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YOLO nad kreską. Czy to koniec ze stratą?
Przychody YOLO S.A. w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 2,36 mln zł, co stanowiło wzrost o 43% w
stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (IQ2018: 1,65 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej
spółki wzrósł o 172% i wyniósł 421 tys. zł, a spółka odnotowała pierwszy od czasu rozpoczęcia
działalności w branży consumer finance zysk netto w wysokości 62 tys. zł. EBITDA po pierwszych trzech
miesiącach br. osiągnęła poziom 568 tys. zł.
Roczny wynik spółki za 2018 rok (6,2 mln zł straty) mocno obciążyły odpisy aktualizacyjne portfela udzielonych
pożyczek odnawialnych w wysokości 5,4 mln zł. Wtedy też Zarząd spółki zapewniał, że powinien to być ostatni
okres, w którym odpisy tak mocno wpływają na wynik, a bieżący rok widzi zakończony zyskiem.
I pojawił się pierwszy sygnał świadczący o wejściu spółki w nowy rozdział działalności. Poprawa kondycji
finansowej YOLO była kwestią czasu, zważywszy na fakt, że portfel pożyczek spółki rósł z kwartału na kwartał.
Na koniec marca br. spółka posiadała portfel aktywnych pożyczek o wartości nominalnej ok. 23 mln zł.
„Na ten moment czekaliśmy ponad dwa lata. Stopniowo nabieramy masy i pojawiają się pierwsze tego pozytywne
efekty. Zysk jest symboliczny, ale to dopiero początek drogi do trwałych, satysfakcjonujących rentowności. Nasze
ambicje są znacznie większe.” - komentuje Krzysztof Piwoński, Prezes Zarządu YOLO S.A.
Osiągnięty przez spółkę zysk to głównie efekt coraz większej ilości udzielanych pożyczek (a co za tym idzie,
osiągnięcie większych przychodów z tego tytułu) oraz przekształcenia większości pożyczek odnawialnych w
pożyczki ratalne, które zagwarantowały wyższe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej aż o 66 % (choć
nadal są ujemne i na koniec IQ2019 wyniosły -1.4 mln zł).
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