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WSTĘP1
Zapraszam do lektury Raportu Kwartalnego Yanok za II kwartał 2021 r., w którym Fundusz Hipoteczny Yanok prezentuje 
zestawienie osiągniętych wyników finansowych oraz informacje podsumowujące działania od kwietnia do czerwca bieżącego 
roku.

Raport kwartalny został przygotowany na potrzeby cyklicznego informowania Inwestorów Yanok o aktualnej sytuacji Funduszu. 
Powstał na podstawie danych bilansowych oraz zestawień statystyk dotyczących naszych Pożyczkobiorców i Inwestorów.

Raport Funduszu Hipotecznego Yanok za II kwartał 2021 r. stanowi jednocześnie specjalne wydanie rocznicowe związane 
z 6-leciem działalności firmy. Tym bardziej z wielką radością oddaję go w Państwa ręce, mogąc po raz kolejny podzielić się 
naszymi sukcesami w realizacji założonych planów. Przez ostatnie 6 lat z powodzeniem rozwijaliśmy naszą działalność, 
realizowaliśmy kolejne plany oraz wprowadzaliśmy w życie naszą misję, którą od początku działalności było 
wspieranie polskich przedsiębiorców poprzez oferowanie im jak najlepiej dopasowanych rozwiązań finansowych. 
Zarząd planuje dalszy stabilny i organiczny rozwój Funduszu w następnych latach.

Aby w przejrzysty i przystępny sposób zaprezentować najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w 6. roku działalności 
Funduszu (liczone od lipca 2020), zapraszamy do lektury ostatniego rozdziału niniejszego wydania Raportu, czyli Kalendarium 
Funduszu. Pełne Kalendarium Funduszu Hipotecznego Yanok dostępne jest w „Raporcie Jubileuszowym Funduszu Wyższego „Raporcie Jubileuszowym Funduszu Wyższego 
Zaufania od 2015 roku”Zaufania od 2015 roku”, które wydaliśmy z okazji 5 rocznicy działalności. Wydanie to można pobrać w wersji elektronicznej 
na stronie:  www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne/raport-jubileuszowy-yanok/  lub zamówić w wersji papierowej, po 
wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym z biurem Funduszu: tel. 12 200 21 42, 
adres e-mail: biuro@yanokhipoteczny.pl

Od niniejszego Raportu rozszerzamy zakres prezentowanych Państwu danych przez dodanie kolejnych informacji w zakresie 
raportowania działań Departamentu Pożyczek. Do dotychczasowych informacji o liczbie oraz wysokości udzielonych pożyczek 
dodajemy dane dotyczące aneksowania umów pożyczek. Dzięki temu informacje o źródłach przychodu Funduszu będą bardziej 
kompletne. W celu optymalizacji jednorazowych kosztów wielu Pożyczkobiorców decyduje się zawrzeć umowę na okres krótszy 
niż faktycznie przewidywany czas finansowania. Skutkuje to zawieraniem kolejnych aneksów np. na okresy miesięczne, które dla 
Funduszu są niezwykle opłacalne. Pożyczkobiorca, zawierając taki aneks, opłaca z własnych środków prowizję i odsetki z góry 
za okres aneksu. Do zadań Funduszu pozostaje jedynie bieżąca weryfikacja wartości zabezpieczeń wcześniej ustanowionych 
przy zawieraniu umowy oraz kontrola działalności Pożyczkobiorcy.

Rozdział poświęcony danym finansowym został poszerzony o kolejny nowy wskaźnik, którym jest EBITDA, czyli zysk z 
działalności operacyjnej przed potrąceniem amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych i amortyzacji wartości niematerialnych 
i prawnych, podatku i odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Celem jego wprowadzenia jest dokładniejsze przedstawienie 
rentowności Funduszu.

Wypracowany przez Fundusz Hipoteczny Yanok zysk brutto w II kwartale tego roku wyniósł 656 123 zł 63 gr.

