BIULETYN
INFORMACYJNY
KWIECIEŃ 2020

WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
niewątpliwie przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Rozwijająca się pandemia wirusa COVID-19 zbiera swoje żniwo na całym świecie. Dramatyczne skutki koronawirusa
dotykają nie tylko ludzkie życia, ale również wszystkie gospodarki. Praktycznie z dnia na dzień wszyscy musieliśmy
dostosować się do nowej rzeczywistości, która obarczona
jest wielką niepewnością co do jutra.
Pragnę jednak poinformować, że Grupa AFORTI mimo
tych trudnych czasów zachowuje ciągłość operacyjną. Na
ten moment ok. 95 proc. naszych pracowników wykonuje
swoje obowiązki w formie zdalnej. Ponadto, wprowadziliśmy niezbędne procedury bezpieczeństwa, które pozwalają nam dalej pracować z takim samym zaangażowaniem
przy maksymalnym ograniczeniu ryzyka zakażenia wirusem COVID-19.
Nie możemy powiedzieć, iż obecna sytuacja nie wpłynie
na naszą działalność. Jednakże już od minionego roku dywersyfikowaliśmy działalność Grupy AFORTI w taki sposób, aby zbliżający się kryzys finansowy nie był w stanie
zachwiać naszym holdingiem. Stąd systematycznie coraz
większy nacisk kładliśmy na rozwój platformy wymiany
walut czy windykację, które w niepewnych czasach są
biznesem zdecydowanie bardziej stabilnym. Podobnie jest
również z faktoringiem, gdzie płynność jest zdecydowanie
szybsza niż ma to miejsce w sektorze pożyczkowym.
Przy okazji, chciałbym Państwu również życzyć zdrowych
i pomyślnych Świąt Wielkanocnych. Mam nadzieję, że w
tym okresie chociaż na chwilę zapomnimy o troskach życia codziennego i spędzimy miło czas z najbliższymi.
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

ZOBACZ NAGRANIE

www.aforti.pl
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Nie ulega wątpliwości, że miniony miesiąc był jednym z najbardziej
niespodziewanych w historii istnienia Grupy AFORTI. Praktycznie z
dnia na dzień musieliśmy się dostosować do pracy w formie zdalnej.
W tym miejscu należą się ogromne podziękowania dla naszych informatyków, dzięki którym pracownicy mogą wykonywać swoje codzienne obowiązki bez utraty efektywności.
Co więcej, mimo panującej pandemii wirusa COVID-19 potrafiliśmy
utrzymać wyniki operacyjno-sprzedażowe na zadowalającym poziomie. W szczególności warto zauważyć, że w marcu AFORTI Factor
sfinansowało wierzytelności o łącznej kwocie ponad 4 mln PLN, co
jest wynikiem niemal o 60 proc. większym niż w analogicznym okresie w 2019 r. To pokazuje, iż nasze działania mające na celu dywersyfikację działalności operacyjnej Grupy AFORTI i rozwój w kierunku
kilku usług finansowych dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw przynosi
efekty w czasach kryzysu.

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu
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Chciałbym również Państwu jeszcze raz podziękować za udział w
12. edycji Investor’s Day, która miała miejsce na przełomie lutego i
marca. W siedmiu polskich miastach mieliśmy okazję spotkać się
z Państwem i porozmawiać o naszych planach rozwojowych na 2020
rok. Mam nadzieję, że gdy tylko pandemia wirusa COVID-19 zostanie
powstrzymana, znów będziemy mogli się spotkać w licznym gronie.
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AFORTI FINANCE
Wartość sprzedanych mikropożyczek (PLN)
14 000 000

W marcu 2020 r. łączna wartość pożyczek udzielonych w Polsce oraz w Rumunii przez AFORTI Finance osiągnęła wartość 649 029,49 PLN. Wartość złożonych
wniosków wyniosła 9 943 454,72 PLN.
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Narastająco, na koniec marca 2020 r.
łączna wartość pożyczek udzielonych
przedsiębiorcom w kraju i za granicą
wyniosła 2 222 742,29 PLN. Jednocześnie, łączna wartość wniosków pożyczkowych wyniosła 22 006 307,57 PLN.
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AFORTI EXCHANGE

Łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut w Polsce oraz
w Rumunii w marcu 2020 r. wyniosła
94
652
755,56
PLN.
Po trzech miesiącach br. łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut w kraju i za granicą osiągnęła poziom 309 152 178,87 PLN.
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AFORTI COLLECTIONS
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych
w marcu 2020 r. wyniosła 71 135 242,91
PLN. Stanowi to wzrost o 145,64% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 13 972 i była wyższa o 177,28% w
porównaniu do marca 2019 r.
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W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2020 r. wartość nominalna zleceń
windykacyjnych osiągnęła poziom 121 148
602,70 PLN, co oznacza wzrost o 15,14
procent. Jednocześnie nastąpił wzrost o
71,28 proc. liczby zleceń do 30 261.
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AFORTI FACTOR
Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)
W marcu 2020 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła 4 046 978,58 PLN i była
wyższa o 59,24% niż przed rokiem.
Narastająco, po trzech miesiącach
br. AFORTI Factor sfinansowała łącznie 8 324 123,14 PLN wierzytelności.
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GRUPA AFORTI

