
 
 

        V Praze dne: 2.10. 2018 
 

Report pro investory za třetí kvartál 2018 
 

 
Vážení investoři,  
 
Třetí kvartál roku 2018 byl pro nás velmi úspěšný. Výrazně se projevilo navýšení 
marketingových aktivit přes letní měsíce.  Tím došlo k  navýšení nově uzavřených smluv a 
také dalších ukazatelů. Detail najdete v přiloženém reportu. 
 
Držte nám palce, ať se FINEMO.CZ takto daří i v dalších měsících. 
 
Přeji Vám pěkný den! 
 
Marek Rokoský  



 
 

Počet uzavřených/aktivních smluv Renty z nemovitosti    83 
 
Níže je uveden přehled aktivních smluv za jednotlivá minulá období. Celkový vývoj počtu smluv v prvním 
pololetí je dle očekávání, očekáváme vyšší nárůst počtu smluv ve druhém pololetí 2018. 
 

q1 2017 q2 2017 q3 2017 q4 2017 q1 2018 q2 2018 q3 2018 q4 2018 
14 26 41 56 66 83 110  

 
Počet ukončených smluv Renty z nemovitosti     4 
 
Průměrná hodnota LTV (loan to value) poskytnutých úvěrů   30,4 % 
 

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

 
Celková výše poskytnutých úvěrů      92 505 320 Kč 
 

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

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

q1 2017 q2 2017 q3 2017 q4 2017 q1 2018 q2 2018 q3 2018 q4 2018 
9,5 19,1 27,9 44,2 56,5 70,0 92,5  

 
Celková hodnota nemovitostí      304 725 220 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 poskytování úvěrů na bydlení. 
 

Níže je uveden celkový přehled hodnot nemovitostí zaokrouhlený na miliony Kč. Hodnota nemovitostí není 
aktualizována oproti vývoji cen nemovitostí na trhu.  
 

q1 2017 q2 2017 q3 2017 q4 2017 q1 2017 q2 2018 q3 2018 q4 2018 
31,7 63,3 97,8 147,2 186,6 234,7 304,7  

 
 
Celková výše přijatých cizích zdrojů      103 815 000 Kč 
 

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

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

Budeme rádi, pokud naši investici dále doporučíte! 
 


