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Szanowni Państwo,
pewnym korkiem wkroczyliśmy w kolejny rok działalności Grupy AFORTI.
Z 2022 rokiem wiążemy wiele planów i działań licząc, że gdy będziemy podsumowywać ten czas,
wywiążemy się z kolejnych elementów strategii Grupy na lata 2021-2023.

Podsumowanie miesiąca
Przed całą załogą AFORTI pracowity czas.
Zakończyliśmy 2021 rok bardzo dobrymi wynikami,
za co bardzo Państwu, jak i naszym
współpracownikom bardzo dziękuję!
Jest to nasza motywacja, aby sięgnąć po więcej,
dlatego już od grudnia sukcesywnie rozpoczęliśmy
ekspansję zagraniczną. W styczniu kontynuowaliśmy
pozyskiwanie nowych klientów rumuńskiej spółki
faktoringowej, czego efektem są kolejne podpisane
umowy.
W coraz szybszym tempie rozwija się projekt
AFORTI.BIZ. Po aktywacji licencji EMI i wysłaniu
wniosku o jej paszportyzację pracujemy nad
zbudowaniem zespołu wspierającego nasze lokalne
działania za granicą. Liczę, że niebawem przybliżę
Państwu zakres naszych działań operacyjnych w
zakresie asset managementu.
Zachęcam do przeczytania naszego comiesięcznego raportu bieżącego.
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Wideo z podsumowaniem
miesiąca

Zobacz wideo

Wyniki sprzedażowe
Pierwszy miesiąc 2022 roku był dobrym czasem dla
Grupy AFORTI jeśli chodzi o wyniki operacyjne. Tylko
jedna linia biznesowa zanotowała nieznacznie gorsze
wyniki, niż w styczniu ubiegłego roku. Wszystkie
pozostałe linie biznesowe odnotowały dwucyfrowe
wzrosty.
Sprzedaż całej Grupy AFORTI w styczniu wyniosła
ponad 90 mln EUR, co jest wynikiem lepszym
o 40% rok do roku. W tym czasie liczba Klientów
Grupy wzrosła o 13%.
Jedyną linią biznesową, która zanotowała niższe niż rok
temu wyniki jest obszar finansowania przedsiębiorstw.
W porównaniu do stycznia 2021 spółka AFORTI
Factor odnotowała spadek udzielanego finansowania
o 7%.
Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja jeśli chodzi o obszar FX, czyli spółkę AFORTI Exchange. W
styczniu obrót dla platformie wymiany walut online wyniósł ponad 300 mln PLN, jest to wzrost o
prawie 30% rok do roku.
Jednak największe wzrosty w styczniu odnotowała nasza spółka windykacyjna - AFORTI
Collections, która niedawno uruchomiła nową stroną internetową, wzbogaconą m.in. o "Giełdę
długów". Nie ukrywamy, iż dostrzegamy duży potencjał na rynku windykacyjnym i liczymy, że będzie
to bardzo dobry rok dla spółki.
Szanowni Państwo, na koniec chciałbym zaktualizować status dotyczący licencji EMI, która została
aktywowana przez Bank Centralny Cypru pod koniec grudnia. Po tym jak złożyliśmy wniosek o
paszportyzację licencji na kraje UE, oczekujemy na decyzję oraz przygotowujemy się do powrotu na
rynek rumuński z wymianą walut. Już w grudniu rozpoczęliśmy udzielanie finansowania dla
przedsiębiorców w Rumunii. W styczniu kontynuowaliśmy zwiększanie wolumenów, teraz pora
na kolejny krok.

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY W STYCZNIU 2022

WYNIKI OPERACYJNE SPÓŁEK
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AFORTI.BIZ
W minionym miesiącu wykonaliśmy kolejny milowy
krok w rozwoju projektu AFORTI.BIZ.
Po tym jak w ostatnich dniach grudnia 2021
roku aktywowaliśmy licencję EMI (E-Money
Institution), poczyniliśmy starania zbliżające nas do
kolejnego celu, jakim jest ekspansja na inne kraje Unii
Europejskiej. Obecnie oczekujemy na decyzję w
sprawie paszportyzacji licencji EMI, co pozwoliłoby
nam zwiększyć zasięg naszych działań. Niezmiennie,
zgodnie z założoną strategią, koncentrujemy się
na ekspansji na kraje Europy Środkowej.
Przygotowujemy się do tego, aby w momencie kiedy
otrzymamy niezbędne pozwolenia rozpocząć
działalność operacyjną na wybranych rynkach. Jeżeli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, o efektach tych
działań będziemy mogli powiedzieć jeszcze
w pierwszym półroczu 2022 roku.
Warto również powiedzieć o tym co działo się w rumuńskiej spółce AFORTI Factor. Poczyniła ona
bowiem kolejny krok do pełnego funkcjonowania na tamtejszym rynku. W styczniu przeszliśmy
standardową kontrolę przeprowadzoną przez tamtejszy Urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i
finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z naszymi założeniami, kontrola zakończyła się pozytywnie, co
tylko potwierdziło zgodność stosowanych przez nas procedur z przepisami AML (Anti-Money
Laundering). W związku z tym możemy dalej skupić się na prowadzeniu działalności operacyjnej.
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2 lutego opublikowaliśmy raport bieżący
za styczeń 2022 roku. Wartość sprzedaży
Grupy AFORTI w tym miesiącu wzrosła rok do
roku o ponad 40%.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu
na naszej stronie:
Przeczytaj raport

Już niebawem na stronie AFORTI
Exchange pojawi się seria postów
tłumaczących zasady działania rynku
walutowego, kantorów internetowych,
przeliczników walut i ich kursów.
Zachęcamy do przeczytania artykułu na
temat działania rynku walutowego Forex:
Przeczytaj artykuł

Zachęcamy do skorzystania z nowej
strony AFORTI Collections
Stronę wzbogaciła platforma „Giełda długów”
za pomocą której Wierzyciele mogą zamieścić
oferty sprzedaży wymagalnych należności, a
inni Przedsiębiorcy, osoby prywatne lub
zainteresowani Dłużnicy mogą je kupić.

Zobacz stronę

Wspieramy:
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AFORTI
Start Gniezno

Yujin
Drift Team

Podobnie jak w minionym
sezonie, w 2022 roku AFORTI
Start będzie rywalizować
również w lidze czeskiej. W
styczniu poznaliśmy terminarz
tych rozgrywek i wiemy, że
zagraniczne zmagania nasza
drużyna rozpocznie w kwietniu.
Przypomnijmy, że bronimy
tytułu wicemistrza Czech.

Styczeń w naszym zespole
driftingowym to miesiąc
przygotowań. Ekipa szykuje
auta do niezwykle
intensywnego sezonu. Ten taki
się zapowiada, bowiem już
możemy zdradzić, że będziemy
celować w rozgrywki
międzynarodowe. Oficjalny
kalendarz startów zostanie
ogłoszony wkrótce.

Teatr Lalek
Guliwer
Specjalnie z myślą o
najmłodszych Teatr Lalek
Guliwer przygotował projekt
„Łap Ferie”. W ramach tego
cyklu dzieci nie dość, że będą
mogły obejrzeć szeroki
repertuar spektakli, to po
każdym z nich
przeprowadzana jest lekcja
teatralna „Teatr Okiem
Guliwera”.

Pozdrawiamy i życzymy kolejnego udanego miesiąca!
Grupa AFORTI
ul. Chałubińskiego 8, 27. piętro
00-613 Warszawa
www.aforti.pl
Nie chcesz otrzymywać od nas newslettera? Wypisz się TUTAJ.
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