięte rezultaty wynikają z dynamicznej aktywności Spółki
związanej z intensywną rozbudową i otwarciem nowych oddziałów sprzedaży.
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W porównaniu z majem 2016r. Spółka zanotowała wzrost wypłaconego wolumenu o prawie 5 700%.

Maj był kolejnym dobrym okresem w rozwoju Aforti Finance. Swoje działania stale skupiamy na budowie sieci sprzedaży.
Chcemy być obecni we wszystkich miastach wojewódzkich. Docelowo otworzymy 20 oddziałów do końca 2018 r.
W odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów rozważamy również wejście w nowe obszary np. finansowania pojazdów
– powiedział Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.
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Wartość złożonych wniosków w maju sięgnęła 15 224 280 zł. Jest to wynik lepszy o 890% w porównaniu do
analogicznego okresu z zeszłego roku. Wyniki Spółki Aforti Finance S.A. są konsekwencją intensywnej rozbudowy
regionalnej sieci sprzedaży – w maju otwarto siedziby w Gdyni i Olsztynie. Spółka dąży również do coraz lepszego

dopasowania oferty do potrzeb Klientów z sektora MŚP. W związku z tym w maju Aforti Finance S.A.
zaproponowała dwa nowe produkty przeznaczone dla spółek z o.o.
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W maju 2017r. do Aforti Finance S.A. wpłynęło 188 wniosków pożyczkowych na łączną kwotę 15,22 mln zł.
Stanowi to niemal 7-krotny wzrost w porównaniu do maja 2016 r. Rosnąca liczba składanych wniosków przekłada
się na wysoką wartość udzielonych pożyczek.
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Wyniki sprzedażowe
W maju Spółka osiągnęła łączny obrót na poziomie blisko 6,9 mln euro. Stanowi to wzrost o 364%
w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2016 roku. W okresie styczeń–maj 2017r. łączna wartość transakcji

wyniosła już ponad 27,41 mln euro.
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Naszym celem strategicznym jest osiągnięcie 1 miliarda obrotów na platformie
do końca 2018r. Biorąc pod uwagę obecną dynamikę wzrostów obrotów na
platformie i doświadczenie nowo powołanej Prezes Zarządu to jest to wynik do
osiągnięcia – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Wartość wymienionej waluty (w EUR)
18 000 000

15 641 440

16 000 000
14 000 000
12 000 000

9 922 875

10 000 000

7 920 746

8 000 000

6 872 760

6 581 064
5 377 808 5 641 154
6 000 000 5 413 091
4 489 656
3 445 164
4 000 000

4 892 730

2 000 000
0

IQ
2015

IIQ
2015

IIIQ
2015

www.afortiexchange.pl

IVQ
2015

IQ
2016

IIQ
2016

IIIQ
2016

IVQ
2016

IQ 1m.IIQ 2m.IIQ
2017

Wyniki sprzedażowe
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w maju 2017r. wyniosła 1 466 640 zł przy 355 podpisanych umowach.

Oznacza to wzrost o 1 823% w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Od początku roku wartość zleceń wyniosła
już 12,8 mln zł.
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Wyniki sprzedażowe

Liczba zleceń windykacyjnych
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kwietnia praca Aforti Collections S.A. skutecznie koncentruje
się wokół realizacji zleceń windykacyjnych.
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Aforti Collections w maju pozyskała zlecenia o łącznej wartości
prawie półtora miliona złotych. Jest to wynik bardzo dobry.
Po delikatnym przestoju w nabywaniu zleceń w poprzednim
miesiącu, który był związany z nasyceniem naszego portfela i
pełnym

wykorzystaniem

naszych

mocy,

pozyskane

zlecenia

uzupełniają nasz obecny portfel – podkreśla Prezes Zarządu

Klaudiusz Sytek.

www.aforticollections.pl

355
2m.IIQ

Aktualności
✓ Prezes Zarządu Aforti Holding S.A. Klaudiusz Sytek był gościem programu Inwestorzy.tv. W wywiadach, których
udzielił, wyjaśniał, na jakich obszarach skupia się obecna działalność poszczególnych Spółek, wchodzących
w skład Holdingu. Ponadto opowiadał o etapach budowania Grupy, dostosowywaniu oferty do potrzeb
Klientów z sektora MŚP, nowej Spółce Aforti Corporate Finance S.A., o procesie instalowania Spółki Aforti
Exchange Romania oraz sytuacji mikroprzedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na polskim rynku.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wywiadów:

