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AFORTI Holding S.A., jest spółką notowaną na rynku NewConnect, stojącą na czele rozwijającej się Grupy Finansowej.

Grupa AFORTI odpowiada na potrzeby Przedsiębiorców i firm z sektora MSP, oferując szeroki wachlarz usług finansowych wpierających rozwój

biznesu, takich jak: wymiana walut online, zarządzanie należnościami czy faktoring.

Swoje usługi opiera na wysoko wykwalifikowanej kadrze menedżerskiej oraz na najwyższych standardach profesjonalizmu i wiedzy eksperckiej.

Przewaga konkurencyjna oparta jest na budowie długotrwałych relacji z Klientami.

NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE

IQ 2021 r. Zmiana IQ 2020 r.

Przychody z tytułu sprzedaży 435 111 302 PLN +206,88% 142 248 682 PLN

Zysk netto 598 925 PLN +29,13% 463 820 PLN

Aktywa 301 874 198 PLN +39,26% 216 794 599 PLN

Kapitał własny 59 365 911 PLN +4,58% 56 766 701 PLN

Zespół ludzki 154 +7,69% 143



STRUKTURA GRUPY
KAPITAŁOWEJ AFORTI

FINANSOWANIE
PRZEDSIĘBIORSTW

WYMIANA WALUT USŁUGI
WINDYKACYJNE

PROJEKT EMI
EKSPANSJA



NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 
IQ 2021

AFORTI Holding S.A.

Ponad 435 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy AFORTI na koniec marca 2021.

Zysk netto wyniósł ponad 598 tys. PLN i był wyższy o 29,13% wobec wyniku zanotowanego w roku poprzednim.

Zarząd Emitenta rozpoczął skup akcji własnych Spółki. 

W I kwartale 2021 zakończono także pierwsze oferowanie akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń I kwartału 2021 było zawarcie dnia 27 stycznia 2021, przez dedykowaną do tego spółkę zależną, Emitenta, Aforti 

PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii, warunkowej umowy zakupu udziałów spółki posiadającej licencję EMI,

AFORTI Exchange

Kontynuowanie prac związanych z upublicznieniem AFORTI Exchange S.A. na  rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 

W I kwartale 2021 Aforti Exchange S.A. utrzymała skalę działalności z rekordowego, IV kwartału 2020. Wartość wymienionej waluty,

w kwocie 954 957 tyś. PLN, przełożyła się na wzrost o prawie 209 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

AFORTI Collections

W I kwartale 2021 r. spółka pozyskała rekordową wartość zleceń do obsługi windykacyjnej. Mocno też skoncentrowała się na odzyskach z własnych 

portfeli. Rozbudowa sieci sprzedaży skutkuje już zawieraniem coraz większej liczby umów na zlecenia.

AFORTI Factor

Zmiana oferty produktowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klientów. Uproszczenie procesu sprzedaży.



WYNIKI
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Wzrost skonsolidowanych przychodów ze

sprzedaży w I kwartale 2021 r. o 205,88% rok do

roku do poziomu ponad 435,11 mln PLN.

Skonsolidowany wynik netto w przedstawionym

okresie wyniósł ponad 598,36 tys. PLN o 29,13%

więcej wobec zysku zanotowanego w tym

samym kwartale poprzedniego roku.



WYNIKI
FINANSOWE

Aktywa (mln PLN) Kapitały własne (mln PLN)

Wartość aktywów Grupy AFORTI na koniec

marzec 2021 r. wyniosła ponad 301,87 mln PLN i

była wyższa o 39,26% rok do roku.

Na koniec marca 2021 r. Grupa Kapitałowa

AFORTI zanotowała wzrost kapitału własnego o

ponad 2,5 mln PLN wobec analogicznego okresu

w 2020 r., co oznacza wzrost o 4,58% rok do roku.
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AFORTI EXCHANGE S.A. - PLATFORMA 
WYMIANY WALUT ONLINE DLA FIRM

Po trzech miesiącach 2021 roku wartość obrotu AFORTI Exchange osiągnęła poziom ponad 954 mln PLN.

Wartość wymienionej waluty (PLN)



AFORTI COLLECTIONS S.A. –
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Na koniec marca 2021 r. łączna wartość nominalna zleceń windykacyjnych AFORTI Collections przekroczyła kwotę ponad 224 mln 

PLN.

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)



AFORTI FACTOR S.A. –
FAKTORING DLA MSP

Po trzech miesiącach 2021 r. AFORTI Factor sfinansował wierzytelności o łącznej wartości ponad 3 mln PLN.

Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)



ZASTRZEŻENIA
PRAWNE

Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy AFORTI Holding S.A. i niemoże być

traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych,

wiarygodnych źródeł, jednak AFORTI Holding S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. AFORTI Holding S.A. nie ponosi

odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były

przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Informacje w niej zawarte zostały

przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez AFORTI Holding S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc

jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na AFORTI Holding S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku

zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez

Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności

(wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej

prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część

niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji,

danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia

nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.

Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji AFORTI Holding S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników

finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez AFORTI Holding S.A.

w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.



Tak jak wspieramy przedsiębiorców w prowadzeniu ich biznesu, tak

samo inwestujemy w sport. Wspieramy dyscypliny zarówno te

najbardziej popularne, jak i te mniej oczywiste. Dla nas

najważniejsze są emocje oraz duża dawka adrenaliny.

W tym programie widzimy podobieństwo do naszego biznesu.

Pokazujemy, że dzięki odpowiedniemu finansowaniu można osiągnąć

znacznie więcej i to niezależnie od tego czy mówimy o prowadzeniu

przedsiębiorstwa, czy przygotowaniach do ważnych zawodów

sportowych. Wierzymy, że dzięki inwestycji w młodych sportowców

pozwolimy im płynnie przejść z wieku juniora do seniora, a wielu z nich

będzie miało okazję walczyć o międzynarodowe laury na imprezach

rangi mistrzowskiej.

#AFORTI_SupPORT

#AFORTI_MocnyStart

SPONSORINGOWY
PROJEKT SPORTOWY



ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
+48 22 647 50 00
biuro@afortiholding.pl
www.aforti.pl

GRUPA AFORTI