Z perspektywy Grupy AFORTI miniony miesiąc był niezwykle dynamiczny. Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 spowodowało, że
gospodarki na całym świecie niemal stanęły. Ma to ogromny wpływ
na poszczególne branże, m.in. turystyczną czy transportu osobowego. Stąd też, jako holding finansowy zajmujący się dostarczaniem
usług finansowych dla MSP oraz mikroprzedsiębiorstw, dokonaliśmy
analizy wpływu skutków koronawirusa na działalność Grupy AFORTI.
Obecnie nasza Grupa zachowuje ciągłość operacyjną, a zdecydowana większość pracowników wykonuje swoje obowiązki służbowe
w formie pracy zdalnej. Cieszymy się, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych informatyków oraz wypracowaniu efektywnych
systemów funkcjonowania, mogliśmy bardzo szybko przestawić
się na pracę niestacjonarną. Ponadto, wprowadziliśmy niezbędne
procedury bezpieczeństwa, które mają na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. Jestem przekonany, że dzięki tym
działaniom zminimalizujemy wpływ pandemii na nasze wyniki operacyjno-sprzedażowe.
Niemniej, pomimo pandemii nieustannie pracowaliśmy nad pozyskaniem inwestora instytucjonalnego dla Grupy AFORTI. Jesteśmy
świadomi, że z powodu obecnej sytuacji na świecie spotkania z potencjalnymi partnerami zagranicznymi będą utrudnione, jednakże
jestem przekonany, iż dzięki ciągłemu rozwojowi naszej działalności
operacyjnej, w tak wymagających czasach, zyskamy kolejną kartę
przetargową w negocjacjach z Inwestorami.

www.aforti.pl

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu
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AFORTI SupPORT

Beneficjenci naszego Sponsoringowego Programu Sportowego z
pewnością nie w taki sposób wyobrażali sobie miniony miesiąc. Piłkarze Lecha Poznań w marcu zdołali rozegrać jedynie dwa spotkania
i na tym musieli poprzestać. Ze względu na rozwijającą się pandemię
wirusa COVID-19, rozgrywki polskiej ekstraklasy zostały wstrzymane i dziś wiemy, że z pewnością nie rozpoczną się wcześniej niż 26
kwietnia. Wiele wskazuje jednak na to, że ta przerwa może być jeszcze dłuższa. Przerwanie rozgrywek z pewnością nie było najlepszą
wiadomością dla Kolejorza, ponieważ poznaniacy obok Legii Warszawa byli najlepiej prezentującym się zespołem w 2020 roku.

Sponsorujemy

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

www.aforti.pl

Pandemia wirusa mocno dotknęła również GTM Start Gniezno.
Sponsorowani przez nas żużlowcy intensywnie przygotowywali się
do sezonu. W marcu miały odbyć się pierwsze sparingi i turnieje indywidualne, a w pierwszy weekend kwietnia miały wystartować rozgrywki ligowe. Niestety, ze względu na ograniczenia spowodowane
rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie całej Europy,
żużel na Starym Kontynencie obecnie zamarł i ciężko powiedzieć,
kiedy rozgrywki mogą wystartować. Oficjalnie Główna Komisja
Sportu Żużlowego zakazała jakiegokolwiek wyjazdu na tor do końca
kwietnia, jednakże biorąc pod uwagę decyzje innych europejskich
federacji, można domniemywać, że na inaugurację sezonu jeszcze
poczekamy minimum kilka tygodni.
Nieprzyjemności związane z pandemią miał również sponsorowany przez nas pływak – Kacper Majchrzak. Polska nadzieja na medal
Igrzysk Olimpijskich w Tokio była zmuszona do przerwania zgrupowania w tureckim Erzurum i obecnie przebywa na obowiązkowej
kwarantannie. Na szczęście, pomimo wielu międzynarodowych
zgrupowań i startów, Majchrzakowi udało się uniknąć zarażenia wirusem COVID-19. Najbardziej jednak w ostatnich tygodniach naszego pływaka dotknęła wiadomość, że Igrzyska Olimpijskie, do których
przygotowywał się od kilku lat zostały przełożone na 2021 rok, co
całkowicie zmienia mu cykl przygotowań do tejże imprezy.
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