Zobacz wywiad
Zobacz wywiad

www.afortiholding.pl

Aktualności
✓ W dniach od 23 do 29 maja 2017r. w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu odbyły się spotkania
Prezesa Zarządu Klaudiusza Sytek z Obligatariuszami i Inwestorami Aforti Holding S.A. Spotkania zostały
zorganizowane w związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej. Prezes Zarządu Klaudiusz Sytek
omówił wyniki za IQ2017 oraz przedstawił plany rozwoju na najbliższe miesiące, udzielając odpowiedzi na
wszystkie pytania zgromadzonych osób.

Składamy Państwu serdeczne podziękowania za udział w spotkaniach z Prezesem Zarządu

Aforti Holding S.A. Klaudiuszem Sytek, które odbyły się w dniach od 23 do 29 maja 2017r.
w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Jesteśmy Państwu wdzięczni za liczne przybycie.
Jednocześnie wyrażamy zadowolenie z owocnej wymiany zdań i poglądów.
Cieszy nas Państwa zainteresowanie i aktywny udział w życiu naszej Grupy.

Mamy głęboką nadzieję, że Państwo również jesteście usatysfakcjonowani przebiegiem spotkań.
Liczymy, że kolejne takie wydarzenia również zyskają Państwa aprobatę.

www.afortiholding.pl

Aktualności
✓ W dniu 22 maja Prezes Zarządu Klaudiusz Sytek wziął udział w FORUM RZECZPOSPOLITEJ I PARKIETU –
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa jako koło zamachowe gospodarki, które odbyło się na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych.
✓ Podczas konferencji poruszano takie tematy, jak: Finansowanie działalności MŚP – kredyty, emisje obligacji
i akcji, finansowanie z funduszy PE/VC; Recepta na sukces poza Polską – perspektywiczne rynki,
perspektywiczne branże, perspektywiczne produkty; Oferta usług finansowych i biznesowych dla MŚP –

leasing, doradztwo, fundusze unijne.
✓ Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej są jednym z głównych filarów jej rozwoju. Grupa
ta stanowi ponad 99 proc. wszystkich aktywnych przedsiębiorstw i odpowiada za ok. 47 proc. PKB. Dlatego ich

zrównoważony rozwój jest niezwykle ważny. Jednak według danych Eurostatu krajowe MSP są mniej efektywne
niż ich odpowiedniki z Zachodu, mają równie niższy niż w krajach UE udział w tworzeniu wartości dodanej
brutto. Dlatego ważne jest wspieranie ich rozwoju, podnoszenie ich innowacyjności i poziomu inwestycji.

www.afortiholding.pl

Aktualności

Zapraszamy do obejrzenia Forum

www.afortiholding.pl

Zobacz

Aktualności
Patrząc całościowo na Grupę Aforti Holding jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie osiągamy. Realizacja naszej strategii,

kontynuowanie sprawdzonych działań – to wszystko przynosi efekty i każdy kolejny kwartał i miesiąc jest coraz lepszy. W maju
utrzymaliśmy wysoką dynamikę wzrostu i każda ze Spółek wchodzących w skład Grupy Aforti Holding zanotowała bardzo dobre wyniki
sprzedażowe.
Aforti Finance S.A. w maju udzieliła pożyczek o wartości prawie 3,5 mln zł, zaś wartość przyjętych wniosków wyniosła 15 mln zł.
Należy zauważyć, iż te wyniki za jeden miesiąc są niewiele niższe niż za cały pierwszy kwartał 2017 roku. Rosnące wyniki sprzedażowe
są efektem zainteresowania naszymi pożyczkami wśród przedsiębiorców. Również dalsza rozbudowa siedzi oddziałów własnych
pozwala nam dotrzeć do większego grona klientów.
Spółka Aforti Exchange w maju osiągnęła obrót w wysokości prawie 7 mln euro, co stanowi prawie 45% obrotu całego I kwartału.
W obecnym roku obrót spółki to ponad 27 mln euro i będziemy robić wszystko, aby do końca 2018 roku osiągnąć nasze założenia, czyli
obrót w wysokości 1 mld zł.
Nasza spółka windykacyjna Aforti Collections w maju pozyskała kolejne zlecenia o wartości blisko 1,5 mln zł, co jest zadowalającym
wynikiem i pozwala nam uzupełnić nasz obecny portfel. Zakończyliśmy najważniejsze działania w zakresie budowy sieci sprzedaży
i prognozujemy, że z każdym kolejnym miesiącem będą rosnąć nie tylko wartość pozyskanych zleceń, lecz także również wolumen
odzyskanych należności.