Anna Maria Naściszewska
Prezes Zarządu

https://www.yanokhipoteczny.pl/inwestycja-yanok/download/raport_5_lat.pdf
https://www.yanokhipoteczny.pl/inwestycja-yanok/download/raport_5_lat.pdf
http://www.yanokhipoteczny.pl/weksle-inwestycyjne/raport-jubileuszowy-yanok/?utm_source=raport&utm_medium=raport_5_lat
tel:122002142
mailto:biuro%40yanokhipoteczny.pl?subject=Kontakt%20w%20sprawie%20Raportu%205%20Letniego
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Poniżej zestawiliśmy kluczowe dane finansowe Funduszu 
z końca drugiego kwartału 2021 r. z danymi na koniec 

pierwszego kwartału 2021 r.

Zysk EBITDA za dwa kwartały 2021 r. 
wynosi 2 391 063 zł 00 gr

Na 30.06.2021 r. Na 31.03.2021 r.
Wartość sprzedaży (przychody netto) 4 016 402 zł 82 gr 3 108 056 zł 62 gr
Zysk brutto (przed podatkiem CIT) 656 123 zł 63 gr 1 233 134 zł 30 gr
Suma aktywów/pasywów 41 937 246 zł 73 gr 40 837 241 zł 64 gr

Wartość sprzedaży na koniec drugiego kwartału 2021 r. wzrosła w stosunku do poprzedniego o 908 346 zł 20 gr i obecnie 
wynosi 4 016 402 zł 82 gr. Fundusz osiągnął zysk brutto na poziomie 656 123 zł 63 gr i jest on niższy od zysku brutto 
wygenerowanego w poprzednim kwartale. Spadek ten był spodziewany i przewidywany w planach finansowych. Wynika on 
z dużej ilości wykupów końcowych Weksli Yanok. Należy przypomnieć, że konstrukcja podatkowa częściowych wykupów 
weksli w poprzednich latach stanowi koszt dopiero w momencie całkowitego wykupu weksla. A zatem jest tu ujawniony koszt 
ponoszony przez poprzednie lata. Suma aktywów wzrosła o ponad 1,1 mln złotych do wysokości 41 937 246 zł 73 gr.

Oprócz standardowo przedstawianych danych i wskaźników finansowych od niniejszego wydania Raportu prezentowany 
będzie nowy wskaźnik – EBITDA, czyli zysk z działalności operacyjnej przed potrąceniem amortyzacji rzeczowych aktywów 
trwałych i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, podatku i odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Celem jego 
wprowadzenia jest dokładniejsze przedstawienie rentowności Funduszu.

2 DANE I WSKAŹNIKI 
FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY

2021
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ROA – stopa zwrotu z aktywów 
 
Stopa zwrotu z aktywów informuje, jaka jest rentowność wszystkich aktywów. Wartość wskaźnika 
wskazuje, ile zysku przyniosła każda złotówka zainwestowanego kapitału w Funduszu.

Wartość wskaźnika na koniec II kw. 2021 r. Wartość wskaźnika na koniec I kw. 2021 Zmiana w punktach procentowych

1,41% 2,74%  -1,33  p. p.

-48,5%
Zmiana w 

procentach
ROA = zysk netto/aktywa ogółem * 100% = 1,41%

Zysk netto 590 253 zł 63 gr

Aktywa ogółem 41 937 246 zł 73 gr

ROA

Spadek wartości wskaźnika był przewidywany i związany ze skumulowanym z wielu 
lat kosztem wykupów całkowitych weksli. 

Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów 
 
Uzupełnia ocenę rentowności aktywów i jest obliczany na poziomie zysków z działalności operacyjnej. 

Wartość wskaźnika na koniec II kw. 2021 r. Wartość wskaźnika na koniec I kw. 2021 Zmiana w punktach procentowych

5,70% 6,23% - 0,53 p. p.

