Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Komitetu Audytu Spółki pod firmą YOLO Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z
dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu za 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ YOLO S.A.
W ROKU 2020
sporządzone w dniu 8 kwietnia 2021 roku

1.

PODSTAWA DZIAŁANIA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ YOLO S.A.

Komitet Audytu wspiera działania Rady Nadzorczej i jest ciałem doradczym działającym kolegialnie jako
wydzielony organ w ramach Rady Nadzorczej YOLO S.A. („Spółka”, „YOLO”).
Podstawą działania Komitetu Audytu są niżej wymienione regulacje:


Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym („Ustawa”);



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań jednostek interesu
publicznego („Rozporządzenie”);



Regulamin Komitetu Audytu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 12 października 2017
roku.

2.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU I WYPEŁNIANIE WYMOGÓW USTAWY

W okresie sprawozdawczym Komitetu Audytu składał się z 3 członków, powołanych przez Radę Nadzorczą
Spółki ze swojego grona, przy czym w okresie miedzy 8 kwietnia a 8 maja 2020 r. Komitet Audytu składał się 2
członków, z uwagi na zmiany w składzie Rady Nadzorczej YOLO oraz zmianę Przewodniczącego Komitetu
Audytu:


Artur Ciszewski – Przewodniczący Komitetu Audytu od 8 maja 2020 r.;



Marek Madej – Przewodniczący Komitetu Audytu do 8 kwietnia 2020 r. ;



Tadeusz Różański – Członek komitetu Audytu;



Wojciech Piwoński – Członek Komitetu Audytu.

Pracami Komitetu Audytu kierował jego Przewodniczący. W wyznaczonym składzie Komitet Audytu spełnia
wymagania Ustawy, w zakresie:


art. 129 ust. 1 – Przewodniczący Komitetu Audytu posiadał (Pan Marek Madej) i posiada (Pan Artur
Ciszewski) wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,



art. 129 ust. 3 – Pan Marek Madej spełniał, a Pan Artur Cieszewski oraz Pan Tadeusz Różański
spełniają kryteria niezależności opisane w ustawie,



art. 129 ust. 5 – Przewodniczący Komitetu Audytu posiadał (Pan Marek Madej) i posiada (Pan Artur
Ciszewski) wiedzę i umiejętności z zakresu branży finansowej,



art. 129 ust. 6 - Przewodniczący Komitetu Audytu (Pan Marek Madej i Pan Artur Ciszewski) został
powoływany przez Radę Nadzorczą Spółki.
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3.

ZADANIA KOMITETU AUDYTU

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej Spółki w wykonywaniu jej
statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie:
1.

Monitorowania właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej;

2.

Monitorowania

wykonywania

czynności

rewizji

finansowej,

w

szczególności

zapewnienia

niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów;
3.

Monitorowania skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz właściwego funkcjonowania
systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem i compliance.

Ponadto do zadań Komitetu Audytu należy:


Opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu
sprawozdań finansowych YOLO – polityka ta została przyjęta przez Komitet Audytu 28 listopada 2017
r., a w latach 2018-2020 nie wprowadzano zmian do tej polityki;



Przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie z
przyjęta polityką wyboru firmy audytorskiej.

4.

POSIEDZENIA KOMITETU AUDYTU I WYKONYWANIE ZADAŃ PRZEZ KOMITET AUDYTU
4.1 Posiedzenia Komitetu Audytu w 2020 roku

W 2020 roku Komitet Audytu odbył trzy posiedzenia, podczas których:


Upoważnił Dyrektora Finansowego YOLO do rozpoczęcia procedury wyboru firmy audytorskiej
odpowiedzialnej za przegląd śródrocznego sprawozdania Spółki za pierwsze półrocze 2020 r. oraz
badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. (14 stycznia 2020 r.);



dokonał oceny ofert i rekomendacji dla Rady Nadzorczej YOLO w zakresie wyboru firmy audytorskiej
odpowiedzialnej za przegląd śródrocznego sprawozdania Spółki za pierwsze półrocze 2020 r. oraz
badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. (13 marca 2020 r.);



sporządził sprawozdanie z własnej działalności w 2019 roku (1 kwietnia 2020 r.).

