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WSTĘP
Zapraszam do lektury RAPORTU KWARTALNEGO YANOK za III kwartał 2021 r. W kolejnym Raporcie
kwartalnym przedstawiamy zestawienie wyników finansowych osiągniętych przez Fundusz
oraz informacje podsumowujące działania Funduszu Hipotecznego Yanok w tym okresie.
Szczegółowe dane bilansowe oraz wskaźniki finansowe, raporty Departamentu Pożyczek oraz
Departamentu Inwestycji Funduszu Hipotecznego Yanok zebrane w cyklicznym Raporcie kwartalnym zostały
przygotowane na potrzeby okresowego informowania Inwestorów Yanok o bieżącej sytuacji Funduszu.

Na koniec września 2021 roku sytuację finansową
Funduszu możemy określić jako bardzo dobrą, na co
wskazują wzrostowe tendencje prezentowanych w
Raporcie wskaźników oraz danych finansowych.

Fundusz odnotował 27% wzrost sprzedaży w
stosunku do kwartału ubiegłego.
Zysk brutto wypracowany przez Fundusz
w III kwartale 2021 roku wyniósł 935 448 zł 40 gr.
Anna Maria Naściszewska
Prezes Zarządu
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DANE I WSKAŹNIKI

FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2021
Niniejszy rozdział został poświęcony wynikom finansowym Funduszu na koniec
trzeciego kwartału 2021 r.
Poniższe tabele zawierają zestawienie najważniejszych danych i wskaźników finansowych na koniec trzeciego kwartału z danymi
na koniec drugiego kwartału 2021 r.

Na 30.09.2021 r.

Na 30.06.2021 r.

Wartość sprzedaży (przychody netto)

5 119 606 zł 74 gr

4 016 402 zł 82 gr

Zysk brutto (przed podatkiem CIT)

935 448 zł 40 gr

656 123 zł 63 gr

41 949 350 zł 12 gr

41 937 246 zł 73 gr

Suma aktywów

Wartość sprzedaży na koniec września 2021 wzrosła o 27% w stosunku do poprzedniego kwartału i wynosi 5 119 606 zł 74 gr. Dzięki
zwiększeniu sprzedaży, Fundusz na koniec badanego okresu wygenerował zysk brutto na poziomie 935 448 zł 40 gr. Zysk brutto wzrósł o
279 324 zł 77 gr w stosunku do II kwartału 2021. Fundusz zakończył III kwartał z sumą aktywów w wysokości 41 949 350 zł 12 gr.

EBITDA

W ostatnim publikowanym raporcie kwartalnym wprowadziliśmy wskaźnik EBITDA,
czyli zysk operacyjny przed uwzględnieniem wszelkiego rodzaju kosztów finansowych,
powiększony o amortyzację rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych. Wówczas wskaźnik ten wynosił 2 391 063 zł, na koniec
trzeciego kwartału wzrósł do poziomu 2 853 145 zł 05 gr.

Na 30.09.2021 r.

Na 30.06.2021 r.

2 853 145 zł 05 gr

2 391 063 zł 00 gr
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ROA - stopa zwrotu z aktywów
Wskaźnik wyraża stosunek zysku netto wypracowanego przez Fundusz w danym okresie do posiadanych na koniec
tego okresu aktywów. Wartość wskaźnika daje informację na temat efektywności zarządzania majątkiem i zdolności
Funduszu do wypracowania zysku.
Zysk netto
Aktywa ogółem

Zmiana w
procentach

844 750 zł 40 gr

+ 42,5%

41 949 350 zł 12 gr

Wartość wskaźnika na
koniec III kw. 2021 r.

Wartość wskaźnika na
koniec II kw. 2021 r.

Zmiana w punktach
procentowych

2,01%

1,41%

+ 0,6 p.p.

W poprzednim badanym okresie informowaliśmy o spadku tego
wskaźnika jako konsekwencji skumulowanego przez wiele lat kosztu
wykupów całkowitych weksli. Fundusz spodziewał się, że w kolejnym
kwartale wskaźnik ten wzrośnie i tak też się stało. Na 30 września 2021 r.
ROA osiąga wartość 2,01% i jest o ponad 40% wyższy w stosunku do
poprzedniego okresu.

Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów
W odróżnieniu od ROA wartość wskaźnika rentowności operacyjnej aktywów wyliczana jest na podstawie zysku z działalności
operacyjnej.
Zysk z działalności
operacyjnej
Aktywa ogółem

844 750 zł 40 gr
41 949 350 zł 12 gr

Wartość wskaźnika na
koniec III kw. 2021 r.

Wartość wskaźnika na
koniec II kw. 2021 r.

Zmiana w punktach
procentowych

6,80%

5,70%

+ 1,1 p. p.

Fundusz odnotował prawie 20-procentowy wzrost
wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu.

Zmiana w
procentach

+ 19,3%
Zysk z działalności operacyjnej
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ROE - wskaźnik rentowności kapitału własnego
Jest jednym z najważniejszych wskaźników służących podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Daje informację o tym, jak wiele zysku wypracował Fundusz z wniesionych kapitałów własnych.
844 750 zł 40 gr

Zysk netto

4 980 947 zł 98 gr

Kapitał własny na początek okresu

Zmiana w
procentach

+ 57,94%
Wartość wskaźnika na
koniec III kw. 2021 r.

Wartość wskaźnika na
koniec II kw. 2021 r.

Zmiana w punktach
procentowych

16,13%

10,7%

+ 6,2 p. p.

Wskaźnik na poziomie 16,9% oznacza, że Fundusz z każdej złotówki
kapitału własnego wygenerował prawie 17 gr czystego zysku. Jest to
prawie 60-procentowy wzrost w stosunku do drugiego kwartału,
kiedy to każda złotówka kapitału wygospodarowała 11 gr zysku.

ROS - wskaźnik rentowności sprzedaży

Wskaźnik wyraża stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży. Taka konstrukcja
wskaźnika pozwala na określenie efektów finansowych sprzedaży, czyli uzyskanie
informacji na temat wysokości zysku, jaki pozostaje w Funduszu z udzielonych pożyczek po
odliczeniu wszelkiego rodzaju kosztów.
Zmiana w
procentach

+ 12,24%

Zysk netto

844 750 zł 40 gr

Przychody ze sprzedaży

5 119 606 zł 74 gr

Wartość wskaźnika na
koniec III kw. 2021 r.

Wartość wskaźnika na
koniec II kw. 2021 r.

Zmiana w punktach
procentowych

16,5%

14,70%

+ 1,8 p. p.

Fundusz na koniec III kwartału
2021 r. osiągnął wskaźnik ROS na
poziomie 16,5%, co oznacza, że z
każdej złotówki przychodu z tytułu
udzielonych pożyczek, do dyspozycji
Funduszu pozostało prawie 17
groszy. W poprzednim kwartale
omawiany wskaźnik wynosił 14,7%,
co wskazuje na sukcesywny
wzrost rentowności sprzedaży.

WARTOŚĆ AKTYWÓW
Wartość wskaźnika na koniec
III kw. 2021 r.

Wartość wskaźnika na koniec
II kw. 2021 r.

Zmiana

41 949 350 zł 12 gr

41 937 246 zł 73 gr

12 103 zł 39 gr

Fundusz stale utrzymuje wysoką wartość aktywów. W stosunku do ubiegłego
kwartału suma aktywów wzrosła o 12 103 zł 39 gr do poziomu 41 949 350 zł 12 gr.
FUNDUSZ HIPOTECZNY YANOK
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RAPORT

