
Szanowni Państwo,

z przyjemnością wracamy z Newsletterem Grupy AFORTI w 2022 roku!
To już 6 lat odkąd wysyłamy do Państwa comiesięczne podsumowanie wydarzeń z 
życia spółek należących do Grupy. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi działaniami, 
licząc że będzie to kolejny rok, w którym będziemy się mogli dostarczać Państwu 
kluczowych dla działalności Grupy AFORTI  wiadomości

Podsumowanie miesiąca
Z przyjemnością witam się z Państwem 
w 2022 roku. To nie tylko następny 
rok komunikowania się z Państwem 
poprzez Newsletter, ale także kolejny 
etap działalności naszej Grupy. Miniony 
rok zakończyliśmy ponownie bardzo 
dobrymi wynikami. Wartość łącznej 
sprzedaży Grupy AFORTI na koniec 
roku wyniosła ok. 1, 241 mld EUR. Przed 
naszym Zespołem w Polsce, ale i poza 
jej granicami, wymagający i obiecujący 
rok. 

Planujemy sukcesywną, dalszą 
ekspansję zagraniczną na terenie 
Europy Środkowo – Wschodniej. Pozwoli 
nam na to m.in. zakończona jeszcze w 
grudniu 2021 roku aktywacja licencji 

pieniądza elektronicznego (EMI).

Dodatkowo, zakończyliśmy rok innym sukcesem, jakim były pierwsze transakcje 
AFORTI Factor w Rumunii. Powodzenie tamtejszego faktoringu jest dla nas zielonym 
światłem w drodze do prowadzenia biznesu w kolejnych krajach.

Życzę Państwu wszystkiego co najlepsze w rozpoczętym już 2022 roku!



Zobacz wideoWideo z podsumowaniem miesiąca

Wyniki sprzedażowe

Jak co miesiąc nadszedł czas 
podsumowania ostatnich wyników w 
Grupie AFORTI. Należy zauważyć, że 
grudzień był czasem ważnych dla nas 
wydarzeń.

Rozpoczynając od wyników operacyjnych, 
obrót na naszej platformie wymiany 
walut online wyniósł prawie 0,5 mln PLN, 
czyli o 13% więcej niż przed rokiem. W 
całym 2021 roku obrót wygenerowany 
na platformie AFORTI Exchange wyniósł 
prawie 5 mld PLN, co stanowi ponad 100% 
więcej niż w 2020 roku!

Grudzień, ale także cały ostatni rok, był 
dobrym dla naszej windykacji okresem. 

W samym grudniu wartość pozyskanych zleceń była wyższa o blisko 50%, porównując 
do 2020 roku, ich wartość to prawie 50 mln PLN. Natomiast w całym ubiegłym roku 
nominalna wartość zleceń AFORTI Collections wyniosła 750 mln PLN.

W tym roku, w porównaniu do wcześniejszych lat, udzielaliśmy mniej finansowania 
w formie faktoringu. Miało to związek z trwającą wciąż pandemią i ostrożniejszym 
podchodzeniem do ryzyka w zakresie finansowania. Nie zmienia to jednak faktu, że w 
2022 roku chcemy zwiększać wolumeny finansowe, co pokazaliśmy już w 4. kwartale 
minionego roku, udzielając przedsiębiorcom finansowania o wartości większej o blisko 
60%.

Podsumowując, grudzień był dla całej Grupy AFORTI dobrym miesiącem. Łączna 
sprzedaż w tym okresie osiągnęła wartość 113 mln PLN. W całym ubiegłym roku 
osiągnęliśmy sprzedaż o wartości 1,2 mld EUR, czyli o 90% więcej niż w 2020 roku.

Mocno wierzę, że tak jak 2021 rok był udany dla naszych linii biznesowych w Polsce, 
tak samo 2022 rok będzie pomyślny dla ekspansji zagranicznej naszego biznesu. 
Podsumowując ostatnie wydarzenia, takie jak aktywacja licencji EMI i pierwsze 
transakcje faktoringowe w Rumunii jesteśmy na bardzo dobrej drodze.

https://www.youtube.com/watch?v=oxEk_-kJavQ
https://afortiexchange.pl/
https://afortiexchange.pl/


WYNIKI OPERACYJNE GRUPY W GRUDNIU 2021

WYNIKI OPERACYJNE SPÓŁEK



AFORTI.BIZ

2021 rok zakończyliśmy znaczącymi dla 
projektu AFORTI.BIZ sukcesami. Nasze 
plany dotyczące ekspansji AFORTI na nowe 
rynki są coraz bliższe realizacji.

