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Wprowadzenie

Zapraszam do lektury Raportu Kwartalnego Yanok za
I kwartał 2022 r. 
W niniejszym Raporcie przedstawiamy Państwu cykliczne 
zestawienie wyników finansowych osiągniętych przez Fundusz 
oraz informacje podsumowujące działania Departamentu 
Inwestycji oraz Departamentu Pożyczek w okresie styczeń - 
marzec 2022 roku. W Raporcie tym pominęliśmy podrozdział 
poświęcony wskaźnikom typu ROE, ROA, ROI itp.

W pierwszym kwartale bieżącego roku polska gospodarka
po raz kolejny znalazła się w trudnych warunkach. Szalejąca 
inflacja oraz wzrost stóp procentowych zachwiały poczuciem 
stabilności i odbiły się na gospodarce. Te wszystkie niepokoje 
spotęgowała dodatkowo wojna w Ukrainie. 

Mimo zawirowań gospodarczych i politycznych, które wpływają 
na rynki krajowe i światowe, Fundusz po raz kolejny udowodnił 
swoją stabilność oraz pozycję na rynku. Model biznesowy oraz 
misja, która przyświeca całemu zespołowi Funduszu pozwala 
zachować precyzyjną równowagę pomiędzy zachowaniem 
maksymalnego poziomu bezpieczeństwa a wysoką 
dochodowością. Fundusz Hipoteczny Yanok pozostał odporny 
na pojawiające się zmiany rynkowe.

Dbając o najwyższy poziom bezpieczeństwa naszych 
Inwestorów, Zarząd Funduszu zdecydował się ograniczyć akcję 
udzielania pożyczek i odłożyć je w czasie na drugi kwartał 2022 
roku oraz zaostrzyć kryteria oceny wniosków pożyczkowych 
wpływających do Działu Analiz. Skutkiem tej decyzji Fundusz 
zakończył kwartał z niższym niż przewidywanym wcześniej 
przychodem, który wyniósł 1 069 720 zł 51 gr. 
Przychód ten nie wpłynął w żaden sposób na stabilność oraz 
płynność finansową Funduszu Hipotecznego Yanok.

Życzę Państwu udanej lektury. 

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu
Anna Maria Naściszewska
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Dane finansowe
   za I kwartał 2022

Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie 
najważniejszych wyników finansowych osiągniętych 
przez Fundusz w pierwszym kwartale 2022 roku 
zestawione z danymi  na koniec pierwszego kwartału 
2021 r. 

W konsekwencji wdrożenia polityki ostrożnościowej 
i zaostrzenia oceny wniosków, część decyzji związanych 
z udzieleniem finansowania w pierwszym kwartale 2022 
r. zostały odłożone w czasie, a pożyczki otrzymały 
jedynie firmy o najwyższej zdolności do spłaty, 
posiadające zabezpieczenia w postaci nieruchomości 
zlokalizowanych na rynkach odpornych na wahania 
gospodarcze.

Skutkiem wstrzymania części decyzji dotyczących finansowania 
przedsiębiorców z określonych branż oraz lokalizacji budzących niepokój 

geopolityczny, Fundusz zakończył kwartał odnotowując niewielką stratę, 
zachowując równocześnie bezpieczeństwo pieniędzy zainwestowanych 

przez swoich Inwestorów oraz pełną płynność finansową. Należy 
również podkreślić, że kapitały własne Funduszu, na które składają 

się kapitał zapasowy oraz kapitał zakładowy, na koniec badanego 
okresu wyniosły 5 823 406 zł 02 gr.

I kwartał 2021r.

Wartość sprzedaży
(przychody netto)

EBITDA

Zysk brutto
(przed podatkiem CIT)

3 108 056 zł 62 gr

2 545 879 zł 81 gr

1 233 134 zł 30 gr

1 069 720 zł 51 gr

133 961 zł 16 gr

-257 083 zł 22 gr

I kwartał 2022r.
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Dwa miesiące drugiego kwartału 2022 r. już pokazują 
jednoznacznie, że obecna sytuacja polityczno-gospodarcza 
stabilizuje się, a dla samego Funduszu otoczenie to wpływa 
bardzo korzystnie na biznesową i finansową sytuację.

Zarówno skutki pandemii, wysoka inflacja oraz 
niepokoje wywołane wojną w Ukrainie powodują,
że wyłączone są z tradycyjnego finansowania 
bankowego całe sektory przedsiębiorstw.
To powoduje, że Fundusz Hipoteczny Yanok notuje 
jeszcze wyższe zainteresowanie ofertą pożyczek 
hipotecznych dla firm oraz coraz wyższą jakością 
wniosków napływających do Działu Analiz. 

W połowie marca 2022 roku dogłębne analizy otoczenia rynkowego 
Funduszu, przegląd informacji dotyczących sytuacji geopolitycznej 

związanej z wojną w Ukrainie oraz ocena ekspertów Funduszu oraz firm 
współpracujących wskazała, że Fundusz może rozpocząć luzowanie polityki 

ostrożnościowej, tak by stopniowo powrócić do standardowych kryteriów. 
Część wstrzymanych w pierwszym kwartale decyzji dotyczących udzielenia 

finansowania została już sfinalizowana lub jest bliska finalizacji.

