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Z wielką radością i dumą prezentuję Państwu nasz Jubileuszowy Raport 
podsumowujący 5 lat rosnących sukcesów Funduszu Hipotecznego Yanok, 
począwszy od 2015 roku. 

Od początku ideą i misją Funduszu było wspieranie przedsiębiorców oraz polskiej 
gospodarki. Misja ta przyświeca nam cały czas i jesteśmy dumni, że udaje nam się ją 
realizować coraz lepiej, dając możliwość dziesiątkom polskich firm, rosnąć w siłę  
i pomagając im osiągać sukcesy biznesowe.

Realizacja tych celów nie byłaby możliwa bez naszych Inwestorów oraz Partnerów. 
Składam szczególne podziękowania właśnie Wam, bo to dzięki Wam i z Wami, 
wspólnie możemy wspierać polskie firmy i polski duch przedsiębiorczości.

Rok 2020, w którym Fundusz Hipoteczny Yanok obchodził swoje 5 urodziny, przyniósł wydarzenia, które 
zmieniły cały świat. Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że wiele firm boleśnie odczuło kryzys 
gospodarczy z nim związany. 

Mimo tej globalnej sytuacji rok 2020 dla Funduszu był rokiem dobrym oraz stabilnym, w którym konsekwentnie 
realizowaliśmy nasze cele biznesowe, generując ponad 1,6 mln zysku netto (dane bilansowe za 2020 rok). Na 
początku 2020 roku został powiększony z zysków  kapitał zakładowy do kwoty 2,5 mln zł.

Przez cały czas, także w czasie całkowitego lockdownu Fundusz sprawnie funkcjonował w trybie 
hybrydowym. W czasie pandemii stabilna sytuacja Funduszu pozwoliła nam nie zwalniać tempa pracy ani 
nie dokonywać redukcji etatów. Wręcz przeciwnie w 2020 roku grono naszych pracowników powiększyło 
się i w 2021 roku wraz z planowanym rozwojem będzie wzrastać.

Zapraszam do lektury
Anna Maria Naściszewska
Prezes Zarządu

Wprowadzenie
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MisjaIdea

HISTORIA FUNDUSZU 
HIPOTECZNEGO YANOK 

Wszystko zaczęło się na początku 2014 
roku, kiedy to w głowach obecnej prezes 
Funduszu Anny Marii Naściszewskiej 
oraz Krzysztofa Janowskiego, prezesa 
i twórcy KRN Media, narodziła się idea 
stworzenia przedsiębiorstwa, które 

wspierałoby polskie firmy, dając im dostęp do 
atrakcyjnego finansowania. 

W tamtym okresie oferta kredytów bankowych dla 
firm była ograniczona i niewielu przedsiębiorców 
kwalifikowało się do uzyskania finansowania 
bankowego. Atrakcyjne i bezpieczne finansowanie 
pozabankowe również nie było w tamtym czasie 
powszechnie dostępne. Większość polskich 
przedsiębiorców musiała rezygnować z rozwoju 
oraz dokonywania inwestycji firmowych z powodu 
braku możliwości uzyskania kredytu lub pożyczki.

Tę lukę postanowili uzupełnić Krzysztof Janowski 
i Anna Maria Naściszewska tworząc Fundusz 
Hipoteczny Yanok. 

Od samego początku twórcy 
Funduszu Hipotecznego 
Yanok chcieli realizować 
misję wspierania polskich 
przedsiębiorców oraz 
polskiej gospodarki. Ta misja 

przyświeca całemu zespołowi Funduszu  
i realizujemy ją z wielką pasją, zaangażowaniem 
i determinacją starając się coraz lepiej pomagać 
polskim firmom budować stabilne biznesy, rozwijać 
się oraz generować coraz wyższe dochody.
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 Fundusz Hipoteczny Yanok został wpisany do KRS 
w dniu 21.08.2015 roku

Czas przed oficjalnym rozpoczęciem działalności Funduszu Hipotecznego Yanok był 
dla jego twórców wyjątkowo pracowity.  Był to okres skrupulatnego badania potencjału 
rynku, analiz prawnych, kalkulacji biznesowych oraz przygotowanie strategii działania.

Rzeczą rozstrzygającą kwestie prawne, które dotyczyć miały charakteru prowadzonej 
przez nas działalności była publikacja KNF „Wybrane przestępstwa na rynku 

finansowym” (wyd. 2015 Warszawa). W zakresie nas dotyczącym publikacja sprowadzała się do 
rozstrzygnięcia, czy pozyskiwane od Inwestorów pieniądze przechodzą w sensie prawnym na własność 
Funduszu, czy nie. Przejście własności pieniędzy na Fundusz, tak jak jest to w przypadku pożyczek, 
obligacji czy weksli nie stanowi naruszenia art. 171 Prawa Bankowego. Podobnie, niepewność prawna 
polskich przepisów, spowodowała, że pierwszą nazwą Spółki był „Yanok Hipoteczny”, gdyż nie dało się 
szybko stwierdzić, że wyraz „Fundusz” w nazwie nie będzie naruszał przepisów.

W początkowym okresie, przed powstaniem Funduszu, nieocenionego wsparcia udzieliła Grupa KRN 
Media, do której należy Fundusz Hipoteczny Yanok. Grupa KRN Media dzięki posiadanym narzędziom 
oraz doświadczeniu zdobytemu przez ponad 27 lat na rynku nieruchomości, pomogła przygotować 
rzetelną analizę rynku, co dało podwaliny pod powstanie Funduszu Hipotecznego Yanok.

Ten ważny i intensywny w życiu twórców czas, uwieńczony został oficjalnym rozpoczęciem działalności  
i wpisaniem Funduszu Hipotecznego Yanok do KRS w dniu 21.08.2015 roku. Pierwszym prezesem Funduszu 
został Robert Nowak, później stanowisko to objął Marek Wąsowicz, który w czerwcu 2017 roku został 
zastąpiony przez Michała Mokrysza. Od listopada 2017 roku aż do dziś tę zaszczytną funkcję pełni Anna 
Maria Naściszewska. 

Początek
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OBECNA SYTUACJA, WYNIKI BILANSOWE, 
WSKAŹNIKI FINANSOWE ORAZ PLANY NA 

PRZYSZŁOŚĆ

Doświadczenie i sukcesy, które osiągnęliśmy przez 
5 lat naszej działalności, w ciągu których udało 
nam się realizować misję wspierania polskich 
przedsiębiorców, dzielić wiedzą i doświadczeniem 
oraz generować zyski pokazują, że kierunek, który 
obraliśmy, jest kierunkiem właściwym. Od początku 
podchodzimy do rozwoju Funduszu Hipotecznego 
Yanok w sposób długofalowy i zrównoważony.  
I właśnie w taki sposób widzimy i planujemy kolejne 
lata.

W trudnym roku 2020, mimo globalnej pandemii oraz 
powiązanych z nią niesprzyjających okoliczności 
gospodarczych Fundusz udowodnił zasadność 
założeń biznesowych, bezpieczeństwa oraz modelu 
biznesowego.

Nawet w tak trudnych okolicznościach zewnętrznych  
Fundusz wygenerował w 2020 r. ponad 1,8 mln zysku brutto!
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5 lat działalności Funduszu Hipotecznego Yanok to rosnące i stabilne zyski, które akumulowane są 
w firmie. 

Dane bilansowe – Zysk (strata) brutto z prowadzonej działalności 
gospodarczej.

Dane bilansowe – Zysk (strata) brutto z prowadzonej działalności gospodarczej.

2015-2016 2017 2018 2019 2020

Zysk (strata) brutto 
z działalności 
gospodarczej

-409 050,81 -278 769,43 729 352,59 2 612 222,03 1 831 088,53

Ponad
1,8 mln. 
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Kolejne lata umacniania pozycji lidera na rynku 
niebankowego finansowania przedsiębiorstw 
prowadzą do systematycznego zwiększania 
przychodów Funduszu.

Przedstawione obok zestawienie aktywów 
Funduszu wskazuje na systematyczny i stabilny 
wzrost.

Dane bilansowe – Suma aktywów

Dane bilansowe – Wartość sprzedaży

Suma aktywów

Ponad
43 mln. 

Wartość sprzedaży

447 121,89
736 490,17

1 643 260,60

4 407 613,21
4 770 307,49

2015-2016 2017 2018 2019 2020

rok Wartość sprzedaży

2015-2016 447 121,89 zł

2017 736 490,17 zł

2018 1 643 260,60 zł

2019 4 407 613,21 zł

2020 4 770 307,49 zł

rok Suma aktywów 

2015-2016 3 263 799,53 zł

2017 4 243 244,22 zł

2018 9 716 201,60 zł

2019 28 626 167,68 zł

2020 43 283 886,86 zł

Ponad
4,7 mln. 
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Rok Zysk netto Aktywa ogółem Wskaźnik

2015-2016 -353 754,81 3 263 799,53 -10,84%

2017 -236 818,43 4 243 244,22 -5,58%

2018 657 830,59 9 716 201,60 6,77%

2019 2 452 604,03 28 626 167,68 8,57%

2020 1 652 679,53 43 283 886,86 3,82%

W pierwszych dwóch latach działania (do 2017 r.) Fundusz generował straty.  
Wynikało to z konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów w okresie rozpoczynania  
działalności, m.in. konsultacji z kancelariami prawnymi, podatkowymi itp. Jak widać na poniższym 
wykresie, wartości wskaźnika w tym czasie są ujemne. Od 2018 r. Fundusz z roku na rok osiąga zyski. 
Najwyższą wartość wskaźnik osiągnął w 2019 r. kiedy Fundusz wygenerował zysk na poziomie  
2 452 604,03 zł. Wówczas zysk ten stanowił prawie 9% zaangażowanych w spółkę aktywów, innymi 
słowy każda złotówka aktywów Funduszu wypracowała 9 groszy czystego zysku. W 2020 r. Fundusz 
wygenerował zysk na poziomie 1 652 679,53 zł, a stopa zwrotu z aktywów wyniosła 3,82%.  
Na przestrzeni lat wskaźnik wykazuje tendencję rosnącą, co doskonale obrazuje rozwój Funduszu.

-10,84%

-5,58%

6,77% 8,57%

3,82%

2015-2016 2017 2018 2019 2020

ROA = 
Zysk netto

Aktywa ogółem

WSKAŹNIKI FINANSOWE

Raport Jubileuszowy Funduszu Wyższego Zaufania od 2015 r.

Wskaźnik ten daje informację o rentowności wszystkich aktywów Funduszu w stosunku do 
wypracowanych zysków. Wskaźnik informuje, ile zysku przyniosła każda złotówka zainwestowanego 
kapitału, niezależnie od tego, czy została wniesiona przez wspólników, czy też pochodząca z kapitałów 
dłużnych.