4.2 Monitorowanie właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej oraz
monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności zapewnienia
niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów
Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu w roku 2020 było monitorowanie prac związanych z procesem
sporządzania oraz rewizją sprawozdań finansowych Spółki. Komitet na bieżąco współpracował w tym zakresie
z Dyrektorem Finansowym oraz Audytorem.
Komitet Audytu na bieżąco monitorował prawidłowość procesu sprawozdawczości finansowej, w tym głównie
stosowane przez Spółkę standardy rachunkowości związane z wyceną aktywów finansowych YOLO (portfel
udzielonych pożyczek konsumenckich). W szczególności Komitet Audytu analizował w 2020 roku metodologię
wyceny aktywów finansowych przez Spółkę, jak również głównych szacunków i założeń z tym związanych.
Stosownych wyjaśnień w tym zakresie udzielił Przewodniczącemu Komitetu Audytu Dyrektor Finansowy
Spółki.
W ocenie Komitetu Audytu Spółka w sposób prawidłowy stosuje w ramach swojej polityki rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte przez Unię Europejską w odniesieniu do
wyceny kluczowych aktywów YOLO (pożyczki konsumenckie) oraz rozpoznawania przychodu z tych aktywów.
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Komitet Audytu monitorował prawidłowość sporządzania przez Spółkę okresowych sprawozdań finansowych,
w tym przede wszystkim sprawozdań finansowych YOLO za pierwsze półrocze 2020 r. i pełny rok 2020.
Przegląd przez Audytora sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020
oraz badanie przez Audytora sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. zostały
podsumowane na spotkaniach między Audytorem a Przewodniczącym Komitetu Audytu, które miały miejsce
21 września 2020 r. oraz 30 marca 2021 r., przy czym oba spotkania zostały przeprowadzone w formie
telekonferencji z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne (COVID-19) na terenie Polski. Audytor nie zgłosił
zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności poddanych przeglądowi oraz zbadanych ww. sprawozdań
finansowych YOLO i wskazał na dobrą współpracę ze Spółką podczas przeglądu i badania. Z informacji
uzyskanych przez Komitet Audytu wynika, że współpraca Audytora ze Spółką jest prawidłowa i nie budzi
zastrzeżeń. Biegli dokonujący przeglądu i badania sprawozdań finansowych YOLO posiadali swobodny i
nieograniczony dostęp do dokumentów Spółki. Przegląd i badanie ww. sprawozdań finansowych YOLO zostały
przeprowadzone w terminie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, a Spółka opublikowała odpowiednie
raporty okresowe w terminach, o których informowała w raportach bieżących.
W ocenie Komitetu Audytu wybrany do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za lata 2018-2020
Audytor spełniał w roku 2020 kryterium bezstronności i niezależności, tak w stosunku do Spółki, jak i osób nią
zarządzających, przewidziane w Ustawie, Rozporządzeniu, Kodeksie etyki zawodowych księgowych wydanym
przez Międzynarodową Federację Księgowych i przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
13 czerwca 2011 r. oraz Krajowych standardach rewizji finansowej w brzmieniu międzynarodowych
standardów badania wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług
Atestacyjnych, działającą w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych. Niezależność została
potwierdzona na podstawie stosownych oświadczeń złożonych Komitetowi Audytu przez Audytora o
bezstronności i niezależności:


CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako firmy audytorskiej uprawnionej do
badania sprawozdań finansowych;



Komplementariusza, Komandytariuszy oraz organów nadzorujących CSWP Audyt Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.;



