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Czy to koniec ujemnych wyników?
Roczne wyniki YOLO S.A. wykazały stratę netto w wysokości 6,2 mln zł, prawie o milion większą niż
w roku ubiegłym. Wyniki są nadal ujemne, czego główną przyczyną są odpisy aktualizacyjne portfela
udzielonych pożyczek odnawialnych w wysokości 5,4 mln zł. Jak zapewnia Zarząd spółki, powinien to
być ostatni okres, w którym odpisy tak mocno wpływają na wynik.
Zarząd spółki przyznaje, że rzeczywistość szybko zweryfikowała ich założenia, co do rozpoczętej działalności
pożyczkowej. I choć są pewni, że obrali właściwy kierunek to pewnie zrobiliby parę rzeczy inaczej.
Mówi Krzysztof Piwoński, Prezes Zarządu YOLO S.A.: „Nie chcieliśmy być tacy, jak wszyscy i iść z tłumem.
Chcieliśmy mieć coś własnego, innego. W tym szukaliśmy przewagi konkurencyjnej. Nadal uważamy, że pożyczka
odnawialna na karcie to przysłowiowy strzał w 10, ale może powinniśmy wcześniej uruchomić pożyczkę ratalną,
która pozwoliłaby szybciej odzyskać kapitał.”
Bo to właśnie brakujący kapitał był przyczyną ograniczenia liczby udzielonych Trzynastek i przeniesienia
środków na inny cel – nowy produkt w postaci pożyczki ratalnej, wprowadzony pod koniec ubiegłego roku.
Pożyczki Trzynastki nie gwarantowały spółce dodatniego salda przepływów pieniężnych, co w sumie było
wpisane w charakterystykę produktu (kapitał spłacany dopiero na koniec umowy). Mają to zmienić pożyczki
ratalne, oparte na wyższej marży.
„Pożyczka ratalna YOLO już teraz, po kilku miesiącach generuje silniejsze przepływy niż Karta Trzynastka.”
K.Piwoński.
Największą szkodowość portfela przyniosły pożyczki odnawialne udzielone w początkowym okresie
działalności, w którym spółka dopiero budowała swoje kompetencje w zakresie modelu scoringowego. „To
właśnie te pożyczki wpływają na tak istotne odpisy aktualizacyjne w wysokości 5,4 mln zł, a tym samym na
ostateczny wynik finansowy spółki. Po ich wygaśnięciu, co właśnie się dzieje, odpisy nie powinny być już tak
znaczące. Pamiętajmy, że dużo się nauczyliśmy, a przede wszystkim dopracowaliśmy mechanizmy scoringowe,
które obecnie gwarantują nam zdecydowanie niższą szkodowość portfela w stosunku do wcześniejszego okresu.”
Jak wynika z rocznego sprawozdania finansowego opublikowanego 29 marca, przychody spółki rosną i
pozwalają już pokrywać koszty operacyjne o charakterze stałym (na koniec 2018 roku wyniosły 3 135 tys. zł
i były wyższe od roku ubiegłego o 3 155 tys. zł). Poprawa kondycji finansowej YOLO jest jednak w dużej
mierze uzależniona od pozyskania finansowania zewnętrznego. W lutym spółka emitowała dwuletnie
niezabezpieczone obligacje o wartości 1,5 mln zł, za które będzie płacić WIBOR 3M plus 6,9 pkt proc. marży.
„Będziemy oczywiście robić wszystko, aby zamknąć rok 2019 z zyskiem netto – chociaż zastrzegam, że nie jest to
prognoza. Nasza pożyczka ratalna YOLO generuje wysoką marżę oraz zadowalający cash flow. Z marży
pokrywamy już koszty stałe, default jest na zadowalającym poziomie. Dodatkowy zastrzyk kapitału wywoła efekt
„kuli śnieżnej”, koszty stałe rozejdą się na większej liczbie pożyczek. Z niecierpliwością czekamy na pierwszy zysk.”
– komentuje Prezes Piwoński.