ROA – Stopa zwrotu z aktywów

3,82%
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Wskaźnik ten uzupełnia ocenę rentowności aktywów i jest wyliczany na poziomie zysku z działalności 
operacyjnej. Zysk operacyjny odzwierciedla tzw. zysk z działalności podstawowej przedsiębiorstwa i jest on 
osiągany z wykorzystaniem kapitału własnego oraz kapitału „dłużnego” przed uwzględnieniem kosztów 
uzyskania przychodów, w tym kosztów finansowych i podatku dochodowego.

Rok
Zysk z działalności 

operacyjnej
Aktywa ogółem Wskaźnik

2015-2016 -255 058,70 3 263 799,53 -7,81%

2017 64 934,02 4 243 244,22 1,53%

2018 1 136 539,54 9 716 201,60 11,70%

2019 2 733 105,66 28 626 167,68 9,55%

2020 1 947 884,05 43 283 886,86 4,50%

4,5%

W pierwszych dwóch latach działania tj. do 2017 r. wartość wskaźnika jest ujemna jako konsekwencja 
poniesionej w tym okresie straty na działalności operacyjnej. Od 2018 r. podstawowa działalność Funduszu 
zaczęła przynosić zyski, co zwiększyło rentowność operacyjną aktywów do 11,70%. W kolejnych latach 
rentowność ta nieco spadała do odpowiednio 9,55% w 2019 r. i 4,55% w 2020 r. Na spadek wskaźnika miała 
wpływ duża dynamika wzrostu aktywów. 

W 2018 r. wartość aktywów Funduszu wynosiła 9 716 201,60 zł, a w 2020 r. 43 283 886,86 zł.

Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów = 
Zysk operacyjny

Aktywa ogółem

8

-7,81%

1,53%

11,70%
9,55%

4,50%

2017 2018 2019 2020

www.yanokhipoteczny.plRaport Jubileuszowy Funduszu Wyższego Zaufania od 2015 r.



Raport Jubileuszowy Funduszu Wyższego Zaufania od 2015 r. www.yanokhipoteczny.pl

9

ROE = 
Zysk netto

Kapitał własny

230,08%

60,63%

264,14%

90,17%

37,80%

2015-2016 2017 2018 2019 2020

Rok Zysk netto Kapitał własny Wskaźnik

2015-2016 -353 754,81 -153 754,81 230,08%

2017 -236 818,43 -390 573,24 60,63%

2018 657 830,59 267 257,35 246,14%

2019 2 452 604,03 2 719 861,38 90,17%

2020 1 652 679,53 4 372 540,91 37,80%

37,80%

Wskaźnik przedstawia, jak wiele zysku udało się wypracować Funduszowi z wniesionych kapitałów 
własnych, czyli ile groszy czystego zysku osiągniętego z jednego złotego kapitałów własnych Funduszu. 

ROE – Stopa zwrotu z aktywów

Wartość wskaźnika rentowności kapitału własnego na przestrzeni pięciu lat działalności Funduszu 
ulegała dużym zmianom. Główną przyczyną zmian ROE jest szybki przyrost zysku netto oraz kapitału 
własnego Funduszu. Na wysokość kapitałów własnych składa się m.in. wkład wniesiony przez właścicieli 
przy zakładaniu spółki, czyli tzw. kapitał zakładowy. Jego wysokość może się zmieniać w trakcie rozwoju 
firmy. Kapitał zakładowy ma charakter gwarancyjny, co oznacza, że jego celem jest zabezpieczenie 
interesu Inwestorów. Przyjmuje się zatem, że wiarygodność spółki wzrasta wraz ze zwiększaniem kapitału 
zakładowego. Fundusz, dbając o zachowanie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa środków 
zainwestowanych przez swoich Inwestorów, zwiększył kapitał zakładowy z 50 000 zł do 200 000 zł w  
2016 r., a następnie do 2 500 000 zł w 2020 r. Wzrost kapitału własnego, będący skutkiem podniesienia 
kapitału zakładowego jest przyczyną obniżenia wartości wskaźnika.

PODNIESIENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU WŁASNEGO 

Na wykresie zaobserwować można bardzo wysoką rentowność w latach 2015-2016 (230,08%), co 
wskazywałoby na to, że każda złotówka kapitału własnego wygenerowała 2,30 zł czystego zysku. Należy 
jednak zaznaczyć, że dodatnia wartość omawianego wskaźnika wynika z ujemnego kapitału i zysku. 
Podobnie w 2017 r. wskaźnik jest dodani, ale zysk i kapitał mają ujemne wartości. Przy okazji interpretacji 
wskaźnika ROA zostało już wspomniane, że na początku działalności konieczne było poniesienie wysokich 
nakładów na rozwój, stąd niski poziom wypracowanego przez Fundusz wyniku w tamtym okresie.

Najwyższy poziom wskaźnika został osiągnięty w 2018 r. Zysk stanowił wówczas 246,14% kapitału 
własnego, co oznacza, że każda złotówka kapitału własnego wypracowała 2,46 zł czystego zysku. 
W latach 2019 i 2020 wskaźnik wyniósł odpowiednio 90,17% i 37,80%. Spadek wskaźnika w 2019 r. wynika 
z dużego wzrostu kapitału własnego z poziomu 267 257,35 zł do 2 719 861,38 zł, zaś w 2020 r. dodatkowo 
z podniesienia kapitału zakładowego do 2 500 000 zł celem ochrony interesów Inwestorów Wekslowych. 
Spadek wskaźnika na koniec 2020 r. był prognozowany przez Fundusz w raportach kwartalnych.

Raport Jubileuszowy Funduszu Wyższego Zaufania od 2015 r.
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Wskaźnik rentowności sprzedaży wskazuje, jak wiele zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze 
sprzedaży. Informuje, ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszelkich kosztów w tym 
podatków. Obliczany jest jako procentowy stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży.

ROS = 
Zysk netto

Przychody ze sprzedaży
ROS – Rentowność sprzedaży 

Rok Zysk netto
Przychody ze sprze-

daży
Wskaźnik

2015-2016 -353 754,81 447 121,89 -79,12%

2017 -236 818,43 736 490,17 -32,16%

2018 657 830,59 1 643 260,60 40,03%

2019 2 452 604,03 4 407 613,21 55,64%

2020 1 652 679,53 4 770 307,49 34,65%

34,65%

Na wykresie zaobserwować można, że wskaźnik przybiera tendencję rosnącą. Do 2017 r. jego wartość 
jest ujemna, co wskazuje na nadwyżkę kosztów nad przychodami ze sprzedaży. Jest to częste zjawisko, 
towarzyszące rozpoczynaniu działalności. Po 2017 r. Fundusz mógł stopniowo zmniejszać nakłady, a jego 
działalność stała się dochodowa. Już w 2018 r. zysk stanowił 40,03% przychodów ze sprzedaży, w 2019 r. 
wskaźnik wzrósł do 55,64%. Rok 2020 przyniósł spadek wskaźnika do 34,65%. Należy jednak zaznaczyć, że 
był to skutek pandemii COVID-19, która spowodowała znaczne pogorszenie się sytuacji gospodarczej  
w kraju i na świecie. Lekki spadek wskaźnika przy wypracowanym zysku netto rzędu 1 652 679,53 zł, 
Fundusz uznaje zatem za ogromny sukces.

-79,12%

-32,16%

40,03%
55,64%

34,65%

2015-2016 2017 2018 2019 2020
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GRUPA KRN MEDIA i ZESPÓŁ 
FUNDUSZU HIPOTECZNEGO YANOK
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KRN Media

Fundusz Hipoteczny Yanok jest częścią Grupy KRN Media, która od ponad 27 lat 
współtworzy rynek nieruchomości w Polsce. Od ponad ćwierćwiecza 
celem Grupy KRN Media jest dostarczanie rzetelnych i sprawdzonych 
informacji dotyczących rynku nieruchomości, budownictwa, wydarzeń 
rynkowych.  Poprzez udział w wydarzeniach branżowych i członkostwo 
w stowarzyszeniach edukuje i współtworzy nowoczesny rynek nieruchomości. Media 
papierowe oraz internetowe Grupy KRN Media docierają do tysięcy profesjonalistów 
oraz milionów użytkowników poszukujących wiedzy 
o nieruchomościach, budownictwie i inwestycjach powiązanych  
z nieruchomościami.

W latach 2017-2019 Grupa KRN Media organizowała integracyjne spotkania dla specjalistów branży 
nieruchomości, budownictwa i inwestycji. Tak zwane Prywatki KRN były wydarzeniami, na które czekały setki 
osób, bawiąc się, integrując oraz budując kontakty na płaszczyźnie prywatnej i zawodowej.

W skład Grupy wchodzą w 100% polskie spółki z krajowym kapitałem, które w Polsce odprowadzają podatki. 
Obecnie trzonem Grupy KRN Media są spółki: Fundusz Hipoteczny Yanok, KRN Media, Selbon oraz Good 
Money.

KRN Media jest ogólnopolskim wydawcą mediów branżowych związanych z rynkami nieruchomości, inwestycji 
oraz budownictwa.

Good Money to firma zajmująca się między innymi inwestycjami w nieruchomości.

Selbon zapewnia obsługę marketingową oraz informatyczną wszystkim spółkom Grupy KRN Media.
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kreodom.pl to portal internetowy z gotowymi 
projektami domów. Intuicyjna i łatwa w obsłudze 
wyszukiwarka, przejrzysty format prezentowania 
wyników oraz baza kilku tysięcy projektów – to 
wszystko sprawia, że kreodom.pl to pierwszy krok na 
drodze do posiadania wymarzonego domu. Firmom 
oferującym materiały budowlane i wykończeniowe 
portal umożliwia dotarcie wprost do inwestorów 
indywidualnych.

zainwestujwnieruchomosci.pl  to serwis 
internetowy oferujący ofertę nieruchomości 
inwestycyjnych na sprzedaż – condo hoteli, 
aparthoteli, apartamentów inwestycyjnych – 
w kurortach i miejscowościach wypoczynkowych 
w całej Polsce. 
Serwis zainwestujwnieruchomosci.pl to także 
rozbudowana część redakcyjna, 
w której eksperci z branży, w formie artykułów 
tłumaczą, jak inwestować i jak zarabiać na 
nieruchomościach wypoczynkowych.

krn.pl to ogólnopolski portal Krajowy Rynek 
Nieruchomości – KRN.pl, działający na rynku od 2003 
r. Portal składa się z części ofertowej, 
z ofertami nieruchomości firm i osób prywatnych oraz 
redakcyjnej, która zawiera m.in. 
rozbudowany serwis prawno-podatkowy, dział 
aktualności rynkowych, artykuły tematyczne, 
informacje o imprezach branżowych. KRN.pl to 
codzienne źródło informacji z rynku 
nieruchomości.

e-biurowce.pl to kompleksowe źródło informacji 
na temat rynku biurowego w Polsce, z aktualnymi 
informacjami, artykułami i komentarzami 
ekspertów oraz kompleksowymi analizami 
i raportami. Rozbudowana baza inwestycji 
biurowych pozwala na dotarcie do szczegółowych 
informacji o planowanych, powstających
i istniejących obiektach komercyjnych. E-biurowce.
pl to serwis przeznaczony dla specjalistów: 
inwestorów, deweloperów, zarządców, 
pośredników oraz firm poszukujących dla siebie 
odpowiednich powierzchni biurowych.

