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WPROWADZENIE

Za nami kolejny pracowity kwartał, który 
zakończyliśmy rekordowo jako cała Grupa. Kończąc 
marzec 2021 roku weszliśmy jednocześnie w tzw. 
„trzecią falę pandemii”, czego skutki z całą pewnością 
odczuwa nie tylko polska, ale i światowa gospodarka. 
Ostatni rok był dla nas okresem, w którym 
adaptowaliśmy się do nowej rzeczywistości. 
Wypracowane przez nas systemy i procedury okazały 
się skuteczne, dzięki czemu potrafiliśmy utrzymać 
efektywność pracy nawet wtedy, kiedy odbywała się 
ona w większości w formie zdalnej. Czas ten w mojej 
ocenie został wykorzystany bardzo dobrze.

Pomimo pandemii utrzymujemy dynamikę, która 
w ujęciu narastającym dała imponujący wzrost 
wartości sprzedaży o 161% (ok. 259,30 mln EUR) 
w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku.

W kontekście marca, bardzo istotne jest również 
podpisanie Term Sheet do umowy inwestycyjnej 
zakładającej zakup firmy faktoringowej z Chorwacji. 
Podpisanie przez obie strony transakcji umowy 
Term Sheet stanowi rozpoczęcie procesu negocjacji 
finalnej umowy nabycia udziałów (SPA). Przejęcie 
podmiotu z rynku chorwackiego ma na celu 
wspólne osiągnięcie efektu synergii oraz uzyskanie 
z prowadzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego 
możliwie najlepszych wyników ekonomicznych. 
O dalszych działaniach w tym zakresie będziemy 
informować Państwa na bieżąco. Klaudiusz Sytek

Prezes Zarządu
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Marzec to kolejny bardzo dobry miesiąc dla Grupy AFORTI. 
Cieszy mnie pewnego rodzaju powtarzalność, jeśli chodzi 
o realizację założeń sprzedażowych. Stale działamy 
w warunkach przedłużającej się pandemii, więc tym bardziej 
cieszą wyniki spółek wchodzących w skład Grupy.

Obecnie naszą działalność opieramy na trzech filarach - 
windykacji należności, wymianie walut oraz faktoringu. 
W marcu cała Grupa wygenerowała sprzedaż o wartości 119 
mln EUR, co jest najlepszym wynikiem w dotychczasowej 
historii Grupy.

W ubiegłym miesiącu miała odsłonę nowa strona AFORTI 
Exchange – to kontynuacja zmian, obejmujących nie 
tylko interfejs platformy, ale i poprawę jej funkcjonalności. 
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w osiągnęła 
poziom 439,3 mln PLN czyli ponad 350% więcej niż rok 
temu. AFORTI Collections w marcu pozyskała do obsługi 
zlecenia windykacyjne o wartości nominalnej 102 mln PLN – 
wzrost o 48,9% rok do roku. W marcu spółka AFORTI Factor 
sfinansowała wierzytelności o wartości 1,5 mln PLN i jest to 
wynik lepszy o około 50% w porównaniu do wcześniejszego 
miesiąca.

Przed nami kolejne wyzwania, ale patrząc na obecną kondycję 
AFORTI Holding jestem spokojny o nadchodzące miesiące.

http://www.aforti.pl
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Wartość wymienionej waluty (PLN)

Wartość obrotu na platformie 
wymiany walut w marcu 
2021 r. wyniosła ok. 439,3 
mln PLN oraz była wyższa 
o 364,13 % w porównaniu 
do analogicznego okresu 
poprzedniego roku.

www.afortiexchange.pl

439,3 mln
PLN

wartość obrotu  
na platformie   

w marcu 2021 roku

http://www.aforti.pl
http://www.afortiexchange.pl


AFORTI Collections
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Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)

Wartość nominalna zleceń 
windykacyjnych w marcu 
2021 r. wyniosła ok.  102,3 
mln. PLN. Stanowi to wzrost 
o 43,85 % w porównaniu 
do analogicznego okresu 
poprzedniego roku.

www.aforticollections.pl
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w marcu 2021 roku
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AFORTI Factor
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Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)

W marcu 2021 r. wartość 
sfinansowanych wierzytelności 
przez AFORTI Factor wynosiła 
ok.  1 482 tyś. PLN oraz była 
niższa o 63,39 % w porównaniu 
do analogicznego okresu 
poprzedniego roku

www.afortifactor.pl
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GRUPA AFORTI

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

W marcu rozpoczęliśmy drugą rundę plasowania akcji 
AFORTI PLC (UK) w emisji prywatnej wśród Inwestorów. 
Stanowi to część projektu związanego z upublicznieniem 
spółki na giełdzie w Londynie oraz procesu związanego 
z zakupem spółki, która posiada licencję instytucji pieniądza 
elektronicznego.

W ostatnich tygodniach dokonaliśmy również zmian 
operacyjnych w poszczególnych strukturach co przełoży się 
na usprawnienie procesów biznesowych. 

Pracujemy obecnie również nad dematerializacją akcji 
spółek Grupy AFORTI w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych. Zależy nam, aby akcje znalazły się 
jak najszybciej na kontach maklerskich. Równolegle 
kontynuujemy pracę nad upublicznieniem akcji serii I na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

www.aforti.pl 7

http://www.aforti.pl


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


03.2021 vs 03.2020
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102,33 mln PLN
w marcu 2021

wartość nominalna zleceń windykacyjnych

43,85%

wzrost rok do roku

439,32 mln PLN
w marcu 2021

wartość obrotu na platformie

364,13%

wzrost rok do roku

119,02 mln EUR
w marcu  2021

wartość sprzedaży

213,02%

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-/

	Przycisk 1: 
	Przycisk 3: 
	Przycisk 6: 
	Przycisk 7: 
	Przycisk 8: 


