
Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ostatni tegoroczny Newsletter Grupy AFORTI. 
W jego treści prezentujemy wyniki raportu bieżącego, podsumowanie 
miesiąca w formie wideo oraz listopadowe wydarzenia z życia Grupy 
AFORTI.

Podsumowanie miesiąca

Z dużą radością podsumowujemy 2021 
rok, mając w pamięci liczne sukcesy 
odniesione przez AFORTI w tym czasie. 
Najnowszym z nich jest wyróżnienie 
spółki AFORTI Exchange w rankingu 
100 Największych Polskich Firm Branży 
Płatniczej, przygotowanym przez portal 
Cashless. Cieszy nas bardzo niesłabnące 
zainteresowanie usługami wymiany 
walut dla firm i zaufanie jakim obdarzają 
nas nowi Klienci.

Systematycznie pracujemy nad zaoferowaniem naszych usług poza 
granicami Polski. W tym celu niedawno reaktywowaliśmy spółkę 
faktoringową w Rumunii, co pozwoliło nam wyciągnąć pierwsze wnioski. 
Z niecierpliwością oczekujemy pierwszych transakcji na rynku rumuńskim.
 



Korzystając z okazji chciałbym życzyć wszystkim naszym Klientom, 
Inwestorom i Współpracownikom radosnych i pogodnych świąt oraz 
licznych sukcesów w nadchodzącym roku.

Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę, mając nadzieję, że 
Nowy Rok 2022 będzie udany!

Zobacz wideoWideo z podsumowaniem miesiąca

https://www.youtube.com/watch?v=YhdzCoQINYw&t=7s
https://afortiexchange.pl/


Wyniki sprzedażowe

Małymi krokami zbliżamy się do 
zakończenia 2021 roku. Z każdym 
miesiąc staramy się poprawiać wyniki 
operacyjne i sprzedażowe, czego 
efektem są odnotowane przez nas w 
listopadzie rekordowe wyniki w wielu 
obszarach.

W minionym miesiącu cała Grupa 
AFORTI wygenerowała sprzedaż o 
łącznej wartości ponad 140 mln EURO, 
jest to o 85% lepszy wynik w porównaniu 
do listopada ubiegłego roku. Listopad 

był także kolejnym miesiącem w którym zwiększyliśmy liczbę Klientów, 
co daje nam dobre perspektywy na kolejne kwartały.

Podsumowując wyniki naszych poszczególnych linii biznesowych 
największe wzrosty notuje wymiana walut na platformie online AFORTI 
Exchange. Wartość obrotu w minionym miesiącu to ponad 500 mln PLN 
i jest to wzrost o ponad 100% rok do roku. Cały obecny rok jest dla spółki 
AFORTI Exchange rekordowy, ponieważ w ciągu ostatnich 11 miesięcy 
notujemy wyniki lepsze o ponad 150%, porównując rok do roku.

Znaczące wyniki wykazuje również świadcząca usługi windykacyjne 
spółka AFORTI Collections. Wyniki w 2021 roku są o ponad 10% lepsze niż 
w roku ubiegłym. Od początku tego roku pozyskaliśmy zlecenia obsługi o 
nominalnej wartości około 700 mln PLN. Podsumowując jedynie listopad 
w AFORTI Collections zanotowaliśmy wzrost o ponad 20% w porównaniu 
do listopada 2020 roku.

W tym roku udzielaliśmy przedsiębiorcom mniej finansowania niż w 
latach poprzednich. Jest to związane ze skutkami z panującej wciąż 
pandemii koronowirusa. Dążymy jednak do sukcesywnego zwiększania 
wolumenów, w szczególności w obszarze faktoringu. W samym 
listopadzie udzieliliśmy o ponad 100% więcej faktoringu w porównaniu do 
października tego roku.

https://afortiexchange.pl/


15 listopada opublikowaliśmy raport za 3. kwartał obecnego roku. W 
tym czasie nasze przychody wzrosły o ponad 100% rok do roku. Z kolei 
aktywa i zyski wzrosły o blisko 30%. Szczegółowe wyniki zostały omówione 
podczas listopadowej 19. edycji Investor’s Day AFORTI, w ramach której 
spotkaliśmy się z Państwem w 5 miastach. Dziękuję naszym Inwestorom, 
Obligatariuszom i Akcjonariuszom za przybycie i tak licznie zadawane 
pytania.

Obecnie skupiamy się na jak najefektywniejszym zakończeniu tego roku, 
realizując krok po kroku naszą strategię i związane z nią procesy. Są to 
między innymi omawiana przez nas aktywacja licencji EMI.

Korzystając z okazji chciałbym życzyć Państwu zdrowych, spokojnych i 
spędzonych w rodzinnym gronie świąt Bożego Narodzenia.

www.afortiexchange.pl

Wartość obrotu na platformie 
wymiany walut w listopadzie 
2021 r. wyniosła ok. 552,40 mln 
PLN oraz była wyższa o 116,59% 
w porównaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku.

AFORTI Exchange

www.aforticollections.pl

Wartość nominalna zleceń 
windykacyjnych w listopadzie 
2021r. wyniosła 101,37 mln PLN oraz 
była wyższa o 23,19% rok do roku.

AFORTI Collections

http://www.afortiexchange.pl
http://www.aforticollections.pl
http://www.aforticollections.pl


www.afortifactor.pl

W listopadzie 2021 r. wartość 
sfinansowanych wierzytelności przez 
AFORTI Factor wynosiła ok. 0,82 
mln PLN oraz była niższa o 31,34% 
w porównaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku.