Wydawana przez ponad 25 lat gazeta Krakowski Rynek Nieruchomości to największy i najstarszy 
magazyn branżowy rynku nieruchomości w Krakowie i Małopolsce. Na rynku obecny od 1994 roku jest 
najlepiej rozpoznawalnym i najczęściej kupowanym czasopismem w swoim segmencie. Dwutygodnik 
zawiera prezentacje ofert z rynku pierwotnego, oferty biur nieruchomości i ogłoszenia osób prywatnych 
oraz oferty pracy i nauki w branży nieruchomości/budownictwo, a także wiadomości i artykuły 
specjalistyczne, przepisy i porady prawne. W 2020 r. powstał także serwis krakula.pl, zawierający 
najważniejsze informacje, wiadomości i wydarzenia z Krakowa.

Z internetowych portali tematycznych wydawanych przez Grupę KRN Media najważniejszymi są:
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Fundusz jeszcze sprawniej i płynniej funkcjonuje dzięki specjalistycznym narzędziom 
stworzonym przez KRN Media. Podczas oceny płynności nieruchomości sprawdzanych 
w ramach składanych wniosków pożyczkowych czy potwierdzaniu operatów 
szacunkowych Fundusz każdorazowo korzysta z narzędzi POP oraz RONIN24. Z tych 
samych narzędzi każdego dnia w swojej pracy korzystają tysiące pośredników 
nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych oraz innych profesjonalistów w całej 
Polsce.

to narzędzie multimedialne, z którego każdego dnia korzysta 
tysiące pośredników nieruchomości. Dzięki niemu Fundusz 
może na bieżąco śledzić lokalne rynki ofert nieruchomości oraz 
oceniać ich potencjał.

RONIN24 to niezwykle przydatne i nowoczesne narzędzie 
służące bankom, instytucjom finansowym, rzeczoznawcom 
majątkowym, firmom ubezpieczeniowym oraz pośrednikom 
nieruchomości do wyznaczania prawdopodobnej całkowitej 
wartości nieruchomości na tle trendów rynkowych. Raport 
uzyskiwany jest na podstawie jedynej w Polsce bazy ponad 

13 milionów ofert nieruchomości z całej Polski, zgromadzonych 
przez Grupę KRN Media na przestrzeni 8 ostatnich lat oraz zaawansowany algorytm obliczeniowy. 
Dzięki niemu Dział Analiz Funduszu może potwierdzić operaty szacunkowe oraz ocenić płynność 
nieruchomości.

Dzięki spółce Selbon (pozytywnymerketing.pl) Fundusz Hipoteczny Yanok oraz 
wszystkie spółki Grupy KRN Media mogą korzystać z kompleksowej 
i nowoczesnej obsługi marketingowej. Dzięki pracy zespołu Selbon Fundusz 
może rozwijać działalność edukacyjną na rynkach finansowych, docierać 
do osób zainteresowanych produktami inwestycyjnymi, firm poszukujących 

atrakcyjnego finansowania oraz rozbudowywać sieć partnerów.  

Dzięki działaniom i rozwiązaniom przygotowanym przez Selbon zaplecze 
technologiczne, które wspomaga sprzedaż i obsługę Weksli Inwestycyjnych Yanok oraz Pożyczek 
Hipotecznych Yanok dla firm działa w najwyższych standardach i gwarantuje Klientom Funduszu 
bezpieczeństwo oraz wygodę.
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Fundusz Hipoteczny Yanok tworzą profesjonaliści, którzy każdego dnia z pasją podchodzą do 
wykonywanej pracy. Jesteśmy zgranym, stabilnym zespołem, który wspólnie pracuje na sukcesy 
Funduszu.

Obecnie nasz team liczy 12 osób skupionych w 5 Działach/Departamentach. Prezesem Zarządu jest 
Anna Maria Naściszewska. Trzon naszej działalności tworzą dwa Departamenty: Departament Inwestycji 
oraz Departament Pożyczek. Za kwestie administracyjne odpowiada Biuro Zarządu z Departamentem 
Prawnym i Administracyjnym, natomiast obsługę programistyczną zapewnia Dział IT. Działania 
marketingowe realizuje zespół spółki Selbon z Grupy KRN Media. 

ROZWÓJ FUNDUSZU

Założyciele i twórcy Funduszu Hipotecznego Yanok od samego początku stawiali na organiczny i stabilny 
rozwój firmy oraz zatrudnienia. W początkowej fazie rozwoju Funduszu od 2015 roku do 2018 roku zespół 
pracowników liczył jedynie 3 osoby. W ciągu trzech lat zespół Funduszu stopniowo się powiększał  
i obecnie Fundusz Hipoteczny Yanok tworzy 14 osób.

Pracownikiem, który najdłużej współtworzy obecny zespół Funduszu, jest Karolina Petruczenko-
Nitychoruk, która swoją pracę w Funduszu rozpoczęła w styczniu 2018 roku. W kwietniu 2018 do zespołu 
dołączyła Adrianna Stachura oraz Damian Węglarz (Selbon), a w listopadzie 2018 r. zespół powiększył 
się o Grzegorza Marszałka. Największy rozwój, związany ze zwiększeniem skali działalności Funduszu 
nastąpił w 2019 roku. W lipcu 2019 r. zatrudniona została Aleksandra Ziomek, w listopadzie Artur 
Gąsiorowski i Natalia Racławska (Selbon), natomiast w grudniu do teamu dołączyła Anna Kozioł.  
W lutym 2020 roku zatrudniona została Joanna Oskwarek. Ponadto, pomimo pandemii, we wrześniu oraz 
w październiku 2020 roku do zespołu dołączyły kolejne dwie osoby – Monika Nawara oraz Wawrzyniec 
Madej. W lutym 2021 do zespołu Funduszu dołączyły kolejne osoby: Piotr Kołodziejczyk  
i Olga Świstowska.

ZESPÓŁ FUNDUSZU HIPOTECZNEGO 
YANOK
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Anna Maria Naściszewska
Prezes Zarządu
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Monika Nawara
Asystentka Biura Zarządu

Aleksandra Ziomek
Koordynator Działu Obsługi 
Klienta, Starszy specjalista 
Departamentu Pożyczek, 
Specjalista ds. Inwestycji

Artur Gąsiorowki
 Prawnik Departamentu Pożyczek

Piotr Kołodziejczyk
Młodszy specjalista 

Departamentu Pożyczek

Olga Świstowska
Młodszy specjalista 

Departamentu Pożyczek

Grzegorz Marszałek
Web Developer

Natalia Racławska
Specjalista ds. marketingu

Anna Kozioł
Specjalista ds. treści 

redakcyjnych

Damian Węglarz
Dyrektor Działu Marketingu

całej grupy KRN Media

Krzysztof Janowski
Specjalista ds. dużych 

kontraktów, Starszy specjalista 
ds. inwestycji

Karolina Petruczenko
Nitychoruk

Prokurent (od 11. 09. 2018 r.), 
Specjalista ds. Inwestycji

Joanna Oskwarek
 Prokurent (od 22. 09. 2020 r.), 

Kierownik Biura Zarządu

www.yanokhipoteczny.pl
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Zespół Funduszu
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DEPARTAMENT POŻYCZEK
od 2015 roku wspieramy polskich przedsiębiorców 

55 875 915,80 zł
Łączna kwota udzielonych 

pożyczek

Dane na dzień 18.03.2021 r.

55 
Udzielonego 
finansowania z 
Pożyczki Yanok
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Trzonem i jedyną działalnością Funduszu jest udzielanie finansowania polskim przedsiębiorcom. 
Od 2015 roku sukcesywnie rozwijamy się oraz udoskonalamy Pożyczkę Yanok, tak aby coraz lepiej 
reagować na potrzeby rynku.

Realizując misję wspierania polskich biznesów, od samego początku działalności Fundusz oferował 
atrakcyjne finansowanie w formie pożyczek hipotecznych. 

Od 2015 roku nasza pożyczka nosiła nazwę „Pożyczki Holenderskiej”. W 2019 roku zdecydowaliśmy 
się na zmianę nazwy marketingowej i obecnie wśród naszych Klientów i Partnerów funkcjonuje nazwa 
„Pożyczki Hipotecznej Yanok” lub „Pożyczki Yanok”.

Oferta naszych pożyczek w ciągu 5 lat zwiększała się, ponieważ staraliśmy się jak najlepiej dostosować 
nasze finansowanie do potrzeb polskich przedsiębiorstw. Dokładaliśmy i wciąż dokładamy wszelkich 
starań, aby oferta Pożyczki Yanok była jak najlepiej dopasowana do potrzeb konkretnej firmy a sposób 
jej spłaty był jak najbardziej dogodny.

Pożyczka Yanok 12-miesięczna ze spłatą jednorazową (tzw. ratą balonową) –  nasz flagowy 
produkt dla przedsiębiorców, który od początku istnienia Funduszu aż do dnia dzisiejszego cieszy 
się największym zainteresowaniem Pożyczkobiorców;

Pożyczka Kwartalna Yanok ze spłatą jednorazową – wprowadzona do oferty Funduszu we 
wrześniu 2016 roku. Ta oferta cieszy się ogromnym powodzeniem wśród wielu  
Pożyczkobiorców, którzy szukają krótkoterminowego finansowania swoich projektów 
biznesowych;

Pożyczka Yanok ratalna ze spłatą w ratach kapitałowo-odsetkowych  – tę pożyczkę 
wprowadziliśmy do oferty na początku 2019 roku. Przygotowaliśmy ją dla firm, które dzięki 
Pożyczce Yanok zwiększają swoje stałe dochody i taka forma spłaty jest dla nich  
najwygodniejsza;

Pożyczka Yanok dla inwestujących w nieruchomości – pożyczka kwartalna lub półroczna 
dla inwestujących w nieruchomości do dalszej odsprzedaży (tzw. flipperom), która została 
przygotowana dla naszych Pożyczkobiorców w lipcu 2019 roku.
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Rozwój i ugruntowanie pozycji lidera 

W latach 2015-2020 udzieliliśmy finansowania na łączną kwotę ponad 55 mln złotych.

Dzięki Pożyczce Yanok polscy przedsiębiorcy mogą:
• rozwijać swoje firmy;
• odzyskać płynność finansową;
• dokonywać inwestycji w swoich przedsiębiorstwach;
• inwestować w nieruchomości;
• skonsolidować swoje zobowiązania;
• odzyskać nieruchomości utracone w wyniku przewłaszczenia.

Od początku działalności Fundusz Hipoteczny Yanok stawiał na stabilny rozwój oraz nieagresywną 
politykę budowania portfela pożyczek. Po ponad 5 latach mamy pewność, że obrana strategia jest 
właściwa i prowadzi do sukcesów.

