Sprawozdanie Rady Nadzorczej YOLO S.A. z działalności w 2016 roku
oraz
z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego YOLO S.A. i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YOLO za 2016 rok

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Dobrych Praktyk
Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza niniejszym
przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym 2016.
I.

Skład Rady Nadzorczej YOLO S.A. w 2016 roku.

Zgodnie ze statutem YOLO S.A. („Spółka”), Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu
członków.
W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili
następujący członkowie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

Tadeusz Różański – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Wojciech Adam Piwoński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
Rafał Kamiński – Członek Rady Nadzorczej – pełnił funkcję do dnia 27 czerwca 2016 roku;
Agnieszka Natalia Wiśniewska – Członek Rady Nadzorczej;
Andrzej Józef Makarewicz – Członek Rady Nadzorczej;
Danuta Andrzejewska – Członek Rady Nadzorczej – pełni funkcję od dnia 27 czerwca 2016
roku.
Działalność Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa,
Statutu i decyzji akcjonariuszy.
W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością
Spółki YOLO S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Rada Nadzorcza w szczególności:
- zapoznawała się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej YOLO oraz sytuacją finansową spółek
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej YOLO,
- analizowała wyniki ekonomiczno – finansowe i dokonywała ich oceny,
- zapoznawała się z informacjami Zarządu dotyczącymi działalności Spółki,
- podejmowała uchwały w sprawach, w których Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki wymagał
decyzji Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2016 odbyła łącznie 8 posiedzeń w dniach:









07.01.2016 r.
17.02.2016 r.
22.03.2016 r.
30.03.2016 r.
17.05.2016 r.
03.06.2016 r.
17.06.2016 r.
19.12.2016 r.

W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto 18 uchwał. Najważniejsze uchwały dotyczyły:
- oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej YOLO za 2015 rok;
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok;
- wyboru biegłego rewidenta do przeglądu i badania jednostkowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok;
- oceny sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku;
- powołanie nowych Członków Zarządu w osobach Pani Izabeli Bednarek oraz Pana Kamila Czop;
- wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką łączną nieruchomości będących własnością Spółki;
- odjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki
Presco Investments Limited z siedzibą pod adresem: Vision Exchange Building, Level 1, Territorials
Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Malta, w ramach podwyższenia jej kapitału zakładowego.
Jednym z głównych zadań Rady Nadzorczej jest powoływanie i odwoływanie Zarządu YOLO S.A. W
okresie sprawozdawczym tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. skład Zarządu
przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.

Krzysztof Piwoński – Prezes Zarządu,
Wojciech Andrzejewski – Wiceprezes Zarządu,
Izabela Bednarek – Członek Zarządu – pełni funkcję od dnia 17 maja 2016 roku,
Kamil Czop – Członek Zarządu – pełni funkcję od dnia 17 maja 2016 roku.

Szczegółowy zakres podejmowanych uchwał przez Radę Nadzorczą w 2016 roku znajduje się
w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

III.

Ocena działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom YOLO S.A. ocenę
swojej pracy za 2016 rok.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem YOLO S.A. na
bieżąco konsultując istotne aspekty działalności Spółki. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza
pozyskiwała informacje o bieżącej działalności Spółki, sytuacji finansowej, przedsięwzięciach
realizowanych przez Spółkę oraz współpracy z kontrahentami z dokumentów, informacji oraz
wyjaśnień przedstawianych przez Zarząd Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej posiadając niezbędne kwalifikacje pozwalające na prawidłowe pełnienie
powierzonych im funkcji sprawowali ciągły nadzór nad działalnością Spółki.
Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w miarę
potrzeb Spółki. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni byli członkowie Zarządu, co pozwoliło
na pozyskanie od Zarządu szczegółowych informacji i wyjaśnień.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza
w sposób prawidłowy wywiązywała się ze swoich obowiązków, działała w sposób efektywny
i gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką.

IV.

Ocena sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
YOLO S.A. za 2016 rok.

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu rocznych sprawozdań finansowych YOLO S.A. oraz Grupy
Kapitałowej YOLO za 2016 rok. Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej
prezentacji wyników ekonomiczno – finansowych, ponieważ elementy te zostały szczegółowo
przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności Spółki.
Zdaniem Rady Nadzorczej, przyjęte przez Spółkę i Grupę Kapitałową YOLO metody rachunkowości
zostały zastosowane zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa. W opinii Rady
Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – CSWP Audyt Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, został wybrany
zgodnie z przepisami prawa, a biegli rewidenci dokonujący tego badania i przeglądu, spełniali warunki
do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu.
Po dokonanym badaniu sprawozdań finansowych, Zarząd Spółki złożył wniosek dotyczący podziału
zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016 w kwocie 37.772.486,12 zł (słownie: trzydzieści siedem
milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dwanaście
groszy), zgodnie z którym rekomenduje:
1. Przeznaczenie części zysku w kwocie: 37.769.701,95 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów
siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć
groszy) na wypłatę dywidendy,
2. Przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie 2.784,17 zł (słownie: dwa tysiące siedemset
osiemdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy) na pozostawienie w Spółce i przeznaczenie w
całości na zwiększenie kapitału zapasowego.
Podsumowując, Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki o:

- przyjęcie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,
- przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej YOLO za rok obrotowy 2016,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2016,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,
- przeznaczenie części zysku za rok 2016 w kwocie: 37.769.701,95 zł (słownie: trzydzieści siedem
milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć
groszy) na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku za rok 2016 w kwocie 2.784,17 zł (słownie:
dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy) na pozostawienie w Spółce i
przeznaczenie w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
1. Tadeusz Różański
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2. Wojciech Piwoński

…………………………..

3. Danuta Andrzejewska

.………………………….

4. Agnieszka Wiśniewska
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5. Andrzej Makarewicz

…………………………..