Kluczowego biegłego rewidenta oraz innych osób uczestniczących w badaniu sprawozdań
finansowych w imieniu CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Komitet Audytu zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku
i stwierdził, że zostało ono sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi
zasad prowadzenia rachunkowości i w tej sytuacji prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności
gospodarczej YOLO w roku 2020 oraz sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r.
Komitet Audytu zapoznał się również ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, odnośnie
którego Komitet Audytu uznał, że przedstawione w nim dane liczbowe oraz fakty obrazują prawdziwy stan
rzeczy i rzetelnie przedstawiają sytuację Spółki oraz obraz rozwoju i osiągnięć YOLO w roku 2020, w tym
przede wszystkim opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
4.3 Monitorowanie skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz właściwego
funkcjonowania systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem i compliance
Komitet Audytu uznaje, że proces zarzadzania ryzykiem korporacyjnym realizowany jest przez Spółkę
prawidłowo. Obszary ryzyka istotne dla YOLO, tj.:


ryzyko kredytowe – związane z potencjalną niewypłacalnością klientów pożyczkowych Spółki oraz
stosowanym przez YOLO modelem scoringowym;
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ryzyko finansowe – związane z zarzadzaniem płynnością Spółki;



ryzyko regulacyjne – związane z branżą consumer finance, w której funkcjonuje Spółka oraz faktem
posiadania statusu spółki publicznej;



ryzyko naruszenia bezpieczeństwa IT;



ryzyko oszustw i nadużyć ze strony pracowników i kierownictwa Spółki

identyfikowane są przez Zarząd Spółki właściwie i uwzględniane już na etapie budowania strategii oraz
wewnętrznych procedur YOLO. Spółka na bieżąco monitoruje ww. kluczowe ryzyka dla swojej działalności w
szczególności w kontekście zmieniającego się otoczenia YOLO.
W ocenie Komitetu Audytu największy wpływ na wyniki finansowe YOLO ma jakość portfela udzielonych
pożyczek konsumenckich, na co wpływ ma zarówno polityka kredytowa Spółki, w tym stosowany przez nią
model scoringowy, jak również czynniki makroekonomiczne przekładające się na rozporządzalny dochód
polskich gospodarstw domowych. Spółka na bieżąco monitoruje jakość udzielonych pożyczek, ze szczególnym
uwzględnieniem takich KPI, jak: wskaźnik opóźnień w spłatach przekraczających 30 dni, wskaźnik default,
wskaźnik non-payersów, wskaźnik stwierdzonych i potencjalnych wyłudzeń. W efekcie Zarząd YOLO podejmuje
decyzje w zakresie optymalizacji i dostosowania procedur weryfikacji wiarygodności kredytowej potencjalnych
klientów.
Zdaniem Komitetu Audytu Zarząd i kierownictwo Spółki prawidłowo reaguje na wymienione wyżej kluczowe
ryzyka. Przejawia się to w podejmowaniu działań pozwalających na uniknięcie, bądź ograniczenia ryzyka w
tych obszarach, m.in. poprzez: zaostrzanie polityki kredytowej, doskonalenie procedur zapobiegających
wyłudzeniom pożyczek, bieżące planowanie i aktualizowanie prognoz przepływów pieniężnych YOLO oraz
stały monitoring zmian otoczenia regulacyjnego (w tym prawnego i podatkowego) Spółki.
W ocenie Komitetu Audytu ryzyko regulacyjne staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem, który może
wpływać na działalność operacyjną i sytuacje finansową Spółki. Ryzyko to jest związane między innymi z:


radykalnym ograniczeniem maksymalnego poziomu kosztów poza odsetkowych kredytów i pożyczek
konsumenckich wprowadzonym w Polsce w dniu 31 marca 2020 r. (Ustawa o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw), co
uniemożliwiło Spółce rozwój rentownej akcji pożyczkowej w 2020 r.;



nowelizacją ustawy o upadłości konsumenckiej (uchwalona w 2019 r.), która weszła w życie w 1 kw. 2020
r. – znacznie liberalizującą możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej (np. przez osoby, które
stały się niewypłacalne z własnej winy);



projektowaną ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;



dynamicznymi zmianami przepisów podatkowych w Polsce;



decyzjami organów regulujących rynek, takich jak: UOKiK, UODO, czy KNF, które mogą mieć wpływ na
działalność Spółki.