Skontaktuj się z nami +48 22 647 50 00
www.afortiholding.pl

Aktualności
W pierwszym kwartale Grupa zanotowała przychody w wysokości ponad 33 mln zł przy zysku netto zbliżającym się
do 400 tys. zł. Przychody za pierwszy kwartał stanowią połowę przychodów z całego ubiegłego roku i jesteśmy zadowoleni
z takiej dynamiki. Nie chcemy prognozować konkretnych wzrostów przychodów czy zysków, jednak biorąc pod uwagę,
iż w każdym kolejnym miesiącu chwalimy się rekordowymi wynikami sprzedażowymi, jesteśmy optymistami – zarówno jeśli chodzi
o przychody, zyski czy też aktywa.

W najbliższym czasie mamy 3 główne cele:
➢ po pierwsze zależy nam na utrzymaniu dynamiki wzrostu sprzedaży. Dlatego też będziemy kontynuować rozbudowę
sieci oddziałów np. Aforti Finance, by Spółka mogła dotrzeć do jeszcze większego grona Klientów. Warto również pamiętać

o wejściu Grupy na rynki zagraniczne.
➢ po drugie należy zauważyć, że Aforti Holding skupia się na dostarczaniu usług i produktów dla przedsiębiorców. Oznacza to,
iż cały czas musimy dopasowywać swoją ofertę do potrzeb tego segmentu. Dlatego prowadzimy rozmowy związane
z wprowadzeniem usługi leasingu oraz rozważamy wejście w biznes faktoringowy.
➢ ważnym

celem

jest

także

zwiększenie

rozpoznawalności

Grupy

Aforti

wśród

Inwestorów,

którzy

nabywając

np. obligacje emitowane przez Aforti Holding, wspierają nasz rozwój. Dlatego rozbudowujemy Departament Relacji
Inwestorskich na terenie całej Polski – mówi Paweł Opoka, Dyrektor Zarządzający Sprzedażą w Aforti Holding S.A.
Skontaktuj się z nami +48 22 647 50 00
www.afortiholding.pl

Aktualności
✓ Obecnie prowadzona jest rekrutacja pracowników do wszystkich nowo otwartych
Oddziałów, m.in. w Gdyni i Olsztynie. Placówki nabierają tempa wzrostu,
co prognozuje dalsze wzrosty. Przed nami okres wejścia Oddziałów na pełne obroty,
będzie to owocowało jeszcze lepszymi wynikami sprzedażowymi i kolejnymi
rekordami.
✓ Trwają prace przygotowawcze nad uruchomieniem nowego Oddziału na terenie Polski
zachodniej – w Poznaniu.

www.afortifinance.pl

Aktualności
Skokowe wartości sprzedażowe Spółki wynikają z dużej i właściwie ukierunkowanej aktywności sprzedażowej.
Ponadto szybko dojrzewająca i rozwijająca się struktura sprzedaży coraz lepiej daje sobie radę ze skuteczną
akwizycją, we właściwy sposób prezentując cechy produktów i procesu Aforti Finance, które aktualnie
stanowią atuty sprzedażowe na rynku.
Produkty Aforti Finance Premium cieszą się coraz większym zainteresowaniem Klientów. Spółki z o.o. borykają
się z istotnymi utrudnieniami, co do pozyskania finansowania. Szczególnie dotyczy to spółek z obrotami nie
przekraczającymi 1-2 milionów rocznie i nie posiadających majątku, mogącego stanowić zabezpieczenie.
Zatem produkty Aforti Finance skutecznie wypełniają istniejącą na rynku lukę.
Klienci wybierają Aforti Finance i to stanowi różnice na tle konkurencji
głównie ze względu na skuteczną i profesjonalna akwizycje produktów.
Istotny jest również krótki proces opierający się o komunikację przez
telefonu i wymianę dokumentacji poprzez jej skany – mówi Katarzyna
Wieczorek, Dyrektor Zarządzający Sprzedażą w Aforti Finance S.A.

