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WPROWADZENIE

Raport roczny z działalności Funduszu Hipotecznego Yanok został wykonany na zlecenie
Zarządu Funduszu Hipotecznego Yanok jako realizacja dobrowolnego zobowiązania Funduszu
do udzielania okresowych informacji Inwestorom. W Raporcie znajdują się odniesienia zarówno
do statystyk Pożyczek Hipotecznych, jak i wskaźników finansowych. Raport dotyczy działalności
Funduszu za rok 2019.
Opracowanie przedstawia działalność Funduszu w zestawieniach liczbowych oraz
wskaźnikowych, co ma na celu pomoc w określeniu poziomu bezpieczeństwa inwestycji. Analizowane wskaźniki w mierzalny sposób diagnozują prawidłowości decyzji podejmowanych przez
Zarząd.

Porównanie danych finansowych
za rok 2018 i 2019
Poniżej prezentujemy dane bilansowe Funduszu za rok 2019 w
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
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Na 31.12.2018r.

Na 31.12.2019r.

Dynamika

Wartość sprzedaży (przychody netto)

1 643 260 zł 60 gr

4 407 613 zł 21 gr

Zysk brutto (przed podatkiem CIT)

729 352 zł 59 gr

2 738 054 zł 84 gr

Suma aktywów/ pasywów

9 716 201 zł 60 gr

28 629 669 zł 01 gr

+ 268,2%
+ 375,4%
+ 294,6%

+375,4%

DYNAMIKA ZYSKU
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Zestawienie nieruchomości
stanowiących zabezpieczenie
trwających pożyczek udzielanych
przez Fundusz
Łączna wartość nieruchomości
stanowiących zabezpieczenie pożyczek
wynosi 71 596 610 zł. Wartość ta została
określona na podstawie operatów
szacunkowych oraz zweryfikowana
opiniami lokalnych pośredników i
raportami Ronin24.pl.
Nieruchomości stanowiące zabezpieczenie pożyczek Funduszu w
przeważającej części mają przeznaczenie mieszkalne. Ponad połowa
nieruchomości stanowiących zabezpieczenie to mieszkania, rezydencje
oraz domy jednorodzinne. Co piąta
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NIERUCHOMOŚCI

nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie Pożyczki Hipotecznej to
hotel lub pensjonat. Lokale użytkowe
oraz działki budowlane to 10%
nieruchomości, będących zabezpieczeniem wierzytelności. Hale magazynowe
obejmują 7% przypadków. Jedynie 3%
zabezpieczeń stanowią nieruchomości
przemysłowe.

Lokalizacja: Brenna

Lokalizacja: Szczawno Zdrój, Wałbrzych,
Kobierzyce

Lokalizacja: Kraków

Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski,
Chwalęcice, Ciepłowody

Lokalizacja: Myszków, Jeziorna

Lokalizacja: Toruń

Wysokość finansowania: 3 468 208 zł
Wartość nieruchomości: 13 018 000 zł
Rodzaj nieruchomości: budynek prywatnego domu opieki
LTV: 26%

Wysokość finansowania 1 500 000 zł
Wartość nieruchomości: 6 340 000 zł
Rodzaj nieruchomości: budynek hotelowy z częścią restauracyjną
Dodatkowe zabezpieczenie: hala magazynowa o wartości 550 000 zł oraz
działki budowlane o wartości 750 000 zł
LTV: 19,63%

Wysokość finansowania: 237 000 zł
Wartość nieruchomości: 474 000 zł
Rodzaj nieruchomości: lokal mieszkalny
LTV: 50%

Wysokość finansowania: 2 000 000 zł
Wartość nieruchomości: 7 747 000zł
Rodzaj nieruchomości: lokal mieszkalny, budynek produkcyjno- magazynowy, lokal użytkowy, budynek produkcyjno- magazynowo- biurowy z
układem technicznym, działki budowlane
LTV: 25,8%

Wysokość finansowania: 485 850 zł
Wartość nieruchomości: 971 700 zł
Rodzaj nieruchomości: rezydencja, lokal mieszkalny
LTV: 50%