Staranny dobór Pożyczkobiorców oraz szczegółowe badanie nieruchomości pod zabezpieczenie 
naszych pożyczek to klucz do stabilnego sukcesu Funduszu.

Dzięki tak przyjętej strategii udaje sie nam pomagać coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Do tej pory 
55 razy udzieliliśmy finansowania 49 podmiotom na łączną kwotę 55 875 915,80 zł.

Kwoty udzielonych pożyczek

2 967 860,00
2 212 900,00

5 085 500,00

20 087 709,70
18 808 000,00

2015-2016 2017 2018 2019 2020

www.yanokhipoteczny.pl



Raport Jubileuszowy Funduszu Wyższego Zaufania od 2015 r. www.yanokhipoteczny.pl

19

Wraz z organicznym i stabilnym wzrostem dochodów Funduszu, zwiększoną świadomością przedsiębiorców 
oraz Partnerów, Fundusz stopniowo zwiększał możliwe kwoty maksymalnego finansowania. 

228 296,92

442 580,00

565 055,56

1 440 679,48

1 567 415,26

2015-2016 2017 2018 2019 2020

Ponieważ rok 2020 był obarczony dużą niepewnością gospodarczą oraz prawną (m.in. 24 czerwca 2020 
weszła w życie ustawa o uproszczonej procedurze w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ustawa ta 
jest silnym hamulcem do zawierania umów pożyczek hipotecznych z przedsiębiorcami, gdyż ogranicza 
możliwość szybkiego dochodzenia roszczeń przez Fundusz, w tym z zabezpieczeń rzeczowych w przypadku, 
gdy trzeba byłoby dochodzić roszczeń.), Spółka musiała zaostrzyć procedury weryfikacji wniosków 
o finansowanie oraz dokonywać jeszcze bardziej pogłębionej analizy zabezpieczeń rzeczowych oraz 
osobistych. Skutkiem tego Fundusz odrzucił wiele, kiedy indziej cennych wniosków o pożyczkę. 

Średnia kwota udzielonych Pożyczek Yanok

www.yanokhipoteczny.pl
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DZIAŁAMY W CAŁEJ POLSCE

Fundusz Hipoteczny Yanok działa na obszarze całej 
Polski. Mamy nadzieję, że kolejne lata systematycznego 
rozwoju Funduszu Hipotecznego Yanok pozwolą na jeszcze 
większą ekspansję Pożyczki Hipotecznej Yanok.

Od samego początku działalności przyjęliśmy optymalnie bezpieczny dla Funduszu oraz naszych 
Inwestorów poziom LTV, czyli wartości nieruchomości w stosunku do wysokości udzielonej pożyczki. 
Przyjęliśmy, że taką wartością będzie maksymalnie 50% w przypadku nieruchomości zabudowanych oraz 
30% w przypadku działek budowlanych oraz inwestycji.

Poniżej przedstawiamy średnie LTV liczone na koniec danego okresu. Od kilku lat wartość nieruchomości 
jest trzykrotnie wyższa niż wysokość pożyczek udzielonych przez Fundusz. Daje to maksymalny poziom
bezpieczeństwa używanych przez Fundusz środków. 

W ciągu ponad 5 lat budowania przez Fundusz pozycji lidera na rynku niebankowych pożyczek 
hipotecznych dla firm oraz propagowania wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej, 
finansów oraz inwestycji coraz więcej naszych Pożyczkobiorców korzysta z Pożyczki Yanok w celach 
inwestycyjnych związanych z rozwojem swoich przedsiębiorstw. 

Średnie LTV

45,77%
38,34%

30,28%
33,96%

37,00%

2015-2016 2017 2018 2019 2020

www.yanokhipoteczny.pl
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ELASTYCZNE PODEJŚCIE DO POŻYCZKOBIORCÓW

Fundusz Hipoteczny Yanok cały czas rozwija i dostosowuje swoją ofertę do potrzeb coraz większej grupy firm 
działających w Polsce. 

Nasze 3 sztandarowe produkty finansowe to:
1. Standardowa Pożyczka Yanok ze spłatą jednorazową (tzw. rata balonowa),
2. Ratalna Pożyczka Yanok ze spłatą ratalną (w ratach kapitałowo-odsetkowych),
3. Pożyczka Yanok Dopasowana do Firmy.

Za każdym razem, kiedy nasz Zespół pracuje z konkretną firmą, która ubiega się o finansowanie w Funduszu, 
dokładne analizujemy potrzeby tej firmy związane z kwotą pożyczki, sposobem jej wypłaty, ale przede 
wszystkim optymalizujemy formę spłaty, tak aby zobowiązanie było spłacane terminowo bez nadmiernego 
obciążania finansów Pożyczkobiorcy. 

Szczególnie ma to miejsce w przypadku Dopasowanej Pożyczki Yanok. Wspólnie z firmą składającą wniosek 
dokonujemy optymalizacji formy finansowania.

ETYCZNE PODEJŚCIE DO POŻYCZKOBIORCÓW I BRAK PRZEWŁASZCZEŃ

Stosujemy zabezpieczenie na nieruchomościach w postaci hipoteki.

Nigdy nie stosowaliśmy zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia nieruchomości. Uważamy, że nie jest 
to etyczne oraz rodzi różnorakie przeszkody dla firm, które zdecydowały się na taki rodzaj zabezpieczeń.  
Staramy się coraz szerzej edukować rynek w zakresie odpowiedzialnego i świadomego pożyczania. 
Rodowód Funduszu, wywodzący się z KRN Media wydawnictwa, które od ponad 27 lat działa w branży 
nieruchomości powoduje, że skupiamy się na edukowaniu przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa 
nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie finansowania, o które ubiega się firma. 

Wśród firm, które starają się o Pożyczkę Yanok w około 20% przypadków celem pożyczki jest 
spłata pożyczki pozabankowej (również z przewłaszczeniem). Dzięki temu taka firma może dokonać 
refinansowania kredytem bankowym lub swobodnie i korzystnie sprzedać odzyskaną nieruchomość.

Niestety nie wszystkim przedsiębiorcom znajdującym się w takiej sytuacji jesteśmy w stanie pomóc i jedynie 
część z nich została Pożyczkobiorcami Yanok. Do tej pory 25% udzielonych przez Fundusz Pożyczek Yanok 
służyło spłacie pożyczki pozabankowej, w niektórych przypadkach z przewłaszczeniem. Jesteśmy ogromnie 
zadowoleni, że dzięki nam firmy te odzyskały swoje własności.

www.yanokhipoteczny.pl
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DEPARTAMENT INWESTYCJI
Od 2015 roku stabilny rozwój z maksymalnym 
poziomem bezpieczeństwa

698

253 

Inwestycji

Wykupionych 
Weksli

*Dane na dzień 18.03.2021 r.

5 224 244 zł
Wypłaconych zysków

brutto

314 Inwestorów
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PROSTE ZASADY INWESTOWANIA BEZ POŚWIĘCANIA CZASU

Podstawą cechą inwestycji w Fundusz Hipoteczny Yanok jest ich pasywność. Nasi inwestorzy nie muszą 
poświęcać czasu na obsługę swoich inwestycji ani zdobywać specjalistycznej wiedzy związanej  
z finansami, prawem oraz nieruchomościami.

Podatek od zysków kapitałowych osiąganych przez Inwestorów Yanok jest również obsługiwany przez 
Fundusz, który za Inwestora składa deklarację podatkową oraz odprowadza podatek. 

Dzięki wprowadzonemu we wrześniu 2020 r. Panelowi Inwestora, Inwestorzy Yanok mogą łatwiej 
dokonywać zamówień nowych Weksli, sprawdzać terminy zakończenia inwestycji oraz terminy wypłaty 
zysków. Jest to szczególnie przydatne narzędzie dla Inwestorów posiadających wiele Weksli, które 
pozwala im zarządzać portfelem inwestycyjnym.

WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Udzielane przez Fundusz pożyczki charakteryzują się wysokim poziomem oraz dużą jakością 
zabezpieczeń rzeczowych (nieruchomości) oraz pozostałych - osobistych zabezpieczeń (m.in. akty 
poddania się egzekucji, weksle in blanco, poręczenia). Bardzo istotnym elementem badania Wniosków  
o Pożyczkę Yanok jest weryfikacja zdolności do spłaty oraz wiarygodność finansowa firmy ubiegającej 
się o finansowanie.
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www.yanokhipoteczny.pl

Galeria nieruchomości zabezpieczających udzielone 
Pożyczki Yanok

Więcej nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczek znajdą Państwo na stronie: 
www.yanokhipoteczny.pl

LOKALIZACJA: KRAKÓW LOKALIZACJA: WARSZAWA

LOKALIZACJA: POZNAŃ LOKALIZACJA: WARSZAWA

LOKALIZACJA: BRENNA LOKALIZACJA: GORZÓW WIELKOPOLSKI

Wartość nieruchomości: 1 331 736 zł
Rodzaj nieruchomości: lokal mieszkalny

Wartość nieruchomości: 552 000 zł
Rodzaj nieruchomości: lokal mieszkalny

Wartość nieruchomości: 435 152 zł
Rodzaj nieruchomości: lokal mieszkalny

Wartość nieruchomości: 507 000 zł
Rodzaj nieruchomości: lokal mieszkalny

Wartość nieruchomości: 13 018 000 zł
Rodzaj nieruchomości: budynek prywatnego domu opieki

Wartość nieruchomości: 423 000 zł
Rodzaj nieruchomości: lokal użytkowy
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Zabezpieczeniem rzeczowym Pożyczki Yanok są nieruchomości (hipoteka na nieruchomości oraz 
pełnomocnictwo do sprzedaży). Oprócz oceny atrakcyjności nieruchomości, weryfikacji jej wartości 
oraz potencjału dochodzenia roszczeń, Fundusz przyjął wewnętrzną zasadę minimalnego poziomu 
LTV.

Obecnie każda złotówka udzielonej Pożyczki Yanok zabezpieczona jest nieruchomością 
o wartości około 3 złotych. Taki poziom zabezpieczeń daje praktycznie całkowity poziom pewności 
odzyskania należności, w przypadku gdyby zdarzyła się sytuacja braku terminowej spłaty 
pożyczki. 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące LTV znajdują się na stronie 22 Raportu Jubileuszowego. 

LTV  
(wartość nieruchomości w stosunku do udzielonej Pożyczki Yanok)

Wysokość finansowania: 962 000 zł 
 Wartość nieruchomości: 1 935 550 zł 
Rodzaj nieruchomości: lokale mieszkalne 
LTV: 49,7%

Dział Analiz Funduszu podczas weryfikacji napływających Wniosków o Pożyczkę Yanok dokonuje 
gruntownego zbadania nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie pożyczki. 
Badany i weryfikowany jest m.in.:

• stan prawny nieruchomości;
• wartość nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez 

licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego;
• potencjał płynności nieruchomości na podstawie opinii lokalnego pośrednika  

nieruchomości.