Zarząd i kierownictwo Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem Dyrektora Finansowego, Dyrektora Pionu
Operacyjnego oraz Radcy Prawnego Spółki na bieżąco monitorują plany zmian legislacyjnych oraz nowo
uchwalone przepisy prawa pod kątem zmiany ryzyka regulacyjnego. YOLO zawczasu podejmuje działania
przygotowawcze do wdrożenia zmian prawnych do procedur wewnętrznych i modelu operacyjnego Spółki.
Komitet Audytu pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce system compliance.
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5.

OCENA W ZAKRESIE POTRZEBY WYODRĘBNIENIA W SPÓŁCE FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Spółka nie posiada wydzielonych komórek organizacyjnych związanych bezpośrednio z wykonywaniem
funkcji audytu wewnętrznego. Identyfikacja ryzyka, jego ocena oraz monitoring spoczywają bezpośrednio na
jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych za danych obszar ryzyka i są systematycznie raportowane do
Zarządu Spółki, który podejmuje decyzje mające na celu wyeliminowanie ryzyka, bądź ograniczenia jego
skutków.
Komitet Audytu zapoznał się za Sprawozdaniami dla Komitetu Audytu przygotowanymi przez Audytora w dniu
31 marca 2020 r. (w zakresie roku 2019) oraz w dniu 31 marca 2021 r. (w zakresie roku 2020), jak również z
Raportami Rocznymi Spółki za rok 2019 i rok 2020 i sprawozdaniami z badania wraz z opinią Audytora do
sprawozdań finansowych Spółki za rok 2019 i rok 2020. Audytor wydał opinie bez zastrzeżeń do ww.
sprawozdań

finansowych

YOLO

oraz

nie

zidentyfikował

istotnych

nieprawidłowości

dotyczących

funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej – należy jednak podkreślić, że przedmiotem badania
Audytora nie było wyrażenie opinii na temat skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Spółki.
Komitet Audytu zapoznał się również w dniu 8 kwietnia 2021 r. ze sprawozdaniem Zarządu dla Rady
Nadzorczej w zakresie oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji
audytu wewnętrznego w 2020 roku przedstawionym przez Zarząd YOLO reprezentowany przez Pana Kamila
Czopa – Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Spółki.
Zdaniem Komitetu Audytu funkcjonujący w YOLO system kontroli wewnętrznej zapewnia zgodność
prowadzonych działań z normami prawnymi i przyjętymi wewnętrznymi procedurami, a w zakresie
sprawozdawczości finansowej z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości
oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską.
Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco w ramach określonych obowiązków i odpowiedzialności dla
poszczególnych członków kierownictwa Spółki.
YOLO wywiązuje się także z obowiązku kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania i przekazywania przez
Spółkę, jako spółkę publiczną, raportów bieżących i okresowych w sposób zgodny z wymogami prawa, w
szczególności w odniesieniu do wymogów Rozporządzenia MAR. Na podstawie posiadanych informacji
Komitet Audytu nie stwierdził naruszeń przez Spółkę przepisów dotyczących przekazywania informacji
bieżących i okresowych.
W związku z powyższym Komitet Audytu ocenia, iż na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie
istnieje potrzeba organizacyjnego wydzielenia w Spółce funkcji audytu wewnętrznego.

_________________________________________
Artur Ciszewski – Przewodniczący Komitetu Audytu

_________________________________________
Tadeusz Różański – Członek Komitetu Audytu

_________________________________________
Wojciech Piwoński – Członek Komitetu Audytu
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