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

CAŁKOWITE
Wskaźnik LTV (loan to value) jest podstawowym wskaźnikiem służącym do
oceny ryzyka inwestycyjnego. Określa relację wysokości pożyczki do wartości
nieruchomości stanowiących zabezpieczenie.
Wskaźnik wartości udzielonych pożyczek do wartości zabezpieczeń dla Funduszu
Hipotecznego Yanok na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 33.96%. Liczba trwających w
tym czasie pożyczek wynosiła 21.
Fundusz udziela pożyczek zabezpieczonych hipotekami ze środków pochodzących
od Inwestorów wekslowych oraz ze środków własnych Funduszu:
Stan na dzień 31.12.2019 r.
Suma udzielonych, trwających pożyczek

24 331 482,70 zł

Wysokość hipotek zabezpieczających pożyczki

48 662 965,40 zł

Wartość nieruchomości, będących zabezpieczeniem udzielonych,
trwających pożyczek

71 596 610,00 zł

Średnie LTV

33,96%

Średnia wysokość udzielonej pożyczki

1 157 689,65 zł

Średnia wysokość zabezpieczenia pojedynczej pożyczki

3 409 362,38 zł

300%

Zabezpieczenia zainwestowanych
pieniędzy Inwestorów Yanok
Łączna wartość nieruchomości zabezpieczających pieniądze Inwestorów Yanok wynosi 300% kwot
inwestycji.
Uzyskana przez Fundusz wielkość wskaźnika LTV na poziomie 33,96% oznacza, że każda zainwestowana
złotówka zabezpieczona jest trzema złotymi wartości nieruchomości.
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Profil

POŻYCZKOBIORCY

Decyzje Zarządu Funduszu są podejmowane na podstawie szeregu istotnych
czynników, pośród których kluczową jest
nieruchomość przedstawiona pod zabezpieczenie. Jednak nie bez znaczenia
pozostają kwestie dotyczące prowadzonej
działalności. Fundusz unika sytuacji, w
których musi korzystać z ustanowionych
zabezpieczeń,
dlatego
skrupulatnie
weryfikowane są również kwestie samej
działalności gospodarczej (w tym branży)
oraz celu pozyskania finansowania.

W dalszym ciągu przeważająca część
Pożyczkobiorców Funduszu zajmuje się branżą
związaną z obsługą rynku nieruchomości. Są to
firmy zajmujące się inwestowaniem, wynajmem
i pośrednictwem nieruchomości oraz branżą
budowlaną lub remontową. W stosunku do
poprzedniego kwartału ilość Pożyczkobiorców
zajmujących się tą branżą wzrosła o 12 pkt.
proc. Na drugim miejscu uplasowały się branża
medyczna oraz hotelarska. Proporcjonalnie

rozkładają się statystyki pomiędzy pozostałymi
branżami, jakimi są consulting, energetyka,
handel, IT oraz oświata. Każdy z nich zajmuje w
strukturze po 5%.
Pojedyncze przypadki innych branż zajmują 9%
struktury Pożyczkobiorców. Są to przeważnie
branże związane z mediami oraz usługami.

Pożyczkobiorcy najczęściej deklarują potrzebę pozyskania dodatkowych środków na bieżącą
działalność swoich przedsiębiorstw.
Pozyskane finansowanie z Funduszu pozwala na uregulowanie dotychczasowych
zobowiązań. Niezmiennie, w stosunku do
roku poprzedniego, co trzeci Pożyczkobiorca
pożycza środki na ten właśnie cel. W
następnej kolejności pieniądze przeznaczane są na spłatę poprzednich zobowiązań,
inwestycję oraz rozwój działalności. 14%
Pożyczkobiorców potrzebuje środków na zakup nieruchomości.
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PROFIL

INWESTORA
W Fundusz Hipoteczny Yanok do
31.12.2019 r. zainwestowały 132
osoby. Łączna kwota inwestycji
wynosi 25 160 000 zł.

Kim są Inwestorzy
Funduszu Hipotecznego Yanok?
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1

132 Inwestorów

2
3

25 160 000 zł

Łączna liczba inwestorów

Łączna kwota inwestycji

190 606 zł

Średnia kwota inwestycji przypadająca na
Inwestora
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W 2019 roku wrósł odsetek
mężczyzn inwestujących w
Fundusz Hipoteczny Yanok.
Mężczyźni inwestują czterokrotnie częściej niż kobiety. Obecnie
niemal co piąty inwestor jest
kobietą. W roku ubiegłym kobiety stanowiły ponad 1/3 wszystkich inwestorów.