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE ZABEZPIECZENIE

www.yanokhipoteczny.pl
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Zyski z inwestycji w Fundusz wypłacane są regularnie w trakcie trwania całej inwestycji. Inwestorzy Yanok 
wybierają częstotliwość wypłat zysków w zależności od swoich preferencji:

• raz w roku,
• co kwartał,
• co miesiąc.

REGULARNE WYPŁATY ZYSKÓW DLA INWESTORÓW YANOK

Od początku istnienia Funduszu Hipotecznego Yanok 
nasi Inwestorzy otrzymali łącznie 

5 224 244 zł zysków brutto*

*Dane na dzień 18.03.2021 r.
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INWESTYCJE RENTIERSKIE Z COMIESIĘCZNĄ WYPŁATĄ 
ZYSKÓW W TRAKCIE INWESTYCJI

Od początku działalności Fundusz dawał możliwość inwestycji z comiesięczną wypłatą zysków. 
Inwestycje te nazwaliśmy „rentierskimi”, gdyż w największym stopniu są analogiczne do 
rentierskiego czerpania zysków ze swojego majątku.

Pierwsza emisja Obligacji Rentierskich Mieszkaniowych z comiesięczną wypłatą kuponów 
odsetkowych odbyła się w styczniu 2016 roku. Na początku 2018 roku Fundusz rozpoczął emisję Weksli 
Rentierskich Nieruchomościowych z comiesięczną wypłatą zysku dyskontowego.

Obecnie Weksle Rentierskie (od listopada 2019 r.) nabywane są na 1 rok. Można je nabywać 
w regularnych emisjach w dniach 1-7 dnia każdego miesiąca.

INFORMOWANIE INWESTORÓW O SYTUACJI FINANSOWEJ 
FUNDUSZU

Mimo iż, Fundusz nie ma żadnych ustawowych obowiązków publikowania jakichkolwiek raportów, za 
wyjątkiem rocznego bilansu w KRS, to dla nas od samego początku kluczowe było pozostawanie  
w stałym kontakcie z naszymi Inwestorami i przekazywanie im istotnych informacji dotyczących pracy 
Funduszu oraz stanu finansów. 

Inwestorzy Yanok są na bieżąco z informacjami oraz danymi finansowymi. Regularnie otrzymują: 

• Raporty Kwartalne oraz Raport Roczny przygotowywane na podstawie danych bilansowych;
• Comiesięczny biuletyn „Informator Inwestora Yanok”, w którym przedstawiane są bieżące 

informacje dotyczące działalności Funduszu;
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W czerwcu 2020 r. poprosiliśmy naszych Inwestorów o wypełnienie Ankiety Inwestora. 
Wypełniło ją łącznie 141 osób. Ankieta była podzielona na dwie części - Metryczkę oraz 
Portfel Inwestora. Uzyskane wyniki zostały zestawione z danymi uzyskanymi w ramach 
Ogólnopolskiego Badania Inwestorów, opracowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych SII. (dane ogólnodostępne w internecie)

www.yanokhipoteczny.pl

PROFIL INWESTORA YANOK 
w porównaniu z profilem inwestorów 
indywidualnych zbadanych przez 
Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych
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PŁEĆ

Zarówno wyniki ankiety wypełnionej przez Inwestorów Yanok jak i wyniki Ogólnopolskiego Badania 
Inwestorów SII wskazują, że w Polsce inwestują głównie mężczyźni. Wśród Inwestorów Yanok 12% 
stanowią kobiety. Wśród grupy polskich inwestorów indywidualnych jest ich 9%.

Ankieta Inwestora Yanok Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

12,1%

87,9%
90,8%

9,2%

www.yanokhipoteczny.pl
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13,50%

9,20%

13,50%

28,40% 27,70%

7,80%

Do 35 roku życia 36-45 lat 46-55 lat 56-65 lat 66-75 lat Powyżej 76 roku

życia

Ankieta Inwestora Yanok 

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 
Stowarzyszenia Inwestorów 

Indywidualnych

WIEK

Inwestorzy, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych to głównie osoby w wieku 26-35 lat (33%) oraz osoby w wieku 36-45 lat (26,2%).

Z kolei wśród Inwestorów Yanok dominującą grupą są osoby w wieku 56-65 lat (28,4%) oraz osoby w wieku 
66-75 lat (27,7%). 

8,10%

33,00%

26,20%

16,00% 16,70%

18-25 lat 26-35 lat 36-45 lat 46-55 lat Powyżej 56 roku

życia

www.yanokhipoteczny.pl
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4,90%

57,70%

31,00%

6,30%

Wyższe ze stopniem co

najmniej doktorskim

Wyższe magisterskie Średnie Inne

48,60%

26,50%

7,50%

15,60%

1,30% 0,60%

Wyższe w tym

licencjat

Wyższe ekonomiczne Niepełne wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe

POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 
Stowarzyszenia Inwestorów 
Indywidualnych

Wśród Inwestorów Yanok są osoby, które posiadają wykształcenie ze stopniem doktorskim (4,75%), 
wyższe magisterskie lub licencjackie (61,9%). 

Podobnie jak w przypadku wieku w ankiecie SII dokonano innego podziału kryteriów poziomu 
wykształcenia niż w ankiecie Funduszu. Jednak obie analizy wskazują, że wśród Polaków najczęściej 
inwestują osoby posiadające wykształcenie wyższe. 

Ankieta Inwestora Yanok 

www.yanokhipoteczny.pl
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DOŚWIADCZENIE W INWESTOWANIU

W ogólnopolskim badaniu inwestorów indywidualnych, którego wyniki zostały opublikowane na 
początku 2020 roku przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz Ankiecie przeprowadzonej 
wśród swoich Inwestorów przez Fundusz Hipoteczny Yanok większość osób, które inwestują w Polsce  
to osoby, które mają ponad 5-letnie doświadczenie w dokonywaniu inwestycji (60,3% wg. Ankiety SII  
i 59,6% wg. Danych FHY).

19,9%

40,4%

22%

17,7%

39,7%

24,5%

21,4%

14,4%

40,40%

22,00%

17,70%
19,90%

39,70%

24,50%

14,40%

21,40%

Do 5 lat 5 - 10 lat 10 - 15 lat powyżej 15 lat

www.yanokhipoteczny.pl

Ankieta Inwestora Yanok

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów
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STATUS ZAWODOWY

Według badania SII, Polscy inwestorzy to głównie osoby, które są aktywne zawodowo. 60,8% to osoby 
zatrudnione oraz 20,5% to przedsiębiorcy. Wśród Inwestorów Yanok odsetek osób zatrudnionych na 
etacie lub innym kontrakcie wynosi 43,3%, a 9,9% stanowią przedsiębiorcy.

PRZECIĘTNA WARTOŚĆ PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Większość inwestorów (aż 70 proc.), uwzględnionych w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów posiada 
portfel o wartości powyżej 50 tysięcy złotych. 

Średnia kwota inwestycji wśród Inwestorów Yanok to 145 127,39 zł.

Kobiety inwestują średnio 
133 230 zł 77 gr. 

Mężczyźni inwestują średnio 
148 714 zł 86 gr.

43,30%

9,90%

42,60%

3,20%

60,80%

20,50%

8,90%
2,90%

Umowa o pracę Działalność gospodarcza Emeryt lub rencista Inne

www.yanokhipoteczny.pl
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Ankieta Inwestora Yanok

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów

133 230 zł 77 gr.

148 714 zł 86 gr.

Dane na dzień 18.03.2021 r.
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Początek 2014 r. – powstanie idei stworzenia Funduszu Hipotecznego Yanok

W tamtym okresie oferta kredytów, pożyczek i innych form finansowania była ograniczona. 
Przeciętny przedsiębiorca miał do wyboru jedynie dwa skrajne modele pozyskania finansowania 

dla swojej firmy: 
• trudnodostępne oraz sztywne  

i proceduralne finansowanie bankowe;
• pozabankowe firmy oraz „szemrane” 

pożyczki prywatne, które nierzadko oznaczały 
początek upadku przedsiębiorców ze względu 
na ponoszone ogromne koszty finansowania.

Na rynku brakowało firmy finansowej, która 
udzielałaby wyważonego, elastycznego  
i atrakcyjnego finansowania. W ten sposób 
powstała pierwsza myśl o stworzeniu 
Funduszu Hipotecznego Yanok, który miał 
uzupełnić ofertę rynkową w zakresie pożyczek 
dla firm.

Druga połowa 2014 r. – analizy otoczenia rynkowego, analizy prawne, przygotowanie oferty 
Pożyczki Yanok, konsultacje ze specjalistami z branży finansowej

Był to bardzo intensywny czas, w którym klarowała się wizja Funduszu Hipotecznego Yanok. 
Założyciele Funduszu zdecydowali się wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą prawa oraz 
nieruchomości. W ten sposób od samego początku hipoteka na nieruchomości stanowiła 
zabezpieczenie udzielanych pożyczek. 

Trwały intensywne konsultacje ze specjalistami z branży finansowej i nieruchomości oraz  
z prawnikami. Kształtował się model biznesowy, kanały współpracy oraz wizja działania 
Funduszu Hipotecznego Yanok.

2014 Idea, która przerodziła się w Fundusz

TROCHĘ HISTORII
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Pierwsza połowa 2015 r. – dalsze dopracowywanie modelu biznesowego, wstępne prace 
administracyjne, rekrutacja prezesa Zarządu oraz nawiązywanie współpracy z pierwszymi 
Partnerami

Założyciele Funduszu Hipotecznego Yanok dopracowywali model biznesowy, dokonywali przeliczeń 
i analiz finansowych oraz poszukiwali pierwszego prezesa 
Zarządu Spółki oraz pierwszych Partnerów.
Ponieważ zarówno Krzysztof Janowski, jak i Anna Maria 
Naściszewska wywodzili się z branży nieruchomości, 
zdecydowali, że pierwszy zarząd musi wywodzić się z branży 
bankowej. Kilkutygodniowe, intensywne poszukiwania 
takiej osoby wyłoniły kandydaturę byłego dyrektora 
banku komercyjnego, który przyjął ofertę objęcia funkcji 
pierwszego prezesa Zarządu. 

20.08.2015 r. – rejestracja spółki w KRS oraz powołanie Roberta Nowaka na pierwszego prezesa 
Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok

Pierwszy prezes Zarządu, który tworzył podwaliny pod sukces Funduszu. Wieloletni dyrektor 
sektora bankowego oraz branży finansowej, który stworzył pierwsze struktury Funduszu oraz 
zbudował pierwszy zespół Pracowników.

Druga połowa 2015 r. – budowanie sieci Partnerów, przygotowywanie wzorów umów, 
dopracowywanie procedur, rozmowy z pierwszymi Inwestorami

Założyciele Funduszu, pierwszy prezes Zarządu oraz liczne kancelarie prawne, księgowe oraz 
podatkowe intensywnie pracowali nad wzorami umów oraz procedurami. Były wówczas tworzone 
zarówno wzory umów agencyjnych z Partnerami, wzory umów pożyczek wraz z zestawem 
zabezpieczeń, jak również wzór dokumentów emisyjnych obligacji.

