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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

przedłużająca się pandemia ma wpływ na funkcjonowanie 
wielu gałęzi gospodarki. Mimo niesprzyjających warunków 
mierzymy wysoko, co znajduje odzwierciedlenie chociażby 
w raporcie za IV kwartał 2020 roku. Świetne wyniki 
wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy AFORTI 
utwierdzają mnie w przekonaniu, że oczekiwania wcale 
nie były na wyrost. Realizujemy założone cele, a to ważny 
sygnał dla naszych Obligatariuszy i Inwestorów, że Grupa 
AFORTI wciąż sprawnie działa na rynku. Codzienna ciężka 
praca ma przełożenie na wyniki, z których możemy być 
dumni. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na wartość sprzedaży 
naszych usług i produktów w lutym, która osiągnęła poziom 
ok. 75 mln EUR i jest to wzrost o 135% w porównaniu rok 
do roku. 

Sukcesywnie realizujemy również plan ekspansji 
zagranicznej, która nie ogranicza się już do wejścia AFORTI 
Exchange na londyńską giełdę. Myślimy również o dalszej 
ekspansji AFORTI Factor a pierwszym krokiem w tym 
kierunku było złożenie wstępnej oferty w celu przejęcia 
spółki faktoringowej działającej na rynku chorwackim. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z dalszą częścią 
Biuletynu Informacyjnego Grupy AFORTI, w którym 
prezentujemy aktualne wyniki operacyjno-sprzedażowe 
oraz aktualne wydarzenia z życia Grupy. Zachęcam również 
do obejrzenia materiału wideo, w którym podsumowanie 
miesiąca przedstawia Paweł Opoka – Wiceprezes Zarządu 
AFORTI Holding S.A.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu
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http://www.aforti.pl
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

W ostatnich tygodniach opublikowaliśmy dwa istotne raporty 
dotyczące naszych wyników. Pierwszy z nich to raport za IV kwartał 
2020 r. Analizując raport z wynikami możemy śmiało stwierdzić, że 
w kluczowych obszarach naszego działania zanotowaliśmy dwu a 
nawet trzycyfrowe wzrosty w porównaniu do roku wcześniejszego. 
Skonsolidowane przychody osiągnęły najwyższy poziom w historii 
Grupy AFORTI, czyli ponad 440 mln PLN w samym tylko IV kwartale. 
Na koniec grudnia 2020 r. wartość aktywów osiągnęła również 
rekordowy poziom ponad 280 mln PLN. Zyski netto wzrosły rok do 
roku o ponad 300%. Takich dobrych wyników we wspomnianym 
raporcie było więcej, choćby największe w historii obroty na 
platformie wymiany walut czy też świetne wyniki naszej spółki 
windykacyjnej.

W ostatnich dniach opublikowaliśmy raport z wynikami 
sprzedażowymi za luty i wydaje mi się, że udało nam się spełnić 
wysokie oczekiwania ze strony naszych Inwestorów, rozbudzone po 
bardzo dobrym styczniu. Łączna wartość sprzedaży naszych usług i 
produktów w lutym osiągnęła wartość ok. 75 mln EUR i jest to wzrost 
o 17% w porównaniu do stycznia tego roku a jednocześnie wzrost o 
135% rok do roku. Wymiana walut i usługi windykacyjne prezentują 
również bardzo dobrze, ponieważ w porównaniu do zeszłego roku 
obserwujemy wzrosty obrotów i pozyskiwanych zleceń o około 
150%. Wzrasta również wartość udzielanego przez nas finansowania 
dla firm – w lutym udzieliliśmy go więcej o ok. 20% w porównaniu do 
stycznia, ale w przypadku tej linii biznesowej wciąż mocno stawiamy 
na dokładną analizę wniosków ze strony przedsiębiorców oraz 
szczegółową weryfikację.  

Jesteśmy teraz w trakcie ostatniego miesiąca I kwartału 2021 r. i 
jeśli nasze spółki utrzymają taką dynamikę wzrostu, to być może już 
wkrótce będę mógł zakomunikować, iż w tym okresie osiągnęliśmy 
wyniki lepsze niż w całym pierwszym półroczu 2020 roku. Za kilka 
tygodni wszystko będzie jasne.