Fundusz zakończył I kwartał
z sumą aktywów w wysokości

48 558 292 zł 95 gr,
co wskazuje na 20 % wzrostu wartości aktywów

w stosunku do okresu porównawczego. 

I kwartał 2021r.

Suma aktywów 40 837 241 zł 64 gr 48 558 292 zł 95 gr

I kwartał 2022r.

6 Dane finansowe za I kwartał 2022

Raport / I kwartał 2022



Raport
Departamentu Inwestycji

2.1. Inwestycje Yanok w liczbach

Dane na dzień 31.03.2022 r.

Aktywnych
Inwestorów

279

Inwestycji 
Yanok

972

Średnia kwota Inwestycji 
pojedynczego Inwestora

137 025 zł 09 gr

8 731 133 zł 49 gr

Wypłaconych 
zysków brutto dla 
Inwestorów Yanok
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2.2. Profil Inwestora Yanok

 2.2.1. Wiek Inwestorów

Kwota wypłaconych
zysków brutto wyniosła  8 731 133 zł 49 gr

Wszystkie wypłaty nastąpiły terminowo

Grono Inwestorów Funduszu Hipotecznego Yanok na koniec marca 2022 roku liczyło 279 
aktywnych Inwestorów, którzy zainwestowali łącznie 38 230 000 zł. Średnia kwota inwestycji 
przypadająca na jednego Inwestora wyniosła 137 025 zł 09 gr.

47.48%

18.71%

17.63%

8.99%

6.12%

1.08%

65 + lat

55-64 lat

45-54 lat

35-44 lat

25-34 lat

18-24 lat
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 2.2.2. Płeć Inwestorów

 2.2.3. Podział Inwestorów ze względu na miejsce
 zamieszkania

19.13%

80.87%

1,45%

18,18%

Mężczyźni

Inwestorzy

Kobiety
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Raport
Departamentu Pożyczek

3.1. Profil Pożyczki Yanok

Łączna kwota
trwających Pożyczek 36 522 397 zł 38 gr

Łączna wartość
zabezpieczeń trwających 
Pożyczek

125 096 265 zł 98 gr

Średnia wysokość 
udzielonej Pożyczki
(na podstawie pożyczek 
trwających)

1 587 930 zł 32 gr

Średnia wartość
zabezpieczenia pojedynczej 
Pożyczki (na podstawie 
pożyczek trwających)

5 438 968 zł 08 gr

 3.1.1. Pożyczki Yanok w liczbach

10 Raport Departamentu Pożyczek

Raport / I kwartał 2022



Pożyczki udzielane przedsiębiorcom oraz aneksy 
przedłużające bieżące umowy pożyczek, to dwa 
główne źródła przychodów Funduszu. Nasza oferta 
jest skonstruowana tak, aby Pożyczkobiorcy mogli 
zawierać umowy na krótsze okresy (3, 6 miesięcy)
i w razie potrzeby skorzystać z możliwości ich 
przedłużenia.

Dzięki temu pożyczkobiorcy mogą swobodnie 
planować swoje przedsięwzięcia biznesowe,
a Fundusz uzyskuje przychody.

Łączna kwota pożyczek aneksowanych w okresie 
styczeń - marzec 2022 r. wyniosła 7 294 039 zł 00 gr, 
a suma nowych zawartych umów 2 215 611 zł 00 gr.

Pożyczki udzielone i aneksowane
 w I kwartale 2022

Łączna kwota pożyczek
udzielonych przez Fundusz
w I kwartale 2022 r

Łączna kwota pożyczek 
aneksowanych
w I kwartale 2022 r

2 215 611 zł 00 gr

7 294 039 zł 00 gr
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Niezmiennie, największy udział wśród zabezpieczeń mają 
nieruchomości mieszkalne, do których zaliczają się 
mieszkania i domy jednorodzinne. Stanowią łącznie 30% 
wszystkich nieruchomości zabezpieczających umowy 
Pożyczek Yanok.
 
Od dłuższego czasu możemy zaobserwować zauważalny 
wzrost udziału nieruchomości niezabudowanych
w strukturze zabezpieczeń Pożyczek Yanok. Obecnie 
wynosi on 26% wszystkich zabezpieczeń hipotecznych. 
Ten rodzaj nieruchomości, szczególnie w przypadku 
dużych miast, charakteryzuje się niezwykle wysoką 
płynnością oraz dużą dynamiką wzrostu cen. 

 3.1.2. Zabezpieczania trwających pożyczek

Podstawowym zabezpieczeniem każdej Pożyczki Hipotecznej Yanok jest hipoteka na nieruchomości. 
Dział Analiz Funduszu Hipotecznego Yanok skrupulatnie bada każdą nieruchomość, która ma 
zabezpieczać spłatę pożyczki. Aby dana nieruchomość mogła stanowić zabezpieczenie umowy 
pożyczki, musi spełnić szereg warunków, przede wszystkim posiadać odpowiednią wartość oraz 
charakteryzować się wysoką płynnością. 