W tamtym czasie rozpoczęły się szkolenia produktowe w zakresie Pożyczki Yanok dla pierwszych 
Partnerów. Umowy agencyjne podpisywane były zarówno z pośrednikami finansowymi, jak 
i doradcami kredytowymi oraz z pośrednikami nieruchomości.

Pierwsze Pożyczki Yanok (wówczas pod nazwą Pożyczki Holenderskiej) były skierowane głównie 
do osób sprzedających swoją nieruchomość oraz do przedsiębiorców na realizację inwestycji 
powiązanych z nieruchomościami.

Druga połowa 2015 roku była czasem rozmów z pierwszymi Inwestorami Yanok oraz 
przygotowywania pierwszej emisji obligacji prowadzonej przez Beskidzki Dom Maklerski.

2015 Rok intensywnych przygotowań

10 11

KALENDARIUM FUNDUSZU HIPOTECZNEGO YANOK
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2016 Rok stabilnego rozwoju oraz budowania 
marki

14.01. 2016 r. – pierwsza emisja Obligacji Mieszkaniowych Rentierskich przeprowadzona przez 
Beskidzki Dom Maklerski

Pierwsza emisja obligacji Funduszu Hipotecznego Yanok 
miała formę niematerialną i prowadzona była przez Beskidzki 
Dom Maklerski. Oprocentowanie pierwszej emisji wynosiło 6% 
w skali roku, a kupon odsetkowy płatny był raz w miesiącu. 
Inwestorzy Yanok, nasi pierwsi Obligatariusze, mogli dokonać 
inwestycji powiązanej z nieruchomościami oraz czerpać zyski 
co miesiąc (podobnie jak ma to miejsce w przypadku inwestycji 
w nieruchomości pod wynajem) bez konieczności obsługi 
wynajmu.

21.01.2016 – pierwsze szkolenie certyfikacyjne na Samodzielnego Agenta Yanok, podpisywanie 
kolejnych umów agencyjnych z Partnerami – pośrednikami i doradcami kredytowymi

Na początku działalności Funduszu rozpoczęliśmy intensywne budowanie sieci zewnętrznych 
Partnerów oferujących Pożyczkę Yanok. Przeprowadzane były szkolenia dla pośredników 
finansowych i pośredników nieruchomości oraz trwało przygotowywanie ich do współpracy. 
W pierwszym szkoleniu wzięli udział doradcy i pośrednicy kredytowi działający na obszarze 
województwa małopolskiego. 

8.02.2016 r. – Podpisanie pierwszej umowy Pożyczki Hipotecznej Yanok

Na początku lutego 2016 roku została podpisana pierwsza umowa Pożyczki Yanok z firmą z branży 
budowlanej działającej na terenie województwa śląskiego. Pożyczka 

współfinansowała inwestycję na atrakcyjnej nieruchomości położonej w Bytomiu.

4.03.2016 r. – Fundusz Hipoteczny Yanok rozszerza swoją sieć Partnerów na kolejne 
województwa.

W marcu odbyły się kolejne szkolenia dla Partnerów oferujących Pożyczkę Yanok  
z województwa śląskiego oraz podkarpackiego.

17.03.2016 r. – pierwsze szkolenia dla Partnerów w zakresie oferowania inwestycji  
w Fundusz Hipoteczny Yanok

W marcu 2016 roku Fundusz poszerzył zakres szkoleń dla Samodzielnych Agentów 
Yanok o produkty inwestycyjne. 17.03.2016 r. odbyło się pierwsze szkolenie 

przygotowujące Agentów współpracujących z Funduszem w zakresie oferowania 
pożyczek hipotecznych oraz produktów inwestycyjnych. W szkoleniu wzięli udział 

doradcy finansowi i inwestycyjni oraz pośrednicy nieruchomości działający w obszarze 
województwa małopolskiego.

Obecnie sieć naszych Agentów i Partnerów liczy ponad 150 najlepszych doradców  
i agentów kredytowych działających na terenie całej Polski.
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18.03.2016 r. – pierwsza certyfikacja na Samodzielnego Agenta

Odbył się pierwszy egzamin certyfikacyjny dla Samodzielnych Agentów Yanok 
potwierdzający egzaminem wiedzę dotyczącą Pożyczki Yanok oraz inwestycji w Fundusz.

28.03.2016 r. – sieć Partnerów Yanok obejmuje kolejne województwa

Oferta Pożyczki Hipotecznej Yanok staje się coraz bardziej rozpoznawalna wśród profesjonalistów 
z branży kredytowej. Kolejni Agenci z województwa dolnośląskiego i śląskiego dołączyli naszą 
Pożyczkę Yanok do swojej oferty.

4.05.2016 r.  – zmiana prezesa Zarządu

Drugi Prezes Funduszu z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora banków 
komercyjnych między innymi zbudował sieć Partnerów Funduszu, która wciąż rozwija się na bazie 
stworzonej przez Prezesa Wąsowicza.

21.07.2016 r. – pierwsza emisja Obligacji Rentierskich  
w formie materialnej

W drugiej połowie lipca 2016 roku Fundusz wyemitował 
pierwsze Obligacje Rentierskie w formie materialnej z 
kuponem odsetkowym płatnym co kwartał i oprocentowaniem 
8% w skali roku.

19.04.2016 r. – wprowadzenie nowego produktu 
pożyczkowego: Pożyczki Holenderskiej Kwartalnej  
z oprocentowaniem 4,9% w skali roku

Pożyczka Kwartalna Yanok została stworzona z myślą o klientach biur nieruchomości, którzy są  
w trakcie sprzedaży swojej nieruchomości. Kwartalna Pożyczka Yanok pozwala na korzystną 
sprzedaż nieruchomości bez presji czasu.

Do dziś Pożyczka Kwartalna, której spłata ma nastąpić ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
zabezpieczenie Pożyczki cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Klientów. Proste 
procedury spłaty i zwalniania zabezpieczeń oraz niski koszt powodują, że wielu przedsiębiorców 
korzysta z tej formy finansowania. Dzięki Pożyczce Kwartalnej przedsiębiorcy mogą przygotować się 
do sprzedaży nieruchomości bez odkładania w czasie inwestycji w swoją firmę. 

14.12.2016 r. – pierwsza emisja Obligacji Mieszkaniowych Rentierskich 
oprocentowanych 10 % w skali roku

W grudniu 2016 roku po raz pierwszy Fundusz dokonał emisji obligacji z oprocentowaniem 
10% w skali roku z coroczną płatnością kuponu odsetkowego.

Gwarancja przedłużenia umowy daje pożyczkobiorcom Yanok czas na komfortową  
i korzystną finalizację transakcji sprzedaży.
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11.01.2017 r. – podjęcie Uchwały o udzielaniu przez Fundusz pożyczek hipotecznych jedynie na rzecz 
podmiotów gospodarczych

Przeszło rok doświadczenia w udzielaniu Pożyczek Yanok, współpracy z Partnerami na terenie całej 
Polski oraz dopracowywanie modelu biznesowego Funduszu Hipotecznego Yanok wyłonił docelowy 
kierunek działania. Zarząd Funduszu, wspólnicy oraz twórcy zdecydowali, że Fundusz wycofa się  
z finansowania dla konsumentów i będzie udzielał pożyczek jedynie podmiotom gospodarczym.

20.03.2017 r. – budowanie sieci stałej współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi

W marcu 2017 roku Fundusz rozpoczął szeroką współpracę z rzeczoznawcami majątkowymi  
na terenie całej Polski. Dzięki tym działaniom procedury związane z oceną wartości nieruchomości 
stanowiącej zabezpieczenie Pożyczki Yanok stały się jeszcze sprawniejsze oraz mniej czasochłonne dla 
Pożyczkobiorców.

2.05.2017 r. – aktualizacja Wniosku Wstępnego o Pożyczkę Yanok

W maju 2017 roku został zaktualizowany wzór Wniosku Wstępnego o udzielenie Pożyczki Yanok. Nowy 
wzór Wniosku ułatwił pracę naszych Partnerów oraz stał się jeszcze bardziej przystępny dla Klientów, 
którzy samodzielnie wypełniali dokumenty o udzielenie finansowania.

6.06.2017 r. – zmiana na stanowisku prezesa Zarządu

W czerwcu 2017 roku została dokonana zmiana na stanowisku prezesa 
Zarządu. Funkcję tę objął Michał Adam Mokrysz, zastępując Marka 
Wąsowicza. Trzeci Prezes odnoszący wieloletnie sukcesy w budowaniu 
i zarządzaniu sieciami kontaktów sprzedażowych, mówca motywacyjny. 
Pchnął Fundusz do rozwoju w zakresie działań marketingowych, kontynuując 
budowanie sieci Parterów Funduszu.

2.11.2017 – zmiana na stanowisku prezesa Zarządu

Anna Maria Naściszewska – czwarta Prezes Zarządu Funduszu Hipotecznego 
Yanok, która do dnia dzisiejszego rozwija Fundusz bazując na pracy 
poprzednich Prezesów Zarządu. Konsekwentna i ambitna, stoi za sukcesem Konsekwentna i ambitna, stoi za sukcesem 
finansowym Funduszu.finansowym Funduszu.

2017 Rok ugruntowywania pozycji na rynku

5
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8.01.2018 r. – wprowadzenie do oferty Funduszu 
nowego produktu dla Inwestorów: 3-letnich Weksli 
Inwestycyjnych Nieruchomościowych
 
Po kilku miesiącach analiz prawnych oraz 
przygotowywania dokumentów formalnych i procedur 
związanych z obsługą Weksli Inwestycyjnych 
Nieruchomościowych została uruchomiona 
witryna internetowa www.weksleinwestycyjne.pl 
umożliwiającą naszym Inwestorom nabywanie 3-letnich 
Weksli Yanok. 

Weksle dostępne były w trzech wariantach:
• Weksel z zyskiem odpowiadającym oprocentowaniu 10% w skali roku z coroczną wypłatą 

zysków w trakcie trwania inwestycji;
• Weksle 8% w skali roku z cokwartalną wypłatą zysków;
• Weksle Rentierskie z comiesięczną wypłatą zysków oprocentowanych 6% w skali roku.

19.01.2018 r. – zakup przez pierwszego Inwestora Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych z 
cokwartalną wypłatą zysków

Po niespełna 2 tygodniach od wprowadzenia możliwości nabywania przez Inwestorów Weksli Yanok 
został nabyty pierwszy Weksel Inwestycyjny. Pierwszy Inwestor wekslowy nabył Weksel Inwestycyjny 
z zyskiem odpowiadającym 8% w skali roku z cokwartalną wypłatą zysków dyskontowych.

*Dane na dzień 18.03.2021 r.