DEPARTAMENTU INWESTYCJI

529

846

281

Wykupionych Weksli

Inwestycji

Aktywnych Inwestorów

6 763 946 zł 65 gr

130 498 zł 22 gr

Wypłaconych zysków brutto
dla Inwestorów Yanok

Średnia kwota inwestycji
pojedynczego Inwestora

Grono Inwestorów Funduszu Hipotecznego Yanok na koniec
września 2021 roku liczyło 281 aktywnych Inwestorów, którzy
zainwestowali łącznie 36 670 000 zł. Średnia kwota inwestycji
przypadająca na jednego Inwestora wyniosła 130 498 zł 22 gr.
Kwota wypłaconych do Inwestorów zysków brutto wyniosła
ponad 6,7 mln zł.
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Profil Inwestora
Yanok

WIEK INWESTORA YANOK

4 4,19
%
6 5+ lat
1,12
%
18 -24 lata
7,12 %

2 5- 3 4 lata

2 50,5 - 624 la2ta%

8,6
1%
3 5- 4 4 lata
18,
7 3%
4 5-5 4 lata
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PŁEĆ INWESTORA YANOK

Mę żc z y źni
8 0, 2 8%

K obi e t y
19, 4 8%

PODZIAŁ INWESTORÓW ZE WZGLĘDU NA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA

0,75%
przebywających
poza granicami
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DEPARTAMENTU POŻYCZEK
POŻYCZKI W LICZBACH
Sumaryczna kwota
trwających Pożyczek

25 497 280 zł 23 gr

Wartość
zabezpieczeń
trwających Pożyczek

89 869 255 zł 00 gr

Średnia wysokość
trwającej Pożyczki

Średnia wartość
zabezpieczenia
pojedynczej
trwającej Pożyczki
Łączna kwota
wszystkich
udzielonych
Pożyczek

1 274 864 zł 00 gr

4 493 462 zł 75 gr

67 928 333 zł 19 gr

Łączna liczba
wszystkich
udzielonych
Pożyczek

62
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Pożyczki

udzielone i aneksowane w III kwartale 2021
Główne źródła przychodów Funduszu stanowią udzielane przez Fundusz pożyczki oraz aneksy przedłużające bieżące umowy
pożyczek. Oferta Funduszu jest skonstruowana tak, aby Pożyczkobiorcy mogli podpisywać umowy na krótsze okresy (3, 6
miesięcy) i skorzystać z możliwości ich przedłużenia 2 razy o kwartał. Fundusz uzyskuje przychody z tytułu każdego takiego
przedłużenia bieżącej umowy, a Pożyczkobiorcy mogą swobodnie planować swoje finanse.
Łączna kwota pożyczek udzielonych przez
Fundusz w III kwartale 2021 r

3 154 216 zł 94 gr

Łączna kwota pożyczek aneksowanych w III
kwartale 2021 r

8 442 503 zł 00 gr

Łączna kwota pożyczek udzielonych przez Fundusz w okresie lipiec-wrzesień 2021 r. wynosi 3 154 216 zł 94 gr i stanowi 20% wszystkich
źródeł przychodu Funduszu. Pozostałe 80% to pożyczki aneksowane, których łączna kwota w III kwartale wyniosła 8 442 503 zł.
Tak duży udział przychodów z tytułu aneksów ma swoje uzasadnienie w dążeniu do zachowania możliwie najwyższego poziomu
bezpieczeństwa środków zaangażowanych w pożyczki.

Profil Pożyczkobiorcy
Yanok

5%

BRANŻA POŻYCZKOBIORCY
Strukturę firm korzystających z finansowania Yanok
tworzą głównie następujące branże: obsługa
rynku nieruchomości, medycyna, handel, branża
energetyczna i turystyka. Na koniec trzeciego
kwartału 2021 r. wciąż największy udział stanowią
pożyczkobiorcy zajmujący się obsługą rynku
nieruchomości. Należy jednak zauważyć, że na
koniec poprzedniego kwartału ich udział wynosił
56%, a obecnie spadł poniżej 50%. Fundusz zyskał
jednak więcej Pożyczkobiorców zajmujących się
handlem. Branża ta na koniec września 2021 r. jest
druga co do wielkości, a jej udział od drugiego
kwartału wzrósł z 11% do 25%.
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Tur y s t y k a

