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Vážené investorky, Vážení investoři,

Máme za sebou třetí kvartál roku 2019. Dovolte mi krátkou 
rekapitulaci toho, co se ve FINEMO.CZ událo.     

Přes léto je obvykle klidnější sezóna a senioři jsou více na 
zahradě a s rodinami. Netráví tolik času u počítače a obec-
ně je obtížnější seniory marketingově zasáhnout. Přesto se 
nám dařilo navyšovat počty uzavřených smluv. Rosteme 
díky tomu pěkným tempem a jsme za to rádi.

Některé indikátory ukazují, že na trhu s nemovitostmi na-
stává ochlazení. Výrazně klesá zájem o uzavírání nových 
hypoték na nákup nemovitostí a ceny nemovitostí začínají 
stagnovat.  Nicméně vzhledem k tomu, že je reverzní hy-
potéka zcela odlišným produktem od klasických hypoték, 
tak poptávka po našem produktu není nijak spjata s po-
ptávkou po klasických hypotékách. Navíc je Renta z nemo-
vitosti dlouhodobým produktem, a FINEMO.CZ půjčuje jen 
cca 1/3 hodnoty nemovitosti, drobný výkyv cen  nemovi-
tostí není pro FINEMO.CZ problém.

Audit, kontrola FÚ a ČNB
V červnu probíhal ve FINEMO.CZ externí audit, výsledná 
zpráva auditora je přílohou finančních výkazů, které jsou 
v obchodním rejstříku. Audit nenašel žádnou nepatřič-
nost, konstatoval, že vše probíhá v souladu s účetními 
standardy a zákony ČR.

Paralelně s auditem proběhlo místní šetření Finančního 
úřadu. Na žádost FÚ jsme předali kompletní podklady za 

rok 2018, včetně popisu naší obchodní činnosti. Místní še-
tření bylo ukončeno a FÚ také nenašel žádné chyby ve 
vedení účetnictví či jiná pochybení.      

Na konci září nám oznámila  zahájení kontroly ČNB. Na 
její žádost proto připravujeme sadu informací pro realizaci 
kontroly. Na základě komunikace s ČNB bylo FINEMO.CZ 
zařazeno do plánu kontrol ČNB jako významný poskytova-
tel spotřebitelských úvěrů. 

Ukončení RM smluv – splacení jednotlivých úvěrů 
Ve třetím kvartálu došlo k několika předčasným splace-
ním Renty z nemovitosti ještě za života seniorů. Většino-
vým důvodem pro splacení úvěru bylo rozhodnutí seniorů 
nemovitost prodat a přestěhovat se do nájmu, případně 
do jiné nemovitosti. Jsme rádi, že jsme seniorům pomoh-
li v době, kdy to potřebovali. Reverzní hypotéku máme 
nastavenou  tak, že ponecháváme klientům flexibilitu při 
ukončování produktů a několik seniorů toho již využilo. 

Rozšíření možnosti investice do FINENO.CZ
Vzhledem k postupnému růstu společnosti a k růstu port-
folia pohledávek nadále nabízíme zajímavé zhodnoce-
ní dalším investorům. Při financování našeho businessu 
spolupracujeme s novými partnery, díky kterým se nám 
daří refinancovat některé starší závazky a dosahovat pro 
FINEMO.CZ výhodnějších podmínek. Vzhledem k růstu 
počtu investorů nyní intenzivně zvažujeme založení fon-
du kvalifikovaných investorů. V roce 2020 bychom chtěli 
fond představit a nabídneme tak další možnost, jak do 
FINEMO.CZ investovat.  
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Počet uzavřených/aktivních smluv Renty z nemovitosti (celkový stav) 220

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 83 110 143 168 195 220 -

Počet ukončených smluv Renty z nemovitosti (kumulativně) 23

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 29,9 %

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 186 528 638 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 92,5 124,2 142,0 169,5 186,5 -

Celková hodnota nemovitostí 622 923 220 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

186,6 234,7 304,7 387,3 456,3 559,6 622,9 -

Celková výše přijatých cizích zdrojů 198 585 000 Kč

Jedná se o sumu prodaných dluhopisů v nominální hodnotě a souhrn přímých investic od investorů. 
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0,5 %

35,6 %

63,9 %

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

 � 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

důstojnější život ( jídlo, pití…)

užívání života (dovolené…)

zvelebení bydlení

splacení dluhu

zdravotní péče

podpora dětí/vnoučat

předčasné vyřešení dědictví

jinak

<60

60–63

63–65

65–70

70–75

75–80

≥80

9,4 %

22,6 %

29,1 %

26,7 %

4,0 %

5,8 %

2,4 %

29,6 %

34,6 %

35,8 %

byt

rodinný dům

ostatní

3,4 %
3,4 %
3,0 %
5,2 %

18,7 %

21,0 %

22,1 %

23,2 %