AFORTI Factor

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY W LISTOPADZIE 2021

WYNIKI OPERACYJNE SPÓŁEK

http://www.afortifactor.pl


Z dużą radością kilka dni temu 
przyjęliśmy informację o znalezieniu 
się spółki AFORTI Exchange wśród 100 
Największych Polskich Firm Branży 
Płatniczej! W rankingu portalu Cashless.
pl nasza spółka zajęła 2. miejsce w 
kategorii kantorów internetowych. 
Ponadto, uplasowaliśmy się na 24. 
miejscu w dziedzinie kapitałów 
własnych, osiągając dynamikę wzrostu 
140,86%! Bardzo dziękujemy za to 
wyróżnienie i liczymy na kolejne coraz to 
lepsze wyniki w przyszłym roku.

Zarówno dla spółki AFORTI Exchange, jak i dla całego projektu AFORTI.
BIZ 2021 był kluczowym rokiem. W listopadzie dostrzegliśmy nie 
tylko rosnącą liczbę klientów wymiany walut, ale także aktywnych 
użytkowników jej platformy. Dodatkowo, z końcem miesiąca 
odnotowaliśmy dwa razy większy obrót na platformie wymiany walut 
niż w 2020 roku.
 
Podsumowując tegoroczne sukcesy projektu AFORTI.BIZ warto 
pamiętać, że pod koniec kwietnia tego roku AFORTI PLC weszła w 
posiadanie blisko 10% udziałów unijnej spółki posiadającej licencję EMI. 
Tym sposobem nabywając tym samym prawo do zyskaliśmy możliwość 
emitowania środków płatniczych w postaci pieniądza elektronicznego.

Mamy bardzo ambitne plany na kolejny rok, m.in. dalszą ekspansję 
zagraniczną. Liczymy, że 2022 rok pozwoli nam na dalszy rozwój projektu 
AFORTI.BIZ.

AFORTI.BIZ

Obejrzyj wideo

Biznesowe podsumowanie listopada
Zachęcamy do obejrzenia biznesowego podsumowania listopada. Bieżące 
wyniki oraz aktualności dotyczące działalności Grupy prezentuje prezes 
AFORTI Klaudiusz Sytek.

https://www.youtube.com/watch?v=uuH8D9x1Vbw&t=1s


Przeczytaj raport

W opublikowanym 24 listopada raporcie 
analitycy East Value Research podwyższyli 
wartość godziwą dla akcji spółki Aforti do 
15,6zł z 14,2zł. Raport został wydany przy 
cenie 5,70 zł za sztukę. Analitycy dostrzegli 
m.in. potencjał powstającej platformy 
online AFORTI.BIZ oraz dobre perspektywy 
dla segmentu wymiany walut B2B.
Zachęcamy do zapoznania się z raportem 
East Value Research

Przeczytaj raport

2 grudnia opublikowaliśmy raport bieżący 
za listopad. Wartość sprzedaży Grupy 
AFORTI w tym miesiącu wzrosła rok do 
roku o 85,13%.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią 
raportu na naszej stronie:

Przeczytaj raport

15 listopada Grupa AFORTI opublikowała 
raport podsumowujący 3. kwartał 2021. 
W tym okresie przychody ze sprzedaży 
wyniosły około 607 mln PLN.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem 
kwartalnym:

https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/40927730,east-value-research-podwyzszyl-wartosc-godziwa-dla-akcji-aforti-do-15-6-zl?fbclid=IwAR20wuaiaZVI9D9PQUDjtHnaKoueAH8tVyWBkzGOXTLpnZqDdQmLKkMXaLA
https://aforti.pl/2021/12/02/rb-espi-57-2021-szacunkowe-dane-operacyjne-i-sprzedazowe-grupy-kapitalowej-aforti-listopad-2021-r/
https://aforti.pl/2021/11/15/rb-ebi-57-2021-jednostkowy-i-skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2021-roku/


Wspieramy:

W piątek 10 grudnia 
w auli Szkoły Pomnik 
odbyła się oficjalna 

prezentacja drużyny 
AFORTI Start Gniezno. 

Wielu kibiców 
skorzystało z okazji, by 

osobiście porozmawiać 
z drużyną oraz sztabem 

szkoleniowym o 
przygotowaniach 

do nadchodzącego 
sezonu.

Z niecierpliwością 
oczekujemy na terminarz 

spotkań zespołu w 
najbliższym sezonie 2022, 

a także na prezentację 
składu zawodników. 

Liczymy na kolejny udany 
sezon w wykonaniu 

zespołu Yujin Drift Team.

W świątecznym 
repertuarze Teatru Lalek 

Guliwer pojawiły się 
spektakle „Gwiazdka” i 

„Choinka”. Sympatykom 
teatru polecamy 

obejrzenie spektaklu 
„Gwiazdka”, która 6 

grudnia pojawiła się na 
platformie streamingowej 

VOD.

AFORTI
Start Gniezno

Yujin 
Drift Team

Teatr
Lalek Guliwer

Pozdrawiamy i życzymy kolejnego udanego miesiąca!

Grupa AFORTI 
ul. Chałubińskiego 8, 27. piętro
00-613 Warszawa 
www.aforti.plwww.aforti.pl

http://www.aforti.pl