Po kilku miesiącach oczekiwania nastał dla 
nas ważny moment jakim była aktywacji 
licencji EMI. Tym sposobem otrzymaliśmy 
zgodę na operacyjną działalność na terenie 
Cypru. W tym samym czasie złożyliśmy 
wniosek o paszportyzację licencji na 
kolejne rynki, tak abyśmy zgodnie z 
obraną przez nas strategią wkrótce mogli 
rozpocząć oferowanie naszych usług w 11 
krajach Europy Środkowo – Wschodniej. 
Niebawem planujemy zaoferowanie m.in. 
takich usług jak: wymiana walut, faktoring, 
przelewy walutowe czy prowadzenie rachunków.

Pod koniec tego roku nastąpiło operacyjne uruchomienie naszej spółki faktoringowej 
w Rumunii, AFORTI Factor Romania IFN S.A. W tym czasie udało się nam podpisać 
pierwsze umowy i dokonać pierwszych transakcji faktoringowych poza granicami 
Polski.

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



Przeczytaj raport

4 stycznia opublikowaliśmy raport 
bieżący za grudzień 2021. Wartość 
sprzedaży Grupy AFORTI w tym miesiącu 
wyniosła ok. 113,52 mln EUR.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią 
raportu na naszej stronie:

Z radością informujemy, że zakończyliśmy 
proces aktywacji licencji pieniądza 
elektronicznego (EMI). To kolejny duży 
krok na drodze do realizacji strategii 
Grupy AFORTI. Jednocześnie złożyliśmy 
wniosek do Centralnego Banku Cypru o 
paszportyzację licencji EMI na pozostałe 
rynki Unii Europejskiej. Paszportyzacja 
pozwoli nam rozwijać działalność w 11 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej 
zgodnie ze strategią Grupy.

Przeczytaj artykuł

Z końcem grudnia AFORTI Factor 
Romania IFN S.A. zrealizowała pierwsze 
transakcje w Rumunii i sfinansowała 
pierwsze faktury.

Tym sposobem spółka osiągnęła założony 
cel na 2021 rok, rozpoczynając ekspansję 
zagraniczną. 

Przeczytaj artykuł

https://aforti.pl/2022/01/04/rb-espi-2-2022-szacunkowe-dane-operacyjne-i-sprzedazowe-grupy-kapitalowej-aforti-grudzien-2021-r/
https://aforti.pl/2022/01/03/aforti-factor-w-rumunii/
https://aforti.pl/2021/12/23/aktywacja-licencji-emi-2/


Wspieramy:

Grupa AFORTI 
potwierdziła swoje 

wsparcie dla zespołu 
Start Gniezno! AFORTI 

została sponsorem 
tytularnym drużyny 

Start Gniezno w 
sezonie 2022. Już teraz 

wiemy, że pierwsze 
spotkanie zespołu w 

ramach eWinner 1. Ligi 
odbędzie się w dniach 

9-11 kwietnia 2022.

Wciąż oczekujemy na 
oficjalną prezentację 

składu Yujin Drift Team 
w sezonie 2022. Pierwsze 

wyścigi zaczną wiosną 
przyszłego roku.

Aktorzy Teatru Lalek 
Guliwer przygotowali 

się do nowego roku na 
scenie. Pierwsze spektakle 

zaprezentowano po 
powrocie na scenę 8 

stycznia. W noworocznym 
repertuarze znalazły się 
takie spektakle jak: „Czy 

umiesz gwizdać, Joanno?” 
czy „Ach, jak cudowna jest 

Panama”.

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.pl

https://aforti.pl
https://www.youtube.com/channel/UCcnSlXNmF3Tv-e9VkWxgSZw
https://www.linkedin.com/company/7112981/admin/
https://twitter.com/AfortiHolding
https://www.facebook.com/GrupaAFORTI
https://www.instagram.com/afortisupport/