-8,5%
Zmiana w 

procentach

Zysk z działalności operacyjnej/aktywa ogółem*100% = 5,70%

Zysk z działalności operacyjnej 2 388 692 zł 4 gr

Aktywa ogółem 41 937 246 zł 73 gr

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI 
OPERACYJNEJ AKTYWÓW

Wskaźnik ten obliczany jest na podstawie zysku z działalności operacyjnej i pozwala 
ocenić rentowność aktywów, bez uwzględnienia kosztów operacji finansowych. 
Nieznaczny spadek tego wskaźnika wynika ze struktury wcześniej zawartych umów 
pożyczek hipotecznych.
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ROE – wskaźnik rentowności kapitału własnego 
 
Wskaźnik rentowności kapitału własnego przedstawia, ile zysku udało się wypracować Funduszowi z 
wniesionych kapitałów własnych, czyli ile groszy czystego zysku udało się osiągnąć z jednego złotego 
kapitałów własnych. 

Wartość wskaźnika na koniec II kw. 2021 r. Wartość wskaźnika na koniec I kw. 2021 Zmiana w punktach procentowych

11,85% 20,30%    -8,45 p. p.

-41,6%
Zmiana w 

procentach
ROE = zysk netto/kapitał własny*100% = 11,85%

Zysk netto 590 253 zł 63 gr

Aktywa ogółem 4 980 947 zł 98 gr

ROE 

Zaprezentowane dane świadczą o tym, że każda złotówka kapitału własnego Funduszu wygenerowała prawie 12 groszy 
czystego zysku. Wskaźnik, chociaż nadal osiąga stosunkowo wysoki poziom, jak można zaobserwować, spadł w ostatnim 
okresie. Jeżeli w przyszłości kapitał własny Funduszu będzie rósł na skutek podnoszenia kapitału zakładowego, tak jak 
odbywało się to w ostatnim czasie, należy spodziewać się kolejnych spadków tego wskaźnika. 

ROS ROS – wskaźnik rentowności sprzedaży 
 
Wskazuje, jak wiele zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży. Informuje on ile procent 
sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszelkich kosztów (w tym podatków). Obliczany jest 
jako procentowy stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży.

Wartość wskaźnika na koniec II kw. 2021 r. Wartość wskaźnika na koniec I kw. 2021 Zmiana w punktach procentowych

14,70% 35,98%  -21,28 p. p.

-59,14%
Zmiana w 

procentach
ROS = zysk netto/przychody ze sprzedaży*100% = 14,70%

Zysk netto 590 253 zł 63 gr

Przychody ze sprzedaży 4 016 402 zł 82 gr

Wysokość wskaźnika spadła ze względu na opisywany wcześniej skumulowany z kilku lat koszt wykupów całkowitych weksli. 

Wartość wskaźnika na koniec II kw. 2021 r. Wartość wskaźnika na koniec I kw. 2021 Zmiana

41 937 246,73 zł 40 837 241,64 zł    + 1 100 005,09 zł

+2,70%
Zmiana w 

procentach
WARTOŚĆ AKTYWÓW

WARTOŚĆ AKTYWÓW

Wartość aktywów w II kwartale 2021 wyniosła 41 937 246,73 zł i jest wyższa o 1 100 005,09 zł w stosunku do I kwartału 2021. 



Wykupionych Weksli Inwestycji Aktywnych Inwestorów

432 793 285

Wypłaconych zysków brutto
dla Inwestorów Yanok

 6 130 959 zł 35 gr

Średnia kwota inwestycji 
pojedynczego Inwestora

127 824 zł 56 gr

DANE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.
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3RAPORT DEPARTAMENTU 
INWESTYCJI

DANE NA DZIEŃ 30.06.2021 R.
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PROFIL
INWESTORA YANOK

Grono Inwestorów Funduszu Hipotecznego Yanok na koniec czerwca 2021 roku liczyło 285 aktywnych Inwestorów, 
którzy zainwestowali łącznie 36 430 000 zł. Średnia kwota inwestycji przypadająca na jednego Inwestora wyniosła 
127 824 zł 56 gr. Kwota wypłaconych zysków brutto wyniosła 6 130 959 zł 35 gr.

