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Vážené investorky, vážení investoři,

posíláme Vám pravidelný kvartální report za třetí čtvrtletí 
2020.

Ve třetím kvartálu došlo k navýšení počtu poskytnutých 
úvěrů a to navzdory dozvuku první vlny COVID 19. Nárůst 
obchodů za třetí kvartál byl silný a částečně kompenzoval 
nižší nárůst v předchozím kvartálu. První vlna pandemie 
COVID 19 neměla na fungování FINEMO.CZ podstatný vliv.

Vzhledem k tomu, že nyní nastupuje druhá vlna COVID 19, 
očekáváme opět snížení počtu nově poskytnutých reverz-
ních hypoték. Nižší počet nově poskytnutých úvěrů bude 
opět kompenzován nižšími náklady na marketing a nižšími 
provizními odměnami našich prodejců.

Vývoj cen nemovitostí se vyvíjí dle našich očekávání, i pří-
padné přechodné snížení cen nemovitostí nebude mít vliv 

na hodnotu zajištění pohledávek FINEMO.CZ. Dlouhodobý 
pokles cen nemovitostí nepředpokládáme. Průměrné LTV 
(loan to value – výše úvěru oproti hodnotě zastavených 
nemovitostí) zůstává dlouhodobě kolem 30 %, a proto i pří-
padný pokles hodnoty nemovitostí kolem 10 % nemá do-
pad na naše úvěrové portfolio.

V letošním roce jsme oslavili pětileté výročí od spuštění 
reverzní hypotéky. Při této příležitosti jsme uspořádali tis-
kovou konferenci. Její záznam můžete shlédnout zde. V zá-
znamu uslyšíte také příběhy našich seniorů, jímž Renta z ne-
movitosti pomohla.

Jak jsme avizovali v předchozím reportu, založili jsme 
fond pro kvalifikované investory – 1.fond reverzních hypo-
ték. Obhospodařovatelem fondu je investiční společnost 
AVANT a depozitářem fondu je Komerční banka. Více o fon-
du se můžete dozvědět z webových stránek zde. 

1Důvěra je v íce než peníze

https://www.youtube.com/watch?v=F0bFmgHvKs8&feature=youtu.be
https://fondreverznichhypotek.cz/
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Počet uzavřených/aktivních smluv Renty z nemovitosti (celkový stav) 292

q4 2018 q1 2019 q2 2019 q3 2019 q4 2019 q1 2020 q2 2020 q3 2020

143 168 195 220 245 260 270 292

Počet ukončených smluv Renty z nemovitosti (kumulativně) 53

Jedná se o klientské smlouvy, kde již došlo ke splacení úvěru, případně k odstoupení od uzavřené smlouvy, 
avšak ještě před výplatou peněz a zápisem zástavního práva do Katastru nemovitostí.

Průměrná hodnota LTV (loan to value) poskytnutých úvěrů 30,6 %

Hodnota LTV udává, jaký je poměr celkově půjčených peněz oproti hodnotě zastavených nemovitostí. Hodnota 
zastavených nemovitostí je zjištěna v době uzavření úvěru. Čím je poměr LTV nižší, tím vyšší je jistota, že je úvěr 
dostatečně zajištěn nemovitostmi.

Celková kumulativní výše poskytnutých/aktivních úvěrů 269 063 198  Kč

Jedná se o sumu peněz, které jsou či budou vyplaceny klientům. Do této výše nejsou zahrnuty úroky z půjčky 
ani počáteční poplatek.

Celkový přehled vývoje výše poskytnutých úvěrů v milionech Kč v jednotlivých kvartálech.*

q4 2018 q1 2019 q2 2019 q3 2019 q4 2019 q1 2020 q2 2020 q3 2020

124,2 142,0 169,5 186,5 211,8 229,6 243,5 269

* Do výše úvěrů nejsou zahrnuty úroky ani počáteční poplatek z poskytnutých úvěrů.

Celková hodnota nemovitostí                                                                 880 513 470 Kč

V Praze a krajských městech se u bytových jednotek jedná o odhad na základě cenových map. V jiných lokalitách 
je odhad vyhotoven znalcem prostřednictvím bankovní metodiky. Jedná se o stejný postup, jaký používají banky 
při poskytování úvěrů na bydlení. Vzhledem k tomu, že za několik posledních let dochází k postupnému nárůstu 
cen nemovitostí, je aktuální hodnota zastavených nemovitostí vyšší.

celkový přehled hodnot nemovitostí v milionech Kč v jednotlivých kvartálech. *

q4 2018 q1 2019 q2 2019 q3 2019 q4 2019 q1 2020 q2 2020 q3 2020

387,3 456,3 559,6 622,9 691,7 745,8 803,0 880,5

* Hodnota nemovitostí není pro účely tohoto reportu aktualizována dle vývoje cen nemovitostí na trhu.

Celková výše přijatých cizích zdrojů 284 653 429  Kč

Jedná se o sumu prodaných dluhopisů v nominální hodnotě, souhrn úvěrů  od přímých investorů a úvěru poskyt-
nutého fondem 1.fond reverzních hypoték..
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Budeme rádi, když naši investici doporučíte dále! 
V případě, že se budete chtít o fondu reverzních hypoték dozvědět více, 
neváhejte nás kontaktovat!.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli s námi investovat. O významných událostech a hlavních ukazatelích 
společnosti Vás budeme nadále pravidelně informovat.

Za FINEMO.CZ SE

Marek Rokoský
spoluzakladatel FINEMO.CZ
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Půjčujeme odpovědně – pomáháme seniorům řešit jejich finanční problémy.

muž
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 � Věková struktura klientů – dle objemu 
poskytnutých úvěrů v době uzavření smlouvy

 � Struktura úvěrů – podíl počtu uzavřených smluv 
dle typu nemovitostí

 � Struktura klientů – podíl počtu uzavřených 
smluv dle rozdělení muž, žena, pár

 � Struktura klientů – dle způsobu využití 
peněz
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