Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dot. przyjęcia
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz udzielenia absolutorium Członkom
Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YOLO S.A. z działalności w 2018 roku
sporządzone 1 kwietnia 2019 r.

I.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz ocena ich niezależności

Zgodnie ze Statutem YOLO S.A. („Spółka”) Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków.
Zmiany personalne, jakie zaszły w roku 2018 to:

z powodów osobistych rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Agnieszka
Wiśniewska. Rezygnacja nastąpiła z dniem 30 kwietnia 2018 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. w dniu 7 maja 2018 r. powołało do Rady Nadzorczej



Pana Wojciecha Andrzejewskiego, który do lutego 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Rady Nadzorczej („Rada”) wchodzili następujący członkowie:
1.
Tadeusz Różański – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 27 kwietnia 2011 r.
2.

Wojciech Adam Piwoński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 8 listopada 2010 r.

3.

Marek Madej – Członek Rady Nadzorczej od 9 października 2017 r.

4.

Andrzej Józef Makarewicz – Członek Rady Nadzorczej od 8 listopada 2010 r.

5.

Wojciech Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej od 7 maja 2018 r.

Członkowie Rady są powoływani oraz odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres wspólnej
trzyletniej kadencji. Obecna kadencja rozpoczęła się w dniu 27 czerwca 2016 r. oraz trwa do dnia
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Raportu Rocznego YOLO S.A. za 2018 r. W związku z tym, Rada
Nadzorcza ma świadomość, że w najbliższym czasie konieczne jest powołanie Członków Rady na nową
kadencję.
Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Rada Nadzorcza dokonała aktualizacji posiadanych
informacji odnośnie powiązań obecnych członków Rady z akcjonariuszami Spółki oraz okoliczności, które
mogą wpłynąć na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności, o których mowa w Załączniku
nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady. Po
przeprowadzeniu weryfikacji, w opinii Rady Nadzorczej dwóch członków Rady spełnia kryteria niezależności:
Pan Tadeusz Różański oraz Pan Marek Madej.
II.

Działalność Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2018 roku

Rada Nadzorcza w trakcie swych posiedzeń realizowała zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu YOLO
S.A. i decyzji akcjonariuszy.
W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności analizowała wyniki ekonomiczno – finansowe Spółki i
dokonywała ich oceny, zapoznawała się z informacjami Zarządu dotyczącymi działalności Spółki oraz
podejmowała uchwały w sprawach, w których Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki wymagał decyzji
Rady.
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Zgodnie ze Statutem Spółki, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. W roku 2018
Rada Nadzorcza odbyła łącznie 7 posiedzeń w dniach:

22 stycznia 2018 r.,


29 stycznia 2018 r.,



29 marca 2018 r.,



17 kwietnia 2018 r.,



1 czerwca 2018 r.,



28 czerwca 2018 r.,



2 sierpnia 2018 r.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza podjęła szereg uchwał, które dotyczyły m.in.:

oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2017 rok,


oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2017 roku,



przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku,



wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w spółce Presco investments Ltd. na rzecz obecnych
akcjonariuszy YOLO S.A. – Black Onyx Investment Ltd. oraz WJA Investment Ltd.,



rekomendacji dotyczącej pokrycia straty za 2017 r.,



wyboru audytora na lata 2018-2019,



wyrażenia zgody na zawarcie umów z Członkami Zarządu,



przyjęcia jednolitego tekstu Statutu YOLO S.A.,



akceptacji zmiany Regulaminu Zarządu,

Szczegółowy zakres podejmowanych uchwał przez Radę Nadzorczą w 2018 roku znajduje się w protokołach z
posiedzeń Rady Nadzorczej.
Jednym z głównych zadań Rady Nadzorczej jest powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki. Z uwagi na
złożoną rezygnację Wiceprezesa Zarządu, Pana Wojciecha Andrzejewskiego z pełnionej funkcji z dniem 28
lutego 2018 r., Rada Nadzorcza w dniu 1 czerwca 2018 r. powołała Pana Macieja Królika na Członka Zarządu.
Rada ustanowiła także wynagrodzenie dla Członków Zarządu.

Komitet Audytu
Od 12 października 2017 r. w Spółce działa Komitet Audytu powołany w oparciu o ustawę o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089)
(dalej: „Ustawa”).
Komitet Audytu składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu,
powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej. W skład
Komitetu wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej:
1.
Marek Madej – Przewodniczący Komitetu Audytu
2.

Tadeusz Różański – Członek Komitetu Audytu

3.

Wojciech Adam Piwoński – Członek Komitetu Audytu.