WIEK INWESTORA YANOK
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18 -24  la t a
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PŁEĆ INWESTORÓW

8 0, 2 8%

Mę ż c z y ź n i

19 , 7 2 %
K o b i e t y

PODZIAŁ INWESTORÓW ZE WZGLĘDU NA 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Zagranica – polska rezydencja podatkowa:  3 Inwestorów



Sumaryczna kwota bieżących 
Pożyczek

Wartość zabezpieczeń bieżą-
cych Pożyczek

Średnia wysokość udzielonej 
Pożyczki

29 056 026 zł 25 gr 104 837 021 zł 1 614 223zł 68 gr 

Średnia wartość zabezpieczenia 
pojedynczej Pożyczki

5 824 278 zł 94 gr

Łączna wartość wszystkich 
udzielonych Pożyczek od po-

czątku działalności

 65 024 116 zł 25 gr

Łączna liczba wszystkich udzie-
lonych Pożyczek od początku 

działalności

58

Wysokość udzielonych pożyczek 
w II kwartale 2021 r.

5 779 804 zł

Suma aneksów zawartych w
II kwartale 2021 r.

10 911 840 zł

POŻYCZKI W LICZBACH
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4RAPORT DEPARTAMENTU 
POŻYCZEK



Fundusz w II kwartale 2021 r. udzielił pożyczek w łącznej wysokości 
5 779 804 zł, natomiast suma aneksów zawartych w tym okresie była prawie 
dwukrotnie większa i ich wartość wyniosła 10 911 840 zł. 
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POŻYCZKI UDZIELONE I ANEKSOWANE 
W II KWARTALE 2021

Fundusz generuje przychód z tytułu udzielania pożyczek oraz aneksowania bieżących umów. Prowizja za aneksowane 
umowy pożyczek stanowi istotną część przychodu Funduszu, dlatego też, aby zaprezentować Państwu najlepszy obraz 
wyników naszej działalności, od niniejszego wydania Raportu wprowadzamy jako stały element informację o aneksach 
umów pożyczek. 

Łączna wartość pożyczek udzielonych 

przez Fundusz w II kwartale 2021 r.
5 779 804 zł

Łączna wartość pożyczek aneksowanych 

przez Fundusz w II kwartale 2021 r.
10 911 840 zł
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BRANŻA POŻYCZKOBIORCY

1 1 % 
Ha n d e l

18% 
In n e

1 1 % 
m e d y c y na

5 6 % 
o b s ł u ga  r y n ku
n i e r u c h o m o ś c i

6 % 
tur y s t y k a

5% 
e n e rg e t y c z na

Dane na koniec drugiego kwartału 2021 r. wskazują, że Pożyczkobiorcy korzystający z oferty Funduszu Hipotecznego Yanok, to 
w ponad połowie (56%) firmy zajmujące się działalnością związaną z rynkiem nieruchomości. O ile branża ta zawsze stanowiła 
największą część finansowań udzielanych przez Fundusz, to w II kwartale można zauważyć duży przyrost Pożyczkobiorców 
związanych z branżą nieruchomościową (z 35% w I kwartale 2021 r.). Aktualnie rynek nieruchomości działa bardzo prężnie 
i w związku z tym potrzebuje atrakcyjnego finansowania. Branża ta chętnie sięga po sprawdzone rozwiązania finansowe, 
które zapewnia im Fundusz jako firma z doświadczeniem i dużym zapleczem związanym z nieruchomościami również poprzez 
przynależność do Grupy firm KRN Media.

PROFIL
POŻYCZKOBIORCY YANOK
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CEL POŻYCZKI

2 2 % 
B i e ż ą c a  d z ia ła l -
n o ś ć

3 9 % 
i nw e s t y c ja

3 3 % 
sp ła t a  i 
k o n s o l i da c ja
z o b o w iąz a ń

6 % 
z a kup
n i e r u c h o m o ś c i

Fundusz, udzielając finansowania 
przedsiębiorcom, pomaga im realizować 
różne cele gospodarcze. Kryterium celu jest 
niezwykle istotnym elementem oceny wniosku, 
pomagającym określić zdolność pożyczkobiorcy 
do spłaty pożyczki. 

