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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
ostatni miesiąc był okresem wytężonej pracy w całej
Grupie AFORTI. Zespoły związane z obsługą Klientów
skupiały się na efektywnym zakończeniu roku i
zrealizowaniu założonych budżetów. Efektem tych działań
jest osiągnięcie rekordowych wyników w poszczególnych
obszarach m.in. w obszarze wymiany walut czy windykacji.
W ostatnim czasie skupialiśmy się również na planowaniu
kolejnych miesięcy i kwartałów – w grudniu sfinalizowane
zostały prace nad biznesplanami dla poszczególnych
linii biznesowych. Przed managerami zostały postawione
ambitne cele na 2021 rok, ale co ważniejsze, wiemy
dokładnie co chcemy osiągnąć i w jaki sposób. W zeszłym
miesiącu trwały również prace porządkujące strukturę
organizacyjną Grupy tak, aby umożliwić poszczególnym
spółkom rozwój zarówno w Polsce, jak i na rynkach
zagranicznych w ramach ekspansji.
Opublikowane w ostatnich dniach wyniki sprzedażowooperacyjne były bardzo dobre i jestem przekonany, iż
w roku 2021 poszczególne biznesy będą utrzymywać
dynamikę rozwoju. Oczywiście należy pamiętać, że wciąż
funkcjonujemy w rzeczywistości ograniczonej przez
trwającą pandemię, która uderza w całą gospodarkę.
Patrząc jednak na to, w jaki sposób poradziliśmy sobie w
poprzednim roku i biorąc pod uwagę nasze doświadczenie,
możemy z optymizmem wchodzić w nowy rok.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z biuletynem oraz
do obejrzenia materiału wideo podsumowującego nasze
wyniki.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

ZOBACZ NAGRANIE
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Ostatni miesiąc był pozytywnym zakończeniem dobrego roku dla
całej Grupy AFORTI. Obecnie skupiamy się na działaniach, które
mają sprawić, iż nasze spółki będą prezentować w całym 2021 roku
taką dynamikę, jaką prezentowały w ostatnim czasie.
Grudzień był najlepszym historycznie miesiącem, jeśli chodzi o
wymianę walut – wartość obrotu przekroczyła 400 mln PLN i była
o 190% większa niż w grudniu ubiegłego roku. W całym ubiegłym
roku obroty w Polsce przekroczyły 2 mld PLN i były większe o 14% w
porównaniu do roku wcześniejszego. Biorąc pod uwagę, iż pierwsze
półrocze było naprawdę wyjątkowe i trudne ze względu na pandemię
i malejącą wymianę handlową, jestem tym bardziej zadowolony z
tego, w jaki sposób spółka zakończyła rok.

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Był to kolejny dobry miesiąc również dla naszej spółki windykacyjnej.
Tylko w grudniu wartość pozyskanych zleceń windykacyjnych
przekroczyła 30 mln PLN, a w ciągu całego roku pozyskaliśmy
zlecenia o wartości blisko 700 mln PLN. Spółka zanotowała roczny
wzrost o ponad 100% w zakresie liczby pozyskiwanych zleceń – z
pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że ostatni rok był najlepszym
okresem w historii spółki AFORTI Collections – a mam nadzieję, że
jeszcze lepszy czas jest przed nami.
W ostatnim roku udzieliliśmy przedsiębiorcom finansowania o
wartości ponad 27 mln PLN – jest to wynik gorszy o 1/3 w porównaniu
do roku 2019, jednak ze względu na trwającą pandemię, która ma
duży wpływ na rynek finansowania przedsiębiorstw, skupialiśmy się
na jakości pozyskiwanych wniosków i udzielanego finansowania, a
nie na wolumenach samych w sobie.
W nowy rok wchodzimy optymistycznie patrząc na rozwój biznesu –
mam tutaj na myśli nie tylko nasze spółki w Polsce, ale również nasze
projekty zagraniczne. W grudniu dokonaliśmy zmian w strukturze
operacyjnej Grupy AFORTI, podwyższyliśmy kapitały naszej spółki
AFORTI PLC w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy na ostatniej prostej, jeśli
chodzi o wydanie stosownych zgód przez nadzorcę (licencja EMI),
jak również w trakcie prac nad upublicznieniem naszej spółki na
giełdzie w Londynie. Faktem jest, iż przedłużające się lockdowny
oraz obostrzenia sprawiają, że wiele procesów posuwa się do przodu
wolniej. Mimo to jestem przekonany, że wkrótce będziemy mogli
podzielić się z Państwem nowymi, dobrymi informacjami.