Podział inwestorów ze względu na płeć

81,80%
66%
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0%

Kobieta

Mężczyzna

Największą grupę inwestorów stanowią osoby z przedziału wiekowego
55-64 lata. Ich grupa stanowi ponad połowę wszystkich inwestorów wekslowych. Co piąty inwestor przekroczył 65 rok życia.
Najmniejszą grupę stanowią inwestorzy w wieku 18-25 lat. Stanowią oni
jedynie 0,5% wszystkich inwestorów. 2% osób będących inwestorami
Yanok to osoby z przedziału wiekowego 25-34 lata.

81,80% Mężczyzn
18,20% Kobiet
57,90% w wieku 55-64 lata
20,10% w wieku 65+
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WSKAŹNIKI FINANSOWE
Postępowania egzekucyjne są obecnie prowadzone wobec czterech podmiotów.
Łączna wartość roszczeń wynosi 796 132 zł przy wartości zabezpieczeń na poziomie 2 060 674 zł. Sprawy prowadzone są
przez komorników działających przy okręgach właściwych ze względu na położenie nieruchomości. Fundusz nie ma wpływu
na czas trwania tych postępowań. Rokowania, co do odzyskania kwot wynoszą 100%.
Pożyczki w egzekucji stanowią 3% wartości wszystkich trwających pożyczek.

ROA - stopa zwrotu z aktywów
Stopa zwrotu z aktywów daje informację o rentowności wszystkich aktywów Funduszu.
Wskaźnik informuje, ile zysku przyniosła każda złotówka zainwestowanego kapitału oraz
kapitałów własnych Funduszu.

+40,64%

ROS – wskaźnik rentowności sprzedaży

Pożyczki w egzekucji

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.

56,30%

Obliczany jest jako procentowy stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży.
Po odliczeniu wszystkich kosztów działalności, marża zysku z produktu oferowanego przez
Fundusz wyniosła 56,30%. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wartość
wskaźnika wzrosła z poziomu 40,03% o 16,27 punktu procentowego.

+21,09%

8,67%

+7,53%

ROI
Wskaźnik rentowności informuje o poziomie efektywności działania przedsiębiorstwa, nie
biorąc pod uwagę struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych. Informuje, jaki jest
procentowy zwrot z zainwestowanych w firmę środków.

W porównaniu z danymi z roku 2018 (7,16%) wskaźnik wzrósł o 1,51 punktu procentowego.

*

9,56%

* W porównaniu do raportu za III kwartały 2019 roku.

ROE- rentowność kapitału własnego
Wskaźnik rentowności kapitału własnego przedstawia, jak wiele zysku udało się wypracować
Funduszowi z wniesionych kapitałów własnych, czyli ile groszy czystego zysku udało się
osiągnąć z jednego złotego kapitałów własnych. ROE oblicza się jako stosunek zysku wypracowanego w danym roku do stanu kapitału własnego na początek tego okresu.
Wartość wskaźnika wzrosła w stosunku do III kwartału 2019r. o 272,88 punktów procentowych.

* W porównaniu do raportu za III kwartały 2019 roku.

+41,63% *

928,44%

+211,83%

Wartość aktywów
Wartość aktywów funduszu, pomniejszona o wszelkie zobowiązania, na dzień 31 grudnia 2019 r.
wyniosła 28 629 669,01 zł.

28 629 669,01 zł

W stosunku do roku poprzedniego wzrosła aż o 19 448 483,41 zł, co stanowi ponad trzykrotny
wzrost wartości aktywów.

+42,41%

Wartość aktywów do wartości zabezpieczeń
Wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wszelkie zobowiązania w dniu wyceny.
Wysokość wskaźnika wzrosła o 11,91 punktu procentowego.

ROA

8,67%
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ROE

928,44%

ROS

56,30%

39,99%

ROI

9,56%
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Raport

Funduszu Hipotecznego Yanok
Raport dotyczący 2019 roku działalności Funduszu Hipotecznego Yanok

Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z. o.o.
ul. Dolnych Młynów 10/2A/M
31-124 Kraków
Sekretariat: (12) 200 21 42
Departament Inwestycji: +48 667 141 082
Adres email: weksle@yanokhipoteczny.pl

www.yanokhipoteczny.pl