26%

22%
17%

13%

9%

lokal użytkowy
9%

inwestycja deweloperska

budynek biurowy

budynek
hotelowy/usługowy

działka budowlana

mieszkanie

dom
jednorodzinny

4%
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 3.1.3. Cel pożyczki

Dla Funduszu Hipotecznego Yanok niezmiernie istotnym 
elementem badania każdego wniosku pożyczkowego jest 
cel biznesowy, który ma być finansowany z Pożyczki Yanok. 
Pogłębiona analiza branżowa modelu biznesowego oraz 
oceny prawdopodobieństwa sukcesu przedsięwzięcia 
biznesowego Pożyczkobiorcy pozwala zachować 
najwyższą jakość i bezpieczeństwo udzielanych przez 
Fundusz pożyczek. 

Jak wynika z zestawienia trwających pożyczek na dzień
31 marca 2022 r., pożyczkobiorcy Funduszu najczęściej 
wydatkują środki na realizację różnego rodzaju projektów
w branży nieruchomości. 43% udzielonych przez Fundusz 
pożyczek służy realizacji przedsięwzięć związanych
z nieruchomościami. Wśród firm, które uzyskały 
finansowanie Funduszu, przeznaczyło je na remont 
istniejącej nieruchomości (22%), przeprowadzenie 
inwestycji budowlanej (17%) oraz zakup nieruchomości (4%). 

30%

22%
22%

17%

4%

4%

spłata
zobowiązań

rozwój
działalności

remont
nieruchomości

inwestycja
budowlana

cel inwestycyjny

zakup  nieruchomości
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 3.1.4. Źródło spłaty pożyczki

Dzięki Pożyczce Yanok Przedsiębiorcy zyskują możliwość rozwinięcia swoich firm,
co przekłada się na pomnożenie przychodów, wzrost wartości majątku czy też na zwiększenie
ich zdolności kredytowej.

Wyróżniamy cztery główne źródła spłaty, które deklarują Pożyczkobiorcy Yanok:
bieżące dochody,

refinansowanie kredytem bankowym,
sprzedaż nieruchomości

zbycie innych składników majątkowych.

W strukturze Pożyczek Yanok na dzień 31 marca 2022 r. ponad 50% 
Przedsiębiorców zadeklarowało spłatę pożyczki ze sprzedaży nieruchomości. 

Wskazane źródło spłaty jest dla Funduszu szczególnie pewnym, gdyż nieruchomość 
wraz z hipoteką uważana jest za najbardziej stabilne zabezpieczenie.

52%

22%

17%

9%
zbycie innych składników 
majątkowych

sprzedaż
nieruchomośći

refinansowanie
kredytem bankowym

bieżące dochody
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3.1.5. LTV całkowite 

Wskaźnik LTV (z ang. loan to value) odzwierciedla stosunek wysokości 
pożyczki do wartości nieruchomości, która stanowi jej zabezpieczenie. 
Dbając o bezpieczeństwo środków, Fundusz udziela finansowania
z maksymalnym poziomem tego wskaźnika w wysokości 50%.

W raportach kwartalnych prezentujemy całkowitą wartość wskaźnika 
LTV, czyli stosunek sumy wszystkich aktualnie trwających Pożyczek 
Yanok do łącznej wartości zabezpieczających je nieruchomości.

wskaźnik wartości udzielonych pożyczek do
wartości zabezpieczeń, stan na dzień 31.03.2022

 36 522 397 zł 38 gr

125 096 265 zł 98 gr

1 587 930 zł 32 gr

5 438 968 zł 08 gr

29,20%

Suma trwających pożyczek
na dzień 31.03.2022

Wartość nieruchomości będących
zabezpieczeniem udzielonych,

trwających pożyczek

Średnia wysokość
udzielonej pożyczki

Średnia wartość
zabezpieczenia

pojedynczej pożyczki 

Całkowite LTV
na dzień 31.03.2022

29,20
%
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3.2. Profil Pożyczkobiorcy

 3.2.1. Branża pożyczkobiorcy

Grono pożyczkobiorców Funduszu Hipotecznego Yanok tworzą 
przedsiębiorcy reprezentujący różne branże. Od lat Fundusz 

najchętniej finansuje przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży 
powiązanej z nieruchomościami. Wśród nich są firmy deweloperskie, 

budowlane, projektowe, dokonujące inwestycji na nieruchomościach 
oraz specjaliści obsługujący ten rynek. 

Na koniec pierwszego kwartału 2022 stanowili oni ponad 60% wszystkich 
pożyczkobiorców.  

energetyczna

turystyczna

61%

13%

9%

9%

4%

4%

obsługa rynku
nieruchomości

handel

medyczna

inne
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