www.aforti.pl
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AFORTI Exchange

Wartość

obrotu

na

platformie

wymiany walut w grudniu 2020 r.
wyniosła 415 210 025,57 PLN i była

2,2

wyższa o 191,03% w porównaniu do
analogicznego okresu poprzedniego
roku.

mld
PLN

wartość obrotu
na platformie
w 2020 roku

Po dwunastu miesiącach 2020 roku
łączna wartość obrotu na platformie
wymiany walut osiągnęła poziom 2
216 977 329,14 PLN.
www.afortiexchange.pl
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AFORTI Collections

Wartość

nominalna

windykacyjnych

w

zleceń
grudniu

2020 r. wyniosła 32 148 126,77 PLN.
Liczba

zleceń

windykacyjnych

wyniosła 8 042 i była wyższa o
43,48% w porównaniu do grudnia
2020.
W

ujęciu

narastającym,

w

2020 r. wartość nominalna zleceń
windykacyjnych osiągnęła poziom

676,5

mln
PLN

wartość nominalna
zleceń windykacyjnych
w 2020 roku

676 545 039,20 PLN, co oznacza
wzrost o 49,66%. Jednocześnie
nastąpił wzrost o 128,85% liczby
zleceń do 189 720.
www.aforticollections.pl
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AFORTI Factor

W

grudniu

2020

sfinansowanych

r.

wartość

wierzytelności

przez AFORTI Factor wynosiła 1 153
467,21 PLN.
Po dwunastu miesiącach 2020 r.
AFORTI Factor sfinansowała łącznie
27 288 005,87 PLN wierzytelności.

27,3

mln
PLN

wartość
sfinansowanych
wierzytelności
w 2020 roku

www.afortifactor.pl

Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)
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GRUPA AFORTI

Koniec 2020 roku był intensywnym czasem dla spółki AFORTI
Exchange S.A. – zarówno w zakresie dynamicznego wzrostu obrotów
na platformie wymiany walut, jak również w obszarze procesów,
które są istotne z punktu widzenia ekspansji spółki.
Ostatni rok był rekordowy pod kątem wymiany walut na platformie w
Polsce. W ciągu ostatnich 12 miesięcy obroty przekroczyły wartość 2
mld PLN, a tylko w grudniu zanotowaliśmy wzrost w tym obszarze o
190% rok do roku. Po 10 dniach roboczych grudnia prognozowaliśmy
osiągnięcie obrotów w kwocie 300 mln PLN na koniec tego miesiąca,
a finalnie zakończyliśmy go wynikiem o 100 mln PLN większym.
Dziękuję wszystkim naszym Klientom za zaufanie i współpracę,
jak i również wszystkim pracownikom AFORTI Exchange S.A. za
zaangażowanie, jakim wykazali się w ostatnim czasie.
Chciałbym podkreślić, iż wyniki operacyjno-sprzedażowe są dla
nas bardzo istotne, ale nie skupiamy się tylko i wyłącznie na nich.
Patrzymy przed siebie i na bieżąco dokonujemy operacji, które w
przyszłości mają stanowić o sile AFORTI Exchange S.A., a także o
jakości naszych usług. W związku z tym prowadzimy obecnie dwa
projekty poza granicami Polski, które są ważne z punktu widzenia
rozwoju naszej platformy wymiany walut. Jak Państwo wiecie, obecnie
w toku jest proces zmierzający do upublicznienia spółki na giełdzie w
Londynie. W związku z tym, w ostatnich tygodniach podwyższyliśmy
kapitał zakładowy spółki AFORTI PLC o kwotę około 27 mln GBP.
Jednocześnie zbliżamy się do zakończenia procesu związanego z
pozyskaniem przez Grupę AFORTI licencji EMI. Połączenie tych
trzech czynników (rosnące wyniki sprzedażowe, upublicznienie
spółki na londyńskim parkiecie oraz posiadanie licencji EMI) ma
pozwolić spółce na dynamiczną ekspansję w Europie w roku 2021
oraz kolejnych latach.
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Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu
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