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Podsumowanie miesiąca
Szanowni Państwo, Ostatnim raportem bieżącym
podsumowaliśmy wyniki za luty. Ostatnie tygodnie to
okres intensywnej pracy nad wynikami
sprzedażowymi, ale także nad zrealizowaniem
kolejnych etapów w naszych projektach
inwestycyjnych.

Obecnie głównie skupiamy się następnych krokach
związanych z naszym projektem AFORTI BIZ,
brytyjską spółką AFORTI PLC i rozwojem działalności
na rynkach zagranicznych. W lutym m.in. wdrożyliśmy
nową platformę Kalypso w celu rozwoju naszego
faktoringu w Rumunii. Pracujemy też nad poprawą
naszej płynności, aby jak najszybciej rozwiązać
wynikające z niej niedogodności. 

Chciałbym też poinformować, iż w ostatnich dniach znaleźliśmy się na liście najdynamiczniej
rozwijających się firm w Europie wg dziennika Financial Times. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie,
tym bardziej, iż tylko 3 fintechy z Polski znalazły się na tej liście. Z całą pewnością pojawienie się w
gronie najszybciej rosnących firm w Europie będzie dla nas dodatkową motywacja do pracy i rozwoju.

Zachęcam do zapoznania się z aktualnym raportem bieżącym, dostępnym na naszej stronie www oraz
podsumowaniem w formie wideo.

Podsumowanie miesiąca

 

https://app.freshmail.com/pl/campaign/get-snapshot-html/$$preview_href$$
https://www.youtube.com/watch?v=veCNYeiQgjE


Wyniki sprzedażowe
Szanowni Państwo, W ostatnich dniach
opublikowaliśmy raport bieżący z wynikami za luty br.

Biznesowo i sprzedażowo bardzo dobrze weszliśmy w
obecny rok i po dwóch miesiącach mamy wyniki
lepsze o około 40% w porównaniu do analogicznego
okresu ubiegłego roku. Tylko w lutym cała Grupa
AFORTI zrealizowała sprzedaż o wartości ponad 130
mln EUR. Na ten wolumen złożyły się wyniki naszych
poszczególnych linii biznesowych. Obroty na naszej
platformie wymiany walut w lutym wzrosły o 30%, a od
początku roku obrót na platformie wynosi już prawie 1
mld PLN. Nasza spółka windykacyjna AFORTI
Collections pozyskała w lutym zlecenia o nominalnej
wartości większej o ponad 70% aniżeli w lutym
ubiegłego roku. 

Od początku roku pozyskaliśmy już zlecenia o wartości około 160 mln zł. Bardzo nas cieszą wyniki
naszej spółki faktoringowej – AFORTI Factor, w której znacząco rosną obroty. W obecnym roku spółka
udzieliła przedsiębiorcom blisko 30% więcej finansowania niż przed rokiem, a tylko w lutym wartość
udzielonego finansowania wzrosła o ponad 100%.

Podsumowując, wszystkie nasze linie biznesowe notują w tym roku wzrosty obrotów i jeśli utrzymamy
taką dynamikę w marcu, to zapowiada się nam bardzo udany 1 kwartał 2023 roku.

 

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY W LUTYM 2023

WYNIKI OPERACYJNE SPÓŁEK W LUTYM 2023



 

Raport bieżący 
Wyniki osiągnięte w lutym, mimo że to najkrótszy
miesiąc w roku, napawają nas dużym optymizmem
i liczymy na utrzymanie takiej dynamiki w ostatnim
miesiącu I kwartału.

W lutym 2023 Grupa AFORTI osiągnęła łączną
wartość sprzedaży w wysokości 𝟭𝟰𝟯,𝟭𝟱 𝗺𝗹𝗻 𝗘𝗨𝗥 i
była wyższa o 𝟯𝟰,𝟬𝟳% w porównaniu do
analogicznego okresu poprzedniego roku.

Przeczytaj raport 

AFORTI Factor Romania
z systemem KALYPSO

Z radością informujemy, że spółka AFORTI Factor
Romania IFN S.A uruchomiła nowy system
faktoringowy Kalypso firmy Rebit Sp. z o.o.
Zrealizowane wdrożenie jest kontynuacją
współpracy, która rozpoczęła się w 2021 od
dostarczenia systemu faktoringowego Kalypso dla
AFORTI Factor S.A. działającej na rynku polskim.
Platforma Kalypso pozwala przeprowadzić cyfrową
transformację przedsiębiorstwa, zautomatyzować
procesy podnosząc efektywność i doświadczenia
klientów w każdym etapie świadczonych usług

Więcej informacji o systemie
KALYPSO

https://aforti.pl/2023/03/02/rb-espi-6-2023-szacunkowe-dane-operacyjne-i-sprzedazowe-grupy-kapitalowej-aforti-luty-2023-r/?fbclid=IwAR1WMtEYjl0nBPZU8YkF4U0P_sPpjGpjqg4sYLQ66Dlg52EErI2v2GXlqF0
https://aforti.pl/2023/02/17/aforti-factor-romania-wdraza-platforme-finansowa-kalypso/


Raport bieżący 
Jesteśmy niezwykle dumni mogąc zaprezentować
Państwu najnowszy ranking Financial Times –
„Europe’s Fastest Growing Companies 2023”.
Zajmujemy zaszczytne 555 miejsce na 1000
wyróżnionych firm z całego kontynentu! Tylko 3
fintechy z Polski znalazły się na prestiżowej liście
(w kategorii fintech, financial services, insurance) a
AFORTI Holding zajmuje na niej 38 z 67 miejsc.

Przeczytaj raport 

 

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.

https://www.ft.com/ft1000-2023
https://aforti.pl/
https://www.instagram.com/afortisupport/
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Company/Grupa-Aforti-495331333902642/
https://pl.linkedin.com/company/aforti-holding-s-a-
https://twitter.com/afortiholding
https://www.youtube.com/channel/UCcnSlXNmF3Tv-e9VkWxgSZw?feature=embeds_subscribe_title
mailto:iod@afortiholding.pl?subject=Wypis%20z%20Newslettera%20AFORTI