ŹRÓDŁO SPŁATY POŻYCZKI
Zanim Fundusz podejmie decyzję o udzieleniu 
finansowania, ocenia źródło spłaty pożyczki. 
Podczas oceny wniosku o pożyczkę, Fundusz 
przyjmuje, że spłata ze środków pochodzących ze 
sprzedaży nieruchomości jest najprostszą do oceny 
i podjęcia decyzji. Ma to swoje odzwierciedlenie w 
strukturze źródeł spłaty trwających umów. 

2 8% 
R e f i na n s o wa n i e 
k re d y te m  b a n k o w y m

5 0 % 
Sp r z e daż
n i e r u c h o m o ś c i

1 1 % 
D o c h o d y  z  b i e ż ą c e j 
d z ia ła l n o ś c i

1 1 % 
Z b y c i e  s k ła d n i k ó w
ma ją t k o w y c h
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LTV
CAŁKOWITE

WSKAŹNIK WARTOŚCI 
UDZIELONYCH POŻYCZEK DO 
WARTOŚCI ZABEZPIECZEŃ, 
STAN NA DZIEŃ 30.06.2021

Wskaźnik LTV (z ang. loan to value) odzwierciedla stosunek wysokości pożyczki do wartości nieruchomości, która stanowi 
jej zabezpieczenie. Fundusz udziela finansowania z maksymalnym poziomem tego wskaźnika rzędu 50% w przypadku 
nieruchomości zabudowanych i 30% w przypadku nieruchomości niezabudowanych. 

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

Suma udzielonych, trwających pożyczek na dzień 
30.06.2021 29 056 026,25 zł

Wartość nieruchomości będących zabezpieczeniem 
udzielonych, trwających pożyczek 104 837 021,00 zł

CAŁKOWITE LTV NA DZIEŃ 30.06.2021
Całkowite LTV na dzień 30.06.2021 27,72%

3 1 % 
m i e s z k a n ia

6 %
b u d y n e k
ma gaz y n o w o
b i uro w y

1 7 %
d z ia ł k a  
b u d o w la na

1 7 % 
d o m 
j e d n o ro d z i n ny

5%
l o k a l 
u ż y t k o w y

5%
b u d y n e k
m i e s z k a l ny

1 7 %
b u d y n e k
w c z as o w o
h o te l o w y

1 1 %
i nw e s t y c ja
d e w e l o p e r s k a

Podstawowym zabezpieczeniem każdej 
pożyczki udzielanej przez Fundusz są 
nieruchomości. Fundusz akceptuje jedynie 
wybrane typy nieruchomości, odznaczające się 
wysoką płynnością i atrakcyjnością. Najczęściej 
pojawiającymi się zabezpieczeniami pożyczek są 
nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Wśród 
tych zabezpieczeń nie pojawiają się nieruchomości 
stanowiące centrum życia rodzin. 

ZABEZPIECZENIE TRWAJĄCYCH POŻYCZEK
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5KALENDARIUM 

KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 
FUNDUSZU HIPOTECZNEGO YANOK
6 rok działalności

22.07.2020 R. - UDZIAŁ W CHARYTATYWNEJ AKCJI 
 WSPIERAJĄCEJ FUNDACJĘ „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

22.07.2020 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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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 Business 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.

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, 30-503 Kraków.

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.

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
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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 R. - KOLEJNA NOMINACJA DO 
NAGRODY „SYMBOL WSPARCIA BIZNESU 2021”
Po raz kolejny Fundusz Hipoteczny Yanok został nominowany do 
nagrody Symbol Wsparcia Biznesu 2021 przyznawanej przez Monitor 
Biznesu na łamach dziennika Rzeczpospolita. 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.

STYCZEŃ 2021 R. - STOPNIOWY POWRÓT DO PRACY 
W BIURZE 
W styczniu 2021, kiedy sytuacja epidemiologiczna była już częściowo 
ustabilizowana, Zarząd podjął decyzję o stopniowym powrocie 
pracowników do biura. Przejście z pracy zdalnej na biurową wiązało się 
z koniecznością odpowiedniego przystosowania warunków pracy oraz 
wprowadzenia nowych zasad sanitarnych. 