Skontaktuj się z nami +48 22 647 50 10
www.afortifinance.pl

Aktualności
✓ Trwa rekrutacja Regionalnych Managerów Sprzedaży,
którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń i
spotkań z Klientami platformy internetowej Aforti
Exchange. Spółka dąży do zaoferowania Klientom jak
najlepszej

jakości

współpracy,

toteż

stawia

na

kompetencje i profesjonalizm w zakresie świadczonych
usług.
✓ Dynamiczna działalność Spółki odzwierciedla się w
ekspansji spółki na rynki zagraniczne w Bułgarii i Rumunii.
Spółka Aforti Exchange Romania znajduje się już na

finalnym etapie budowy i niedługo rozpocznie swoją
działalność.

www.afortiexchange.pl

Aktualności
Maj był dla Aforti Exchange najlepszym miesiącem w historii. Zrealizowaliśmy ponad 4 razy większy obrót niż w maju 2016 roku
i o 10% pobiliśmy dzienny rekord obrotów.
Klienci coraz bardziej doceniają nasz profesjonalizm, indywidualne konsultacje walutowe i dostępność wykwalifikowanych
dealerów walutowych. Docieramy do Klientów osobiście i przekazujemy przy rejestracji na portalu Aforti Exchange
najlepszą ofertą na rynku. Efekty widać w wartości obrotów, jak również w średniej wartości transakcji, która
w 2017 roku wzrosła o 43%. Oznacza to, że Klienci mają do nas zaufanie i coraz chętniej wymieniają duże wartościowo kwoty.
Bardzo nas to cieszy, ale pracujemy dalej na jeszcze lepszy wynik.
Nasza strategia na 2017 rok to wzrost liczby Klientów o 50%,
a

obrotów

W

tym

celu

o

500%,

prowadzimy

w

odniesieniu

już

rekrutacje

do

2016

roku.

w

całej

Polsce

na stanowiska Regionalnych Dyrektorów Sprzedaży. Powiększamy
naszą sieć sprzedaży – dzięki temu skuteczność docierania
do kolejnych firm i kolejnych Klientów będzie jeszcze lepsza –
mówi

Aleksandra

Wodzisławska,

Prezes

Exchange Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami +48 22 647 50 30
www.afortiexchange.pl

Zarządu

Aforti

Aktualności
✓ Od maja 2017 roku Spółka realizuje założone cele z
nową strukturą sprzedaży obejmującą cały obszar

Polski.
✓ Sprawna i skuteczna praca windykatorów przekłada
się na efektywność podejmowanych przez nich
działań windykacyjnych.
✓ Na ten moment Spółka posiada adekwatny portfel
zleceń do mocy przerobowych. Mimo to nie rezygnuje
z pozyskiwania kolejnych zleceń do windykacji z rynku

B2B z sektora MŚP.
✓ Aforti Collections S.A. monitoruje rynek przetargów i
zakupów pakietów do windykacji, by pozyskać kolejne
zlecenia.

www.aforticollections.pl

Aktualności

W maju wartość nominalna przyjętych do windykacji zleceń
wyniosła 1 milion 146 tys. zł i był to znaczący wzrost w
stosunku do kwietnia.
Na dzień dzisiejszy w czerwcu przyjęliśmy do windykacji
zlecenia na kwotę 907 tys. zł, co zapowiada kolejny rekordowy

miesiąc.
Dzięki pracy naszego Działu Prawnego praca Spółki przebiega
sprawnie i fachowo. W czerwcu do sądu skierujemy kolejny
pakiet pozwów. Wydajna praca naszych doświadczonych
windykatorów

stale

windykacyjnych

–

podnosi

mówi

skuteczność

Andrzej

Stawski,

Zarządzający w Aforti Collections S.A.

Skontaktuj się z nami +48 22 660 32 50
www.aforticollections.pl

działań
Dyrektor

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
www.linkedin.com/company/aforti-holding-s-a-

