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WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,
początek II kwartału upłynął pod znakiem zmian
w strukturze organizacyjnej Grupy AFORTI tak, aby
umożliwić poszczególnym spółkom optymalny rozwój
zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.
Dla AFORTI Holding ważną kwestią było opracowanie
i wdrożenie nowej strategii, która będzie obowiązywała
przez najbliższe lata.
Cele, jakie sobie stawiamy, będziemy realizować w latach
2021-2023. Nasza działalność będzie się opierać przede
wszystkim na trzech filarach biznesowych: windykacji
należności, platformie do obsługi firm (AFORTI.BIZ) oraz
na zarządzaniu aktywami. W nakreślonym, ambitnym
planie przewidujemy dziesięciokrotne zwiększenie
obrotów oraz zwiększenie liczby Klientów.
Mamy duże oczekiwania co do funkcjonowania platformy
AFORTI.BIZ. Jest to zintegrowana, multiproduktowa
platforma, dająca możliwość m.in. wymiany walut,
prowadzenia
rachunków
wielowalutowych
czy
dokonywania przelewów. Trwają prace techniczne nad
uruchomieniem strony oraz funkcjonalnej platformy.
Patrząc na kwietniowe wyniki sprzedażowe jestem pełen
optymizmu. Wartość sprzedaży naszych usług w kwietniu
osiągnęła wartość prawie 90 mln EUR czyli o 150% więcej
niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pierwszy
miesiąc II kwartału za nami a wiem, że dokładając starań
zrobiliśmy pierwszy duży krok w realizacji nowej strategii
Grupy AFORTI.

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

Przy okazji publikacji Biuletynu Informacyjnego chciałbym
zaprosić Państwa na 17. edycję Investor’s Day, która
odbędzie się 18 i 19 maja. Z powodu trwającej pandemii
spotkamy się z Państwem na wideokonferencji na
platformie Zoom.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z biuletynem oraz
do obejrzenia materiału wideo podsumowującego nasze
wyniki.

ZOBACZ NAGRANIE

www.aforti.pl
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WYNIKI SPRZEDAŻOWE

Z całą pewnością pierwszy miesiąc II kwartału potwierdza
nasze oczekiwania, jeśli chodzi o realizację celów biznesowych
i jesteśmy zadowoleni z kwietniowych wyników operacyjnych.
Warty uwagi jest wynik sprzedaży w całej Grupie
Kapitałowej, ponieważ był wyższy o 134,66% w porównaniu
do analogicznego okresu ubiegłego roku. Dobrą dynamikę
utrzymuje nasza platforma wymiany walut, na której obrót
w kwietni osiągnął wartość ponad 350 mln zł co jest wynikiem
lepszym o blisko 300% w porównaniu do ubiegłego roku.

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Spółka windykacyjna Aforti Collections w ostatnich czterech
miesiącach pozyskała zlecenia o wartości nominalnej
większej o 40% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku,
a spółka Aforti Factor z każdym kolejnym miesiącem udziela
więcej finansowania w postaci faktoringu.
Powyższe wyniki nie byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby
nie załoga AFORTI. Codziennie w naszych biurach w Polsce,
jak i za granicą na takie rezultaty ciężko pracuje szeroka kadra,
której dziękuję za codzienny wysiłek.

www.aforti.pl
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AFORTI Exchange

Wartość obrotu na platformie
wymiany walut w kwietniu
2021 r. wyniosła ok. 357,6
mln PLN oraz była wyższa
o 279,14 % w porównaniu
do

analogicznego

357,6

okresu

mln
PLN

wartość obrotu
na platformie
w kwietniu 2021 roku

poprzedniego roku.
www.afortiexchange.pl
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AFORTI Collections

Wartość nominalna zleceń
windykacyjnych w kwietniu
2021 r. wyniosła ok.

46,17

mln PLN oraz była niższa
o 32,27 % w porównaniu
do

analogicznego

okresu

poprzedniego roku.

46,2

mln
PLN

wartość nominalna
zleceń windykacyjnych
w kwietniu 2021 roku

www.aforticollections.pl
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AFORTI Factor

1,5

W kwietniu 2021 r. wartość
sfinansowanych wierzytelności
przez AFORTI Factor wynosiła
ok.

2,21 mln PLN oraz była

niższa o 35,79% w porównaniu
do

analogicznego

okresu

poprzedniego roku.
www.afortifactor.pl

mln
PLN

wartość
sfinansowanych
wierzytelności
w kwiecień 2021 roku
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GRUPA AFORTI

W ostatnim czasie zakończyła się druga runda oferowania
akcji AFORTI PLC w ramach oferty prywatnej. Uczestniczący
w niej inwestorzy potwierdzili wycenę spółki na poziomie ok.
29,7 mln GBP. To kolejny etap w drodze do upublicznienia
AFORTI Exchange S.A. na londyńskiej giełdzie.
Niemniej jednak, za najważniejsze wydarzenie kwietnia
uznajemy nabycie przez Grupę AFORTI blisko 10% udziałów
spółki będącej w posiadaniu licencji EMI. Zdobycie licencji
było długotrwałym procesem, którego jednym z etapów
było podpisanie przez nas w czerwcu ubiegłego roku listu
intencyjnego w sprawie zakupu zagranicznego podmiotu.
Jest to kolejny krok w realizacji planu ekspansji naszej Grupy
na rynkach zagranicznych a jednocześnie ważnym punktem
w strategii działań AFORTI Holding na najbliższe lata.

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

www.aforti.pl
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Wyniki finansowe IVQ 2020 vs IVQ 2019

31.12.2020 r.

Zmiana

31.12.2019 r.

Przychody z tytułu sprzedaży

443 938 361,26 PLN

+21,85%

364 342 199,78 PLN

Zysk netto

1 467 686,75 PLN

+338,22%

-616 106,43 PLN

Aktywa

283 422 186,95 PLN

+34,92%

210 072 554,50 PLN

Kapitał własny

58 395 099,37 PLN

www.aforti.pl

+3,57%

56 383 775,56 PLN
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Wyniki operacyjne 01.-04.2021 vs 01.-04.2020

wartość nominalna zleceń windykacyjnych

271,11 mln PLN
do końca kwietnia 2021

43,20%

wartość obrotu na platformie

wzrost rok do roku

1 293,15 mln PLN
do końca kwietnia 2021

221,03%

wartość sprzedaży

wzrost rok do roku

349,17 mln EUR
do końca kwietnia 2021

www.aforti.pl

wzrost rok do roku

153,87%
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