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PODSUMOWANIE REALIZACJI STRATEGII YOLO S.A. NA LATA 2016-2018
Szanowni Państwo,
lata 2016-2018 były wyjątkowe dla YOLO. Zamknęliśmy za sobą bardzo ważny rozdział działalności
windykacyjnej, której poświęciliśmy 18 lat istnienia spółki. Rozpoczęliśmy aktywne działania w
sektorze consumer finance i jesteśmy obecnie w punkcie, który przybliża nas do celu.
Strategia opublikowana przez nas w 2016 r. zakładała głęboką restrukturyzację grupy kapitałowej oraz
zbudowanie rentownej działalności pożyczkowej. Niemal wszystkie cele zostały osiągnięte.
Z początkiem 2017 r. dokonano połączenia wszystkich polskich podmiotów zależnych z YOLO S.A., a
następnie sprzedaży rosyjskiej i maltańskiej spółki zależnej wraz z posiadanymi pakietami wierzytelności
rosyjskich, uzyskując tym samym ok. 18,5 mln zł. Sprzedaliśmy również posiadane aktywa w postaci
nieruchomości (biurowiec) za blisko 16 mln zł. Pożyczki udzielone historycznie pod marką Debet Partner
generują stabilne, aczkolwiek niewielkie przepływy.
Działalność pożyczkową uruchomiliśmy w marcu 2017 r. i jeszcze tego samego roku spółka została oficjalnie
wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez KNF. Ciężka praca zaowocowała dwoma
produktami, które dzisiaj z dumą możemy zaoferować naszym klientom. Karta Trzynastka i pożyczka
ratalna YOLO spotkały się z dużym zainteresowaniem. Do momentu publikacji niniejszego
podsumowania, wniosek o produkt finansowy w YOLO, złożyło ponad 130 tysięcy osób z czego zostało
uruchomionych ponad 10 tysięcy pożyczek. Uważam, że to niezły start. Cała sprzedaż realizowana jest w
kanale internetowym.
Pierwsze kwartały działalności pożyczkowej okazały się bardzo wymagające. Zmagaliśmy się z
wysokim poziomem oszustw, nie potrafiliśmy wystarczająco precyzyjnie selekcjonować
potencjalnych klientów pod kątem wiarygodności finansowej. Tym samym poziom pożyczek
straconych był znacznie wyższy od zakładanego w strategii 2016-2018. Odbiło się to negatywnie na wynikach
finansowych za lata 2017-2018. Koszt pozyskania klienta również przekroczył nasze oczekiwania.
Teraz, na początku roku 2019, mogę zakomunikować, że naprawiliśmy błędy nowicjusza. Skala oszustw jest
marginalna, a nasz autorski system scoringowy korzysta z niemal wszystkich baz danych udzielających
wiarygodnych i istotnych informacji na temat historii płatniczej potencjalnego pożyczkobiorcy, dzięki czemu
odsetek pożyczek zagrożonych osiągnął poziomy rynkowe. Koszty pozyskania klienta pozostały wyższe od
zakładanych przez nas w 2016 roku, teraz wiemy, że to były zbyt optymistyczne założenia. Potrzebne
finansowanie pozyskiwaliśmy poprzez emisję obligacji, w latach 2016-2018 w sumie na łączną kwotę 16 mln
zł.
Z początkiem II kwartału 2018 r. przekroczyliśmy zakładany w strategii dla początkowego okresu
działalności, próg 16,8 mln zł udzielonych pożyczek. Na koniec roku 2018 było to już 25,6 mln zł.
Naszym długoterminowym celem zakładanym w strategii rozwoju spółki było osiągnięcie rentowności w
1Q2018 roku. Zbyt optymistyczne założenia odnośnie wskaźników pożyczek straconych i błędy popełnione
na początku działalności pożyczkowej spowodowały, że na trwałą rentowność trzeba jeszcze trochę
poczekać. Aktualnie zakładamy, że rok 2019 zamkniemy dodatnim wynikiem.
Przygotowując strategię 2016-2018 wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale nie przypuszczaliśmy, że będzie aż
tak trudno. Uważam jednak, że warto było podjąć wyzwanie. Wiele się nauczyliśmy i wykonaliśmy ogrom
pracy. Teraz jesteśmy dobrze zorganizowaną firmą pożyczkową z dobrymi perspektywami na
przyszłość. W najbliższym czasie przedstawimy kolejną strategię nakreślającą nasze cele na kolejne trzy lata.
Serdecznie pozdrawiam - Krzysztof Piwoński, Prezes Zarządu YOLO S.A.

