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Vážené investorky, Vážení investoři,

Máme za sebou druhý kvartál roku 2019. Dovolte mi krát-
kou rekapitulaci toho, co se ve FINEMO.CZ událo:

Přecenění nemovitostí
Vzhledem k nárůstu cen nemovitostí v předchozích něko-
lika letech jsme ve FINEMO.CZ přecenili hodnotu nemovi-
tostí v portfoliu ke konci 2018.  V ukazatelích níže v reportu 
však nadále uvádíme hodnotu nemovitostí v době uzavře-
ní jednotlivých úvěrových smluv. 

Celková hodnota nemovitostí v portfoliu ke konci roku 2018 
vzrostla na 443 106 310 Kč. To je nárůst hodnoty cen nemo-
vitostí o více než 14,4 %. Adekvátně tomu by dále klesl uka-
zatel LTV, který ukazuje, jak velkou hodnotu peněz jsme seni-
orům půjčili oproti skutečné hodnotě nemovitostí. Ke konci 
roku 2018 bychom se dostali na hodnotu LTV ve výši 28 %. 

Toto přecenění nemovitostí budeme realizovat každoroč-
ně a budeme Vás o něm informovat.

Audit a kontrola FÚ
V červnu probíhal ve FINEMO.CZ SE externí audit, doposud 

nemáme výslednou zprávu auditora, nicméně jsme nena-
razili na žádná závažná zjištění. Paralelně s auditem pro-
běhlo šetření Finančního úřadu. Na žádost FÚ jsme předali 
kompletní podklady za rok 2018, včetně popisu naší ob-
chodní činnosti.

Ukončení RM smluv – splacení jednotlivých úvěrů 
Ve druhém kvartálu došlo ke druhému splacení Ren-
ty z nemovitosti v důsledku úmrtí seniora. Opět se nám 
potvrdilo, že máme správně nastaveny procesy spojené 
s ukončením úvěru smrtí seniora. Senior z Liberce zemřel 
v prosince 2018 a úvěr byl do 6 měsíců (přesně v souladu 
se smlouvu) splacen. 

Dále došlo ke splacení dalších 3 úvěrů během života senio-
rů.  Jednalo se o rozhodnutí seniorů svou nemovitost prodat  
a nadále bydlet buď v nově nabyté nemovitosti a nebo 
v nájmu. 

Změna vzhledu reportingu
Jak patrně vnímáte při čtení tohoto reportu, zapracovali 
jsem také na vzhledu našich kvartálních reportů, nicméně 
nadále chceme přinášet především kvalitní a objektivní in-
formace o naší činnosti.  

Počet uzavřených/aktivních smluv Renty z nemovitosti (celkový stav) 195

Níže je uveden přehled aktivních smluv ke konci jednotlivých kvartálů. 

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

66 83 110 143 168 195 - -
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Počet ukončených smluv Renty z nemovitosti (kumulativně) 19

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 30,3 %

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 169 457 871 Kč

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

Níže je uveden celkový přehled vývoje výše poskytnutých úvěrů v milionech Kč. Do výše úvěrů nejsou zahrnuty 
úroky ani počáteční poplatek z poskytnutých úvěrů.

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

56,5 70,0 92,5 124,2 142,0 169,5 - -

Celková hodnota nemovitostí 559 639 720 Kč

V Praze a krajských městech se u bytových jednotek jedná o odhad na základě cenových map. V jiných lokalitách 
je odhad vyhotoven bankovní metodikou znalcem. Jedná se o stejný postup, jaký používají banky při poskytová-
ní úvěrů na bydlení. Vzhledem k tomu, že za poslední 2 roky dochází k postupnému nárůstu cen nemovitostí, je 
aktuální hodnota zastavených nemovitostí ještě vyšší.

Níže je uveden celkový přehled hodnot nemovitostí zaokrouhlený na miliony Kč. Hodnota nemovitostí není 
prozatím aktualizována dle vývoje cen nemovitostí na trhu.

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

186,6 234,7 304,7 387,3 456,3 559,6 - -

Celková výše přijatých cizích zdrojů 183 885 000 Kč

Jedná se o sumu prodaných dluhopisů v nominální hodnotě a souhrn přímých investic od investorů.
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Budeme rádi, pokud naši investici dále doporučíte!
V případě zájmu o další investici nebo informace nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za to, že jste se rozhodli investovat s námi. 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

žena

pár

2,1 %

9,3 %

21,7 %

30,1 %

5,6 %
3,9 %

27,3 %

 � 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

35,3 %

35,3 %

29,3 %

důstojnější život (lepší jídlo, pití…)

užívání života (dovolené…)

zvelebení bydlení

splacení dluhu

zdravotní péče

podpora dětí/vnoučat

předčasné vyřešení dědictví

jinak

23,1 %

21,0 %

20,6 %

19,7 %

5,5 %
3,4 %
2,9 %
3,8 %

<60

60–63

63–65

65–70

70–75

75–80

≥80

byt

rodinný dům

38,7 % 61,3 %