2018 Rok dynamicznego rozwoju

Kwiecień 2018 r. – nowa wersja witryny internetowej 
Funduszu Hipotecznego Yanok

W kwietniu 2018 roku  została opublikowana nowa 
wersja strony internetowej Funduszu 
www.yanokhipoteczny.pl. Oprócz zmian w wyglądzie 
i wprowadzeniu udogodnień w korzystaniu  z funkcji 
strony, przede wszystkim dodano sekcję Baza Wiedzy 
www.yanokhipoteczny.pl/blog, gdzie dzielimy się 
z szerokim gronem odbiorców naszą wiedzą oraz 
doświadczeniem w zakresie prawa, nieruchomości oraz 
inwestycji. 

Już 314* Inwestorów osiąga systematyczne zyski z inwestycji w Fundusz nabywając kolejne 
Weksle Yanok. 
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9.07.2018 r.  - wprowadzenie do oferty Pożyczki 
Yanok pożyczki przeznaczonej dla osób 
inwestujących w nieruchomości do remontu 
tzw. flipperom.

Ogromną popularnością wśród Polaków było 
inwestowanie w nieruchomości wymagające 
remontu, dokonywanie prac remontowych 
oraz sprzedaż odnowionych nieruchomości 
z zyskiem (tzw. flippowanie). W związku z tą 
tendencją Fundusz przygotował dedykowany 
produkt pożyczkowy – Pożyczkę Kwartalną 
dla inwestujących w nieruchomości. Szybsze 
procedury związane z weryfikacją wartości 
nieruchomości, niskie koszty pożyczki oraz 
proste procedury spłaty były dla wielu firm 
zajmujących się inwestowaniem  
w nieruchomości trampoliną do zwielokrotnienia swoich zysków.

2.11.2018 r. – zmiana adresu siedziby Funduszu 
Hipotecznego Yanok.

W listopadzie 2018 roku Fundusz Hipoteczny Yanok 
przeniósł się do biura zlokalizowanego  
w klimatycznym kompleksie budynków  
przy ulicy Dolnych Młynów 10/2A/M. 

26.05.2018 r. – zmiana wzorów dokumentów w związku z wejściem w życie przepisów o ochronie 
danych osobowych (RODO)

Wykorzystując obowiązek aktualizacji zapisów w dokumentach obejmujących informacje  
o przetwarzaniu danych osobowych, dokonaliśmy aktualizacji wzoru umowy pożyczki, Wniosku 
Wstępnego oraz Wniosku Pełnego o Pożyczkę Yanok, umów agencyjnych, dokumentów 
związanych z nabyciem Weksli Yanok oraz wzorów dokumentów emisyjnych Obligacji Rentierskich 
Nieruchomościowych.

Źródło Facebook Dolne Młyny 
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7.02. 2019 r. – wycofanie Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych 6% ze sprzedaży ciągłej

Na początku 2019 roku została dokonana zmiana w ofercie Weksli Yanok z comiesięczną wypłatą 
zysków dyskontowych. Od tego dnia Weksle Rentierskie oferowane były w emisjach. 

26.02. 2019 r. –  podpisanie pierwszej umowy Ratalnej Pożyczki Yanok udzielonej na 36 miesięcy

W lutym 2019 roku została podpisana pierwsza umowa Ratalnej Pożyczki Yanok. Dla wielu 
przedsiębiorców spłata pożyczki na koniec umowy (tzw. rata balonowa) nie jest dostosowana do 
charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Wprowadzona możliwość spłacania pożyczki  
w ratach kapitałowo-odsetkowych spotkała się z dużym zainteresowaniem naszych Partnerów oraz 
Pożyczkobiorców. 

15.03.2019 r. –  pierwsza emisja promocyjna 
Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych 
pod nazwą „Dodatkowy zysk 1.000 zł na start”

15 marca 2019 roku została przeprowadzona 
pierwsza emisja promocyjna Weksli 
Inwestycyjnych Nieruchomościowych. Każdy 
Inwestor wekslowy, który zdecydował się 
nabyć promocyjny Weksel Yanok, oprócz 
standardowego zysku odpowiadającego 8% 
w skali roku z cokwartalną wypłatą w trakcie 
trwania inwestycji, otrzymywał dodatkowy zysk 
dyskontowy w wysokości 1 000 zł.

27.03.2019 r. – pierwsza emisja 3-letnich Weksli Rentierskich

Po decyzji z dnia 7 lutego 2019 r. o wycofaniu ze sprzedaży ciągłej Weksli Rentierskich Yanok  
z comiesięczną wypłatą zysków, 27 marca 2019 roku została ogłoszona pierwsza emisja.

maj 2019 r.– zmiana formy przedstawiania informacji przez Departament Pożyczek oraz 
Departament Inwestycji

W związku z rozwojem Funduszu, zwiększeniem liczby Inwestorów, Pożyczkobiorców oraz 
Partnerów zmieniona została forma komunikatów prezentowanych na stronie Funduszu.  

Od tej pory informacje te podsumowują miesiąc poprzedni i nie są już przedstawiane na bieżąco. 

2019 Rok sukcesów finansowych oraz 
ugruntowywania pozycji lidera
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13.09.2019 r. – publikacja nowej wersji witryny internetowej www.yanokhipoteczny.pl

We wrześniu zakończyły się prace informatyczne związane z unowocześnieniem naszej 
firmowej strony internetowej. Zmieniony został wygląd graficzny, udoskonalono nawigację na stronie 

oraz zostały wprowadzone dodatkowe standardy bezpieczeństwa. 

1.10.2019 r. – emisja promocyjna Weksli Inwestycyjnych Nieruchomościowych pod nazwą  
„1 000 zł co miesiąc przez 3 lata”

Trzecia emisja promocyjna Weksli Yanok skierowana była do Inwestorów, którzy cenią częste wypłaty 
zysków ze swoich inwestycji. Inwestorzy, którzy nabyli Weksle w emisji promocyjnej, otrzymali zysk 

dyskontowy odpowiadający oprocentowaniu 8% w skali roku z comiesięczną wypłatą zysków w trakcie 
trwania 3-letniej inwestycji.

21.10.2019 r. – wprowadzenie do oferty rocznych Weksli Rentierskich

Starając się coraz lepiej dostosowywać do potrzeb naszych Inwestorów, zdecydowaliśmy się dokonać 
zmiany w ofercie Rentierskich Weksli Yanok. Do tej pory wykup wszystkich Weksli Yanok datowany był 

na 3 lata od momentu nabycia. Wprowadzenie 
Rocznych Rentierskich Weksli Yanok spotkało 

się z ogromnym zainteresowaniem. Do 
dziś comiesięczne emisje Rocznych Weksli 

Rentierskich cieszą się wielką popularnością 
wśród dotychczasowych oraz nowych 

Inwestorów Yanok.

5.08.2019 r. – emisja promocyjna Weksli 
Inwestycyjnych Nieruchomościowych pod 
nazwą „Weksle 10% cokwartalnie wypłacane”

W sierpniu została przeprowadzona druga 
emisja promocyjna Weksli Yanok. Inwestorzy, 
którzy nabyli weksle w emisji promocyjnej, 
otrzymywali zysk dyskontowy odpowiadający 
oprocentowaniu 10% w skali roku z cokwartalną 
wypłatą zysków.

24.05.2019 r. – pierwszy raport okresowy dla 
Inwestorów Yanok

Pierwszy okresowy Raport zawierał wyłącznie 
podstawowe wskaźniki finansowe.

KALENDARIUM FUNDUSZU HIPOTECZNEGO YANOK



43

Raport Jubileuszowy Funduszu Wyższego Zaufania od 2015 r. www.yanokhipoteczny.pl

8.11.2019 r. – wystawienie pierwszego Rocznego Weksla Rentierskiego

W listopadzie odbyła się pierwsza regularna emisja rocznych Weksli Rentierskich Yanok  
z oprocentowaniem 6% oraz comiesięczną wypłatą zysków. W dniu 8.11.2019 roku został wystawiony 
pierwszy roczny Rentierski Weksel Yanok. 

5.12.2019 – pierwsza impreza integracyjna zespołu Funduszu Hipotecznego Yanok

5 grudnia 2019 roku w ramach integracji zespół Funduszu wziął udział w offroadzie 
zorganizowanym przez ekipę Podróże 4x4. Impreza odbyła się w pięknych okolicach Gorlic. 
Mamy ogromną nadzieję, że sytuacja epidemiczna w krótkim czasie poprawi się i będziemy 
mogli kontynuować rozpoczętą tradycję corocznych imprez integracyjnych.

Publikacje 2019 

Z naszą misją, wiedzą oraz doświadczeniem staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona 
odbiorców. Dlatego regularnie publikujemy treści w mediach branżowych związanych  

z inwestycjami, finansami, nieruchomościami oraz prowadzeniem biznesu. Możemy pochwalić się 
współpracą z portalami takimi jak: Forbes, Puls Biznesu, money.pl, biznes.interia.pl oraz Business 

Insider. 

W samym 2019 roku treści dotyczące 
Funduszu Hipotecznego Yanok zostały 

opublikowane w ponad 20 niezależnych 
mediach. Dodatkowo artykuł pt. „ZOSTAĆ 

RENTIEREM – inwestycje na rynku 
nieruchomości” znalazł się w również 

papierowym wydaniu Forbesa z grudnia 2019 
roku.

5
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Rok 2020, w którym Fundusz Hipoteczny Yanok obchodził swoje 5 urodziny, przyniósł wydarzenia, które 
zmieniły cały świat. Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że wiele firm boleśnie odczuło kryzys 
gospodarczy z nim związany. 

7.02.2020 r. – Fundusz Hipoteczny Yanok 
Mecenasem Kultury

Na początku lutego 2020 roku Fundusz objął 
mecenatem 56. Studencki Festiwal Piosenki 
w Krakowie. Możliwość wsparcia młodych, 
niezależnych artystów była dla nas wyjątkowym 
wyróżnieniem. 

28.02.2020 r. – podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu Hipotecznego Yanok

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Funduszu Hipotecznego Yanok zysk wypracowany w 2019 roku 
został przekazany na podniesienie kapitału zakładowego do 2,5 mln złotych.

Mimo tej globalnej sytuacji 2020 dla Funduszu był rokiem dobrym oraz stabilnym, w którym 
konsekwentnie realizowaliśmy nasze cele biznesowe, generując ponad 1,6 mln zysku netto (dane 
bilansowe za 2020 rok). 

Na początku 2020 roku został powiększony z zysków kapitał zakładowy do kwoty 2,5 mln zł.

Przez cały czas, także w czasie całkowitego lockdownu Fundusz sprawnie funkcjonował w trybie 
hybrydowym. W czasie pandemii stabilna sytuacja Funduszu pozwoliła nam nie zwalniać tempa 
pracy ani nie dokonywać redukcji etatów. Wręcz przeciwnie w 2020 roku grono naszych pracowników 
powiększyło się i w 2021 roku wraz z planowanym rozwojem będzie wzrastać.

