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RB ESPI 21/2022
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – lipiec 2022 r.
Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym
przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej
AFORTI za lipiec 2022 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lipcu 2022 r. wyniosła ok. 489,94 mln PLN oraz była
wyższa o 21,22 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie
wymiany walut osiągnęła poziom ok. 2 901,78 mln PLN, co oznacza wzrost o 17,80 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lipcu 2022 r. wyniosła ok. 211,72 mln PLN oraz była
wyższa o 488,31 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych
osiągnęła poziom ok. 608,95 mln PLN, notując wzrost o 38,17 % rok do roku.
3) Sfinansowane wierzytelności
W lipcu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,19 mln
PLN oraz była niższa o 65,50% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 2,49 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 66,85% rok do roku.
4) Łączna sprzedaż
W lipcu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 167,33 mln EUR
i była wyższa o 72,35 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
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W ujęciu narastającym, po siedmiu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej
AFORTI osiągnęła poziom ok. 837,60 mln EUR, co oznacza wzrost o 29,75 % rok do roku.
5) Łączna liczba klientów
W lipcu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 033 oraz była wyższa
o 10,18 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za lipiec 2022 wraz z danymi porównawczymi
znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------

The estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - July 2022

The Management Board of AFORTI Holding S.A. based in Warsaw (hereinafter: "Company", "Issuer")
hereby publishes the estimated operating and sales figures of the AFORTI Capital Group for July 2022.

1) Currency exchange on online platforms
The trading value on the currency exchange platform in July 2022 amounted to approximately PLN
489.94 million and was 21.22 % higher compared to the same period of the previous year.

On a cumulative basis, after seven months of 2022, the total value of trading on the foreign exchange
platform reached approximately PLN 2 901.78 million, representing a year-on-year increase of 17.80
%.

2) Recovery orders
The nominal value of recovery orders in July 2022 amounted to approximately PLN 211.72 million and
was 488.31 % higher year-on-year.

On a cumulative basis, after seven months of 2022, the nominal value of collection orders reached
approximately PLN 608.95 million, registering a year-on-year increase of 38.17 %.
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3) Debt claims financed
In July 2022, the value of financed receivables by AFORTI Factor amounted to approximately PLN
0.19 million and was down 65.50% year-on-year.

On a cumulative basis, after seven months of the current year AFORTI Factor financed a total of
approx. PLN 2.49 million of receivables, recording a reduction of 66.85 % year-on-year.

4) Total sales
In July 2022, total sales in the AFORTI Group amounted to approximately EUR 167.33 million, up
72.35 % year-on-year.

On a cumulative basis, after seven months of 2022, the total value of sales in the AFORTI Group
reached approximately EUR 837,60 million, an increase of 29.75 % year-on-year.

5) Total number of customers
In July 2022, the total number of customers in the AFORTI Group was 7.033 and was 10.18 % higher
than in the same period of the previous year.

A table containing the reported estimates for July 2022 together with comparative data is attached to
this current report.
Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR – confidential information

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu
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ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU ESPI 21/2022
[APPENDIX TO THE ESPI RAPORT No. 21/2022]

AFORTI Exchange
01.07.2022 31.07.2022

489 942 232 PLN

01.07.2021 zmiana % 01.01.2022 01.01.2021 zmiana %
31.07.2021
[change%] 31.07.2022
31.07.2021
[change%]
Wartość obrotu na platformie wymiany walut (PLN)
Trading value on currency exchange platform (PLN)
404 160 472 PLN 21,22%
2 901 779 635 PLN 2 463 386 998 PLN 17,80%

AFORTI Collections
01.07.2022 31.07.2022

01.07.2021 –
31.07.2021

zmiana %
[change%]

01.01.2022 31.07.2022

01.01.2021 31.07.2021

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych (PLN)
[Nominal value of debt collection orders (in PLN)]
211 720 552 PLN 35 988 195 PLN
488,31%
608 954 072 PLN
440 724 345 PLN

zmiana %
[change%]

38,17%

AFORTI Factor
01.07.2022 31.07.2022

01.07.2021 31.07.2021

zmiana %
[change%]

01.01.2022 31.07.2022

01.01.2021 –
31.07.2021

zmiana %
[change%]

7 511 745 PLN

-66,85%

Wartość sfinansowanych wierzytelności (PLN)
[Value of financed claims (in PLN)]
191 668 PLN

01.07.2022 31.07.2022

555 522 PLN

01.07.2021 31.07.2021

-65,50%

2 490 168 PLN

GRUPA KAPITAŁOWA AFORTI
zmiana %
01.01.2022 [change%]
31.07.2022

01.01.2021 31.07.2021

zmiana %
[change%]

645 534 EUR

29,75 %

Łączna sprzedaż (w tyś. EUR)
[Total sale (in EUR thousands)]
167 331 EUR

97 090 EUR

72,35%

837 599 EUR
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