Członkowie Komitetu spełniają wymagania ustawowe, wskazane w Ustawie dla członków Komitetu Audytu
oraz wymagania określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 (‘DPSN”).
Zadaniem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków
kontrolnych i nadzorczych w zakresie:

właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej,


skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej,



właściwego funkcjonowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem,



zapewnienia niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów.
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W 2018 roku Komitet Audytu odbył 2 posiedzenia, podczas których sporządził sprawozdanie z własnej
działalności w 2017 roku, zlecił Dyrektorowi Finansowemu rozpoczęcie procedury ofertowej na usługi
audytorskie oraz dokonał rekomendacji dla Rady Nadzorczej w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej na lata
2018-2019.
Dodatkowo Komitet Audytu monitorował prawidłowość sporządzania przez Spółkę okresowych sprawozdań
finansowych poprzez uczestnictwo w spotkaniach z audytorem dokonującym przeglądu oraz badania
sprawozdania finansowego.
Szczegółowy opis działalności Komitetu Audytu w 2018 roku znajduje się w odrębnym sprawozdaniu z
działalności sporządzonym przez Komitet Audytu.
III.

Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego.

Uwzględniając Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, Komitet Audytu przedstawił Radzie swoją
ocenę, co do skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji
audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących
raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
W Spółce nie wyodrębniono poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za wyżej wskazane systemy i
funkcje, natomiast zgodnie z zasadą III.Z.2 DPSN osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt
wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
Identyfikacja ryzyka, jego ocena oraz monitoring spoczywają bezpośrednio na jednostkach organizacyjnych
odpowiedzialnych za dany obszar ryzyka i są systematycznie raportowane do Zarządu Spółki, który podejmuje
decyzje mające na celu wyeliminowanie ryzyka bądź ograniczenie jego skutków. Z uwagi na wielkość Spółki
oraz jeszcze niewielką skalę jej działalności Rada Nadzorcza uznaje taki mechanizm za wystarczający i na dzień
przedmiotowego sprawozdania pozytywnie ocenia wdrożone w Spółce procedury oraz skuteczność systemu
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
Funkcjonujące w Spółce struktury i procedury dotyczące niemal wszystkich procesów zachodzących w Spółce
to narzędzie służące kontroli wewnętrznej oraz stworzeniu w Spółce takiego stanu faktycznego, w którym
ryzyko wystąpienia braku zgodności będzie ograniczone do minimum. Od strony technicznej Spółka zapewniła
system raportujący aktualny i przewidywany stan finansowy Spółki oraz systemy raportowe identyfikujące
ewentualne niezgodności w działalności operacyjnej i kontrolujące zachodzące procesy.
Funkcjonowanie compliance, czyli zarządzanie zgodnością ma na celu zapewnienie zgodności działalności
Spółki z przepisami prawa, postanowieniami regulacji wewnętrznych oraz etyką. Takie działania mają służyć
ograniczeniu ryzyka sankcji, strat finansowych a także utraty reputacji przez Spółkę. Realizacją zadań
zapewniających zgodność zajmują się menagerowie najwyższego szczebla w zakresie własnych obszarów
biznesowych. Do ich kompetencji należy m.in.: tworzenie oraz aktualizacja obowiązujących regulacji
wewnętrznych w ścisłej współpracy z właściwymi jednostkami merytorycznymi oraz kontrola nad ich
wdrożeniem, a także działania podejmowane w ramach zapewniania zgodności działalności z nowymi
ustawowymi wymogami regulacyjnymi.
Za proces sporządzania sprawozdań finansowych, w tym merytorykę i terminowość odpowiada Dyrektor
Finansowy Spółki, przy czym za system zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sporządzenia sprawozdań
odpowiedzialny jest bezpośrednio Zarząd Spółki. Dodatkowo, roczne sprawozdania finansowe Spółki
podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, a śródroczne sprawozdania finansowe podlegają
przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.
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Pod koniec 2017 r. Komitet Audytu uchwalił stosowaną obecnie w Spółce „Procedurę i politykę wyboru firmy
audytorskiej do sprawozdań spółki oraz świadczenia innych usług przez firmę audytorską”. Wybór firmy
audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta, według której maksymalny czas nieprzerwanego trwania badań przeprowadzanych przez tę samą
firmę audytorską nie może przekroczyć limitu wskazanego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
tj. 5 lat.
Obecna umowa z firmą audytorską CSWP Audyt Sp. z o.o. zakłada przegląd i badanie sprawozdań finansowych
za lata obrotowe 2018-2019.
IV.

Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu
korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Rada Nadzorcza monitoruje wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych, w szczególności
nałożonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014
roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych oraz
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 („DPSN”). W ocenie Rady Nadzorczej, w 2018 r. Spółka
terminowo raportowała istotne wydarzenia dotyczące YOLO S.A., w formie raportów bieżących. W ocenie Rady
Nadzorczej w 2018 r. nie było przypadku nie przygotowania przez Spółkę raportu bieżącego, w sytuacji kiedy
takie zobowiązanie zaistniało, bądź opóźnienia publikacji raportu.
Spółka publikuje na swojej stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje, zgodnie z DPSN oraz w
rocznym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oświadczenie na temat stanu stosowania rekomendacji
i zasad zawartych w DPSN.
Rada Nadzorcza z satysfakcją zauważa, że ilość nieprzestrzeganych przez Spółkę zasad i rekomendacji
zawartych w DPSN z roku na rok maleje, a Spółka przykłada dużą wagę do poszanowania relacji z
akcjonariuszami Spółki.
V.

Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej/charytatywnej

Spółka nie prowadzi aktywnej polityki sponsoringowej ani charytatywnej. Opis okazjonalnych działań
lokalnych o charakterze charytatywnym Zarząd Spółki przedstawił w rocznym Sprawozdaniu z działalności
Spółki.
Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2018 oraz z uwagi na fakt, że Spółka nie
odnotowała jeszcze zysku, w ocenie Rady Nadzorczej, takie ograniczone działanie w tym zakresie jest
uzasadnione.
VI.

Ocena sprawozdania finansowego YOLO S.A. za 2018 rok oraz rekomendacje dla Walnego
Zgromadzenia

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu Sprawozdania finansowego YOLO S.A. za 2018 rok.

2018

2017
(przekształcone)

Przychody ze sprzedaży

3 135 tys. zł

(20) tys. zł

Utrata wartości pożyczek udzielonych i pakietów wierzytelności

(225) tys. zł

(222) tys. zł

Koszt własny sprzedaży

(5 884) tys. zł

(5 041) tys. zł

Wynik brutto ze sprzedaży

(2 974) tys. zł

(5 283) tys. zł

Strata z działalności operacyjnej (EBIT)

(5 237) tys. zł

(5 896) tys. zł

Strata netto

(6 266) tys. zł

(5 313) tys. zł
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Rada odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno – finansowych, ponieważ elementy te
zostały szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności Spółki.
Zauważalne jednak jest, że poniesiona strata netto wzrosła rok do roku o blisko 1 mln zł. Należy jednak zwrócić
uwagę, że największy wpływ na to miały odpisy aktualizacyjne na portfelu udzielonych pożyczek (związane z
wysoką szkodowością na pożyczkach udzielonych na początku działalności w 2017 r.), a które, według
wyjaśnień Zarządu nie powinny tak istotnie rzutować na wynik finansowy Spółki w przyszłych okresach.
Szkodowość pożyczek na obecnym etapie działalności jest już zadawalająca i nie odbiega istotnie od
wskaźników rynkowych.
Wzrost przychodów Spółki to naturalny proces rozwoju działalności. Z marży Spółka pokrywa już koszty stałe.
Na koniec 2018 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 3,3 mln PLN, co wraz z
pozyskiwanym finansowaniem zewnętrznym pozwala Spółce zapewnić ciągłość działalności. W Sprawozdaniu
z działalności Spółki w 2018 r. Zarząd szczegółowo wyjaśnia obecną i przewidywaną sytuację finansową Spółki.
Z uwagi jednak na fakt, że bilans sporządzony przez Zarząd wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitału
zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zobowiązany jest
niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (art.
397 KSH).
Zdaniem Rady Nadzorczej przyjęte przez Spółkę metody rachunkowości zostały zastosowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. W opinii Rady Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych – CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 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 analizie wyników Spółki, Rada przyjmuje wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok 2018 z
dochodów Spółki przyszłych okresów.
Podsumowując Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o:
•
przyjęcie Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
•

przyjęcie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,

•

udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2018,

•

pokrycie poniesionej straty netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 6 266 336,76 zł z dochodów Spółki
przyszłych okresów.

VII. Ocena działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku
Zgodnie z obowiązującymi „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza
przedstawia akcjonariuszom YOLO S.A. ocenę swojej pracy za 2018 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.
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.
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W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
o przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku i udzielenie absolutorium Członkom
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w minionym roku.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
1.

Tadeusz Różański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

…………..……………………………

2.

Wojciech Piwoński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

…..……….……………………………

3.

Marek Madej – Członek Rady Nadzorczej

……..…….……………………………

4.

Wojciech Andrzejewski – Członek Rady Nadzorczej

…..……….……………………………

5.

Andrzej Makarewicz – Członek Rady Nadzorczej

……..…….……………………………
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