Jak co roku w lutym, dbając o relacje z naszymi Inwestorami i 
Obligatariuszami, zorganizowaliśmy 16. edycję spotkań w ramach 
cyklu Investor’s Day. W imieniu swoim i całego Zarządu AFORTI 
Holding S.A. serdecznie dziękuję za liczny i aktywny udział w tym 
wirtualnym wydarzeniu, a także za wiele merytorycznych pytań, na 
które mogliśmy obszernie Państwu odpowiedzieć.

http://www.aforti.pl


AFORTI Exchange
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Wartość wymienionej waluty (PLN)

Wartość obrotu na platformie 
wymiany walut w lutym 
2021 r. wyniosła ok. 259,2 
mln  PLN oraz była wyższa 
o 155,68% w porównaniu 
do analogicznego okresu 
poprzedniego roku.

www.afortiexchange.pl

259,2 mln
PLN
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AFORTI Collections
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

Wartość nominalna zleceń 
windykacyjnych w lutym 
2021 r. wyniosła ok. 75,8 
mln PLN. Stanowi to wzrost 
o 138,03% w porównaniu 
do analogicznego okresu 
poprzedniego roku.

www.aforticollections.pl
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AFORTI Factor
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Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)

W lutym 2021 r. wartość 
sfinansowanych wierzytelności 
przez AFORTI Factor wynosiła 
ok. 937 tys. PLN.

www.afortifactor.pl
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GRUPA AFORTI

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Luty to kolejny bardzo dobry miesiąc w AFORTI Exchange. Pokazuje 
to konsekwencję i ambitne podejście do realizowanych celów. 
Mam tu przede wszystkim na myśli rekordową liczbę nowych 
aktywowanych oraz już aktywnych Klientów wymieniających walutę 
na naszej platformie on-line. 

Kolejną kwestią jest zamknięcie pierwszej rundy private placement 
AFORTI PLC w emisji prywatnej wśród Inwestorów, którzy objęli 
akcje i tym samym potwierdzili wycenę spółki na poziomie ok. 28 mln 
funtów brytyjskich. Obecnie trwa druga runda private placement i 
mam nadzieję, ze już wkrótce będziemy mogli ogłosić jej zakończenie 
z podobnym sukcesem. Wszystko to odbywa się w ramach projektu 
zakupu podmiotu posiadającego licencję pieniądza elektronicznego 
i planów pośredniego upublicznienia aktywów AFORTI Exchange 
na giełdzie w Londynie. To są działania strategiczne, które z 
powodzeniem realizujemy. 

W ramach działań o charakterze priorytetowym realizujemy również 
program skupu akcji własnych. Dodatkowo  zamierzamy kontynuować 
rozpoczęte już prace zmierzające do upublicznienia akcji serii I na 
Giełdzie Papierów Wartościowych. O tym fakcie będziemy Państwa 
informować w stosownych raportach, zamieszczanych na stronie 
internetowej AFORTI Holding. 

W ostatnich dniach złożyliśmy wstępną ofertę przejęcia w całości lub 
większościowego pakietu spółki faktoringowej działającej na rynku 
chorwackim. Tym samym rozpoczęliśmy trudny etap negocjacji, 
który mam nadzieją zakończy się sukcesem.

Obecnie, trwają intensywne prace nad przygotowaniem 
szczegółowych sprawozdań finansowych: jednostkowego AFORTI 
Holding S.A. oraz skonsolidowanego Grupy AFORTI za cały 2020 
rok. Zostaną one opublikowane w maju bieżącego roku.
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IVQ 2020 vs IVQ 2019
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31.12.2020 r. 31.12.2019 r.Zmiana

Przychody z tytułu sprzedaży

443 938 361,26 PLN 364 342 199,78 PLN+21,85%

Zysk netto

1 467 686,75 PLN -616 106,43 PLN+338,22%

Aktywa

283 422 186,95 PLN 210 072 554,50 PLN+34,92%

Kapitał własny

58 395 099,37 PLN 56 383 775,56 PLN+3,57%

http://www.aforti.pl


02.2021 vs 02.2020
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76 mln PLN
w lutym 2021

wartość nominalna zleceń windykacyjnych

59,47%

wzrost rok do roku

259 mln PLN
w lutym 2021

wartość obrotu na platformie

155,68%

wzrost rok do roku

76 mln EUR
w lutym 2021

wartość sprzedaży

132,51%

wzrost rok do roku

http://www.aforti.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://www.facebook.com/Grupa-Aforti-495331333902642
https://twitter.com/afortiholding
https://www.linkedin.com/company/aforti-holding-s-a-/
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