LUTY 2021  R. - POWIĘKSZENIE ZESPOŁU DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA
W związku z rozwojem Funduszu zdecydowaliśmy się powiększyć grono pracowników Działu Obsługi Klienta. W lutym 2021 
roku mieliśmy przyjemność powitać dwóch nowych członków tego zespołu. 

11.03.2021 R. - PODNIESIENIE KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU DO 4 MILIONÓW  ZŁOTYCH
11 marca 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników Funduszu 
Hipotecznego Yanok Sp. z o. o., podczas którego przedstawione 
zostało sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 
do 31 grudnia 2020 roku, według którego zysk netto wypracowany 
przez Fundusz Hipoteczny Yanok wyniósł 1 670 832,97 zł. Podczas 
Zgromadzenia podjęto uchwałę o podziale zysku wypracowanego w 
2020 roku. Całość zysku została przeznaczona na kapitały własne, 
które wynoszą 4 390 694 zł 34 gr. Kwota 1 500 000 zł została 
przekazana na kapitał zakładowy, który wzrósł z 2 500 000 zł do 4 
000 000 zł. Decyzja o podwyższeniu kapitału została zgłoszona do 
wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

http://www.yanokhipoteczny.pl/wniosek_wstepny/wniosek-pozyczka-ratalna/?utm_source=raport&utm_medium=link
http://www.yanokhipoteczny.pl/wniosek_wstepny/wniosek-pozyczka-ratalna/?utm_source=raport&utm_medium=link
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7.04 2021 R. - RAPORT JUBILEUSZOWY FUNDUSZ WYŻSZEGO 
ZAUFANIA OD 2015 ROKU
Publikacja „Raport Jubileuszowy Fundusz Wyższego Zaufania od 2015 roku” 
podsumowująca 5 lat działalności Funduszu Hipotecznego Yanok. Na ponad 50 
stronach raportu znalazły się informacje przedstawiające historię Funduszu, jego 
początki, ideę i misję wspierania przedsiębiorców oraz polskiej gospodarki, które 
od początku były motorem napędowym naszych działań. W Raporcie przedstawione 
zostały wyniki bilansowe oraz najważniejsze wskaźniki finansowe oraz plany na 
przyszłość.

30.04.2021 R. - 5 LAT WSPARCIA DLA POLSKICH FIRM. 
FUNDUSZ HIPOTECZNY YANOK OBCHODZI JUBILEUSZ – ARTYKUŁ 
O FUNDUSZU HIPOTECZNYM YANOK NA PORTALU STREFABIZNESU.PL
Na portalu StrefaBiznesu.pl opublikowany został artykuł związany z 5. urodzinami Funduszu Hipotecznego Yanok i powstałym z 
tej okazji Raportem Jubileuszowym podsumowującym funkcjonowanie przedsiębiorstwa od 2015 do 2020 roku.

6.05.2021 R. - INWESTOWANIE SIĘ OPŁACA – ARTYKUŁ O FUNDUSZU HIPOTECZNYM YANOK NA 
PORTALU FINASE.WP.PL
Na portalu finanse.wp.pl ukazał się artykuł dotyczący 5-lecia działalności Funduszu na polskim rynku oraz Raportu 
Jubileuszowego.

19.05.2021 R. - CZY OPŁACA SIĘ INWESTOWAĆ? PODATEK BELKI – CO KAŻDY INWESTOR POWINIEN 
O NIM WIEDZIEĆ? – ARTYKUŁ O FUNDUSZU HIPOTECZNYM YANOK NA PORTALU BANKIER.PL
Artykuł dotyczący tzw. podatku Belki oraz tego, co każdy inwestujący musi o nim wiedzieć, został opublikowany na portalu 
Bankier.pl.