2020 Rok stabilnego rozwoju i wielkich sukcesów 
(mimo niesprzyjających okoliczności związanych z pandemią COVID-19)
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20.03.2020 r. – przejście na pracę hybrydową w związku z pandemią COVID-19 oraz wprowadzenie 
zasad bezpieczeństwa pracy w biurze Funduszu Hipotecznego Yanok

Początek 2020 roku był dla całego świata czasem zmian. Wybuch pandemii, kolejne obostrzenia oraz 
wprowadzane przepisy porządkowe zmieniły również codzienność zespołu Funduszu Hipotecznego 
Yanok. Na szczęście charakter naszej pracy pozwolił nam na płynne przejście na pracę hybrydową bez 
uszczerbku na jakości obsługi naszych Klientów.

Przez cały czas pracowaliśmy w sposób płynny, podpisywane były umowy pożyczek, wystawiane 
Weksle Yanok oraz odbywała się bieżąca obsługa naszych Partnerów i Klientów.

9.03.2020 r. – publikacja pierwszego Informatora Inwestora Yanok

W marcu został wysłany do Inwestorów pierwszy Informator Inwestora Yanok podsumowujący styczeń 
oraz luty. Od tego czasu każdy Inwestor Yanok otrzymuje na swoją skrzynkę mailową comiesięczny 
biuletyn - Informator Inwestora Yanok.

30.03.2020 r. – Nominacja do nagrody “Symbol Wsparcia Biznesu 2020”

W 2020 roku zostaliśmy wyróżnieni nominacją do nagrody Symbol Wsparcia Biznesu 2020 
przyznawaną przez Monitor Biznesu na łamach dziennika Rzeczpospolita, a w ogólnopolskiej prasie 
ukazało się kilka publikacji związanych z działalnością Funduszu Hipotecznego Yanok.
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18.05.2020 r. – emisja promocyjna Weksli 
Yanok pod nazwą „Weksle 9% cokwartalnie wypłacane”

W maju 2020 roku odbyła się emisja promocyjna 3-letnich Weksli Yanok z zyskiem 9% w skali roku  
z cokwartalną wypłatą zysków w trakcie trwania inwestycji wekslowej.

25.06.2020 r. – wprowadzenie możliwości przedterminowego wykupu Weksla na wniosek Inwestora

W czerwcu 2020 roku zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Nabywania Weksli Inwestycyjnych 
Nieruchomościowych Funduszu Hipotecznego Yanok. Został dodany paragraf 5 umożliwiający 
Inwestorom Wekslowym zakończenie inwestycji przed terminem wynikającym z weksla.

24.06.2020 r.  – wejście w życie ustawy o uproszczonej procedurze w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym

Z nowej procedury mogą skorzystać również firmy, których stan zagrożenia niewypłacalnością powstał 
bez związku z epidemią COVID-19. Ustawa ta jest silnym hamulcem do zawierania umów pożyczek 
hipotecznych z przedsiębiorcami, gdyż ogranicza możliwość dochodzenia roszczeń przez Fundusz,  
w tym z zabezpieczeń rzeczowych. 

Fundusz szacuje, że z powodu podniesionego tą ustawą ryzyka, do końca 2020 roku nie zostały 
ostatecznie zawarte umowy na około 20 mln zł.

08.04.2020 r. –  zmiana oferty Weksli 
Inwestycyjnych Nieruchomościowych Yanok

W związku z ponownym obniżeniem przez 
Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych 
dokonaliśmy weryfikacji oferty Weksli 
Yanok. Roczne Weksle Rentierskie obecnie 
oprocentowane są na poziomie 5,04% w skali 
roku. Utrzymaliśmy ofertę Weksli Yanok  
z kwartalną wypłatą zysków na poziomie 8%  
w skali roku. Weksle z zyskiem 10% w skali roku 
obecnie można nabywać od kwoty minimum 
100 000 zł.  

30.06.2020 r. – nowy Wniosek Wstępny o Pożyczkę Yanok

Pod koniec czerwca został opublikowany na naszej stronie www.yanokhipoteczny.pl/wniosek_wstepny/ 
nowy, bardziej funkcjonalny Wniosek Wstępny o Pożyczkę Yanok. 

5
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22.07.2020 r. – udział w charytatywnej akcji wsparającej Fundacjię „A kogo”? 

W lipcu 2020 roku Prezes Funduszu, Pani Anna Maria 
Naściszewska, wzięła udział w charytatywnej sesji 
zdjęciowej do Kalendarza Gwiazd 2021. Inicjatywa 
ta była wynikiem współpracy Magazynu Business 
Woman&Life oraz Fundacji Ewy Błaszczyk „A kogo”?. 
Premiera Kalendarza miała miejsce 20 listopada 2020 
roku w Warszawie.

9.09.2020 r. – wywiad z prezes Zarządu w magazynie 
Business Woman&Life

We wrześniu w salonach Empik ukazał się nowy numer 
magazynu Business Woman&Life, w którym można 
znaleźć m.in. wywiad z prezes Zarządu Anną Marią 
Naściszewską pt. „Rośniemy w siłę  
i edukujemy rynek”. Prezes Naściszewska przybliżyła 
w nim historię sukcesu Funduszu Hipotecznego Yanok 
oraz model biznesowy funkcjonowania firmy, a także 
opowiedziała o planach na przyszłość. Magazyn był dostępny w salonach Empik w całej Polsce,  
a także na platformach Google Play i AppStore.

Anna Naściszewska wraz z Anną Kalczyńską – Kalendarz 
Gwiazd 2021

15.09.2020 r. – uruchomienie Panelu Inwestora Yanok

We wrześniu 2020 roku, po kilku miesiącach wytężonej pracy Działu IT oraz reszty zespołu 
Funduszu został, udostępniony naszym Inwestorom Panel Inwestora Yanok. 

To bezpieczne i wygodne narzędzie, które jeszcze bardziej ułatwia kontrolę nad swoimi 
inwestycjami. Szczególnie Inwestorzy posiadający wiele Weksli nabywanych w różnych terminach 
mogą w jednym miejscu mieć dostęp do informacji dotyczących m.in. terminów częściowych 
i całkowitych wykupów. Dzięki Panelowi Inwestorzy Yanok jeszcze łatwiej mogą dokonywać 
kolejnych inwestycji, mają dostęp do bieżących danych finansowych oraz operacyjnych Funduszu 
zebranych w jednym miejscu. 
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17-18.10.2020 r. – koncert finałowy 56. Studenckiego Festiwalu Piosenki

W 2020 roku Fundusz Hipoteczny Yanok został Głównym Mecenasem Kultury 56. Studenckiego 
Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Jest to najstarszy festiwal oraz konkurs piosenki 
studenckiej w Polsce, organizowany od 1962 r. Festiwal ten od lat zajmuje niezwykle ważne miejsce na 
artystycznej i kulturalnej mapie naszego kraju. Finał edycji, której Mecenasem był Fundusz Hipoteczny 
Yanok odbył się w dniach 17-18 października 2020 roku w Krakowie. Podczas Gali Finałowej w drugi 
dzień Festiwalu, Prezes Funduszu Anna Maria Naściszewska, wręczyła zwycięzcom nagrodę główną  
w wysokości 10 000 zł, którą otrzymali Lenda/Kozub. 

Fundusz Hipoteczny Yanok był również fundatorem 
Nagrody Publiczności, która trafiła do zespołu 
Coffee Experiment

Coffee Experiment  – Zdobywcy Nagrody Publiczności 56. Studenckiego 
Festiwalu Piosenki

Lenda/Kozub – Zwycięzcy 56. Studenckiego Festiwalu Piosenki

6.10.2020 r. – Rozpoczęcie cyklu publikacji 
„Poradnik Bezpiecznego i Świadomego 
Inwestowania”

Społeczną misją Funduszu są działania 
edukacyjne w zakresie świadomego i bezpiecznego inwestowania. Dlatego 6 października 2020 
roku w Bazie Wiedzy Yanok pojawił się pierwszy wpis z serii „Poradnik Bezpiecznego i Świadomego 
Inwestowania”. Jest to inicjatywa stworzona przez Fundusz, w ramach której pragniemy dotrzeć do 
jak najszerszej grupy odbiorców i przybliżyć im temat bezpiecznych inwestycji. Mamy świadomość, 
iż jest to bardzo ważna kwestia, o której wciąż zbyt rzadko się mówi. W związku z tym, mając na 
celu edukowanie rynku, rozpoczęliśmy tworzenie niniejszego Poradnika. Pierwszy artykuł dotyczył 
zagadnienia płynności inwestycji.

24.09.2020 r. – zmiana adresu biura Funduszu 
Hipotecznego Yanok

We wrześniu 2020 roku zmienił się adres biura 
Funduszu. Obecnie zespół Funduszu oraz cała 
Grupa KRN Media pracują pod adresem: 
ul. Ignacego Krasickiego 36A, Kraków
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Listopad 2020 r. – charytatywna aukcja na rzecz Fundacji „A kogo?”

W listopadzie 2020 roku zostały uruchomione aukcje na Allegro Charytatywnie, w których można 
było wylicytować obrazy zawierające zdjęcia z sesji Kobiet Biznesu zorganizowanej przez magazyn 
Busuness Woman&Life, w której udział wzięła prezes Zarządu Anna Maria Naściszewska. Całkowity 
dochód z aukcji został przeznaczony na wsparcie finansowe Fundacji „A kogo?” oraz Kliniki Budzik. 

9.12.2020 r. – Wniosek Wstępny Pożyczki Ratalnej dostępny w wersji on-line.

Na początku grudnia 2020 roku został udostępniony na naszej stronie internetowej Wniosek o Ratalną 
Pożyczkę Yanok www.yanokhipoteczny.pl/wniosek_wstepny/wniosek-pozyczka-ratalna/. Wniosek ten 
w jeszcze większym stopniu ułatwił polskim firmom ubieganie się  
o finansowanie.

Grudzień 2020 – kolejna Nominacja do nagrody  
„Symbol Wsparcia Biznesu 2021”

Po raz kolejny Fundusz Hipoteczny Yanok został 
nominowany do nagrody Symbol Wsparcia Biznesu 
2021 przyznawaną przez Monitor Biznesu na łamach 
dziennika Rzeczpospolita.
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Podstawowymi celami rozwojowymi Funduszu na kolejne lata jest zwielokrotnienie akcji udzielania 
finansowania dla przedsiębiorstw oraz stałe powiększanie kapitałów własnych dla dodatkowej poprawy 
bezpieczeństwa finansowego Funduszu i Inwestorów Wekslowych.    

Ps. 11 marca 2021 r. Zgromadzenie Wspólników dokonało podniesienia kapitału zakładowego Funduszu 
do 4 mln złotych.
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Adres Kontakt

Fundusz Hipoteczny Yanok 
ul. Ignacego Krasickiego 36A
30-503 Kraków

www.yanokhipoteczny.pl
www.weksleinwestycyjne.pl

Departament Inwestycji: 
tel: +48 667 141 082
Email: weksle@yanokhipoteczny.pl

Departament Pożyczek: 
tel: +48 609 530 898 
Email: wnioski@yanokhipoteczny.pl