5%

Energe t y c zna

2 5%
Hand el

4 5%

O b s ługa r y nku
ni eruchomo ś ci

10 %
10 %

Me d y c y na

Inne

CEL POŻYCZKI

5%

Z a kup
n i e ruch o m o śc i

30%

B ież ą c a
d z ia ła l n o ść ,
roz w ó j is tn ie ją c e j
d z ia ła l n o śc i

3 5%

Spła t a i
ko n s o l i da cja
zo b o w iąz a ń

39 %

Inw e s t y c je
b u d o w la n e,
d ew el o p er sk ie

Fundusz, udzielając pożyczek, pomaga realizować
przedsiębiorcom ich cele gospodarcze. Precyzyjne
określenie celu i sposobu przeznaczenia środków
ma bezpośredni wpływ na późniejsze źródło spłaty
pożyczki. Dobrze uzasadniony przez Pożyczkobiorcę
cel jest więc kluczowy przy podejmowaniu decyzji
dotyczących udzielenia finansowania.
Najwięcej, bo prawie 40% bieżących pożyczek
zostało przeznaczonych na realizację inwestycji
budowlanych i ma to związek z dużym udziałem
firm działających na rynku nieruchomości wśród
pożyczkobiorców Funduszu.

ŹRÓDŁO SPŁATY POŻYCZKI
10 %

20%

D o ch o d y z bi e ż ą c e j
dz iała l n o ś ci

Z b y c ie sk ła d n ik ó w
ma ją tk o w y c h

20%

Połowa naszych Pożyczkobiorców planuje spłacić pożyczkę ze
sprzedaży nieruchomości. Najczęściej są to przedsiębiorcy, którzy
pożyczyli środki na przeprowadzenie różnego rodzaju inwestycji
związanych z nieruchomościami. Poniesione nakłady mają
przyczynić się do zwiększenia wartości tych nieruchomości, co
pozwoli dokonać ich sprzedaży i osiągnąć duży zysk.

R e f ina n so wa n ie
k re d y tem ba n k o w y m

50%

Sp r ze daż
n i e ruc h o m o śc i
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ZABEZPIECZENIA TRWAJĄCYCH POŻYCZEK
1 5%

bud yn e k
w c z as o w o
h o te l o wy

5%

b u d y n ek
ma gaz y n o w o
b iuro w y

Hipoteka na nieruchomości stanowi główne
zabezpieczenie każdej pożyczki udzielanej przez
Fundusz. Pożyczkobiorcy przedstawiają na
zabezpieczenie różnego rodzaju nieruchomości od
komercyjnych po mieszkalne, ale nie stanowiące
centrum życia rodziny. Najważniejszą cechą
wspólną wszystkich tych nieruchomości, jak również
warunkiem uzyskania pożyczki jest ich wysoka
płynność.

2 5%

5%

m ie s z k a n ie

lo k a l
uż y t ko w y

20%

10 %

dz ia ł k a
budo wla na

1 5%

dom
je d n o ro d z inny

b u d y n ek
m ie s z k a l ny

LTV CAŁKOWITE

WSKAŹNIK WARTOŚCI UDZIELONYCH POŻYCZEK DO
WARTOŚCI ZABEZPIECZEŃ,
STAN NA DZIEŃ 30.09.2021

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 trwających pożyczek do łącznej wartości zabezpieczających
je nieruchomości.
Suma udzielonych, trwających pożyczek na
dzień 30.09.2021

25 497 280 zł 23 gr

Wartość nieruchomości będących
zabezpieczeniem udzielonych, trwających
pożyczek

89 869 255 zł 00 gr

Całkowite LTV na dzień 30.09.2021

28,37%

Sumaryczna kwota bieżących pożyczek na koniec września 2021 roku wynosiła 25 497 280,23 zł, natomiast wartość ich zabezpieczeń to 89 869 255,00 zł.
Średnia wysokość udzielonej pożyczki wynosi: 1 274 864 zł 00 gr.
Średnia wartość zabezpieczenia pojedynczej pożyczki wynosi: 4 493 462 zł 75 gr.
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