25.05.2021  R. - PUBLIKACJA RAPORTU FUNDUSZU HIPOTECZNEGO YANOK ZA I KWARTAŁ 2021 R.
Udostępniony został pierwszy w 2021 roku Raport Kwartalny Funduszu Hipotecznego 
Yanok. Raport został opracowany na podstawie danych finansowych za pierwsze trzy 
miesiące działalności Funduszu w 2021 roku. Dane dotyczące pierwszego kwartału 
stanowiły zapowiedź dobrych wiadomości, związanych z mijaniem skutków sytuacji 
epidemicznej w działalności przedsiębiorstw. Wskazywały na to wyniki finansowe 
Funduszu, który mógł zrezygnować ze skrajnej ostrożności w zakresie udzielania 
finansowania firmom działającym w poszczególnych branżach, które najdotkliwiej 
odczuły skutki pandemii. 
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25.06.2021 R. - FUNDUSZ HIPOTECZNY YANOK MECE-
NASEM KULTURY KONCERTU „LEMA PAMIĘCI” – 
100. ROCZNICA URODZIN STANISŁAWA LEMA.
Fundusz Hipoteczny Yanok objął mecenatem wydarzenie artystyczno-
kulturalne organizowane w ramach obchodów Roku Lema: koncert 
„Lema Pamięci” – 100. rocznica urodzin Stanisława Lema. „Lema 
Pamięci” to koncert złożony z piosenek autorstwa laureatek oraz 
przyjaciół Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, które są 
inspirowane utworami Stanisława Lema. Koncert odbył się 25.06.2021 
r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

10.06.2021 R. - WPIS DO KRS DOTYCZĄCY PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 
DO 4 MLN ZŁ 
10 czerwca 2021 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu 
Hipotecznego Yanok Sp. z o.o. Kapitał zakładowy podniesiono z 2 500 000 do 4 000 000 złotych uchwałą Zgromadzenia 
Wspólników Funduszu Hipotecznego Yanok z dnia 11 marca 2021 roku.

CZERWIEC 2021 R. - OTRZYMANIE TYTUŁU MOCNEJ FIRMY GODNEJ ZAUFANIA 2020
W czerwcu Fundusz otrzymał  tytuł  Mocnej Firmy Godnej Zaufania 2020 przyznawany przez Redakcję Magazynu 
Przedsiębiorców „Europejska Firma” przedsiębiorstwom, które zostały wyróżnione za dynamiczny rozwój oraz wysoką 
efektywność działania. Otrzymana nagroda jest dla Funduszu Hipotecznego Yanok tym bardziej cenna, że wynika z otrzymania 
trzech innych tytułów: Geparda Biznesu 2020, Brylantu Polskiej Gospodarki 2020 oraz Efektywnej Firmy 2020.

01.07.2021 R. - WPROWADZENIE DO OFERTY FUNDUSZU HIPOTECZNEGO YANOK NOWYCH 
PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH
1 lipca 2021 roku Fundusz Hipoteczny Yanok wprowadził do oferty 2 nowe produkty inwestycyjne – Umowy Inwestorskie 
Yanok skierowane do konsumentów:

• Rentierska Pożyczka Inwestorska Yanok z oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 5,04%, z wypłatą 
odsetek co miesiąc, trwająca 1 rok;

• Pożyczka Inwestorska Yanok z oprocentowaniem w skali roku wynoszącym 7,2%,  z wypłatą odsetek co 3 
miesiące, trwająca 2 lata.

Umowę Pożyczki Inwestorskiej można zawrzeć od minimum 10 000 zł lub na wielokrotność tej kwoty, z ograniczeniem do 
50 000 zł w przypadku inwestycji na rok oraz bez ograniczenia dla inwestycji na 2 lata. 

Umowy Inwestorskie są inwestycją w 100% bezobsługową. Wszelkie formalności związane z obsługą inwestycji pozostają 
po stronie Funduszu. Fundusz przy wypłacie odsetek odprowadza należny podatek od dochodów kapitałowych za Inwestora 
jako płatnik. Inwestor nie dokonuje rozliczeń podatku ani nie składa deklaracji podatkowych. Dochody z odsetek nie łączą 
się z pozostałymi dochodami w zeznaniu rocznym.
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