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Vážené investorky, vážení investoři,

posíláme Vám pravidelný kvartální report za poslední čtvrt-
letí roku 2020. Nejprve mi dovolte popřát Vám jménem 
naší společnosti FINEMO.CZ do roku 2021 všechno nejlep-
ší, hodně zdraví a také mnoho úspěchů jak v osobním, tak 
v pracovním životě.

I přes pokračující pandemii COVID 19, došlo ve čtvrtém 
kvartálu k nárůstu úvěrového portfolia. Přestože byl celý 
rok 2020 poznamenán pandemií COVID, považujeme jej 
z dále uvedených důvodů pro FINEMO.CZ a pro reverzní hy-
potéky za úspěšný.

Nové obchody sice nerostly takovým tempem, jaké jsme 
plánovali před zavedením vládních restrikcí, na druhou 
stranu, podobně pomalejší nárůst úvěrových portfolií za-
znamenaly také společnosti poskytující reverzní hypotéky 
i v zahraničí.

Jako reakci na tyto externí skutečnosti jsme oproti plánu 
snížili výdaje na marketing a další správní náklady, díky če-
muž jsme dodrželi plánovaný hospodářský výsledek.

Pandemie COVID neměla v roce 2020 na FINEMO.CZ dal-
ší negativní dopad. Tím, že je Renta z nemovitosti svojí 
povahou nesplácený úvěr zajištěný nemovitostí, nedošlo 
v důsledku COVID k žádné úvěrové delikvenci. Zároveň, 
po celý rok 2020 nedošlo k poklesu cen nemovitostí, takže 

jsou poskytnuté úvěry nadále velmi dobře zajištěny. Celko-
vý vývoj cen nemovitostí za rok 2020 budeme komentovat 
v dalším reportu.

Společnost FINEMO.CZ na podzim oslavila 5 let své exis-
tence a velikostí úvěrového portfolia se již řadí k větším po-
skytovatelům nebankovního spotřebitelského úvěru.

I našemu fondu pro kvalifikované investory 1. fond reverz-
ních hypoték se během posledního kvartálu dařilo a fond 
má ke konci roku pod správou aktiva přes 40 milionů Kč. 
Přestože cílí především na kvalifikované investory z řad fy-
zických osob, získal si v prvním čtvrtletí svým unikátním po-
měrem mezi výnosem a zajištěním důvěru i 2 z tuzemských 
investičních fondů, které do něj v průběhu podzimu zain-
vestovaly. Očekáváme, že i v budoucím období, bude fond 
dosahovat cíleného výnosu 5 % p.a. a více a proto předpo-
kládáme další nárůst objemu majetku pod správou. O para-
metrech fondu se můžete dozvědět rovněž více z rozhovoru 
pro renomovaný investiční časopis FONDSHOP s Pavlem 
Jíšou, spoluzakladatelem fondu, na webových stránkách 
fondu v sekci ke stažení, pod odkazem Media.

Koncem roku 2020 jsem si o celkovém vývoji FINEMO.CZ 
povídal s Janem Sušankou a zde můžete nalézt odkaz na 
dané video, případně si lze celý rozhovor také poslechnout 
na tomto podcastu.

1Důvěra je v íce než peníze

https://fondreverznichhypotek.cz/
https://fondreverznichhypotek.cz/
https://fondreverznichhypotek.cz/
https://fondreverznichhypotek.cz/
https://fondreverznichhypotek.cz/wp-content/uploads/2021/01/media_napsali_o_nas-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Fi2MZA5uML8&t=5s
https://podcasts.apple.com/us/podcast/podnikatelsk%C3%A1-mysl-vzestupy-a-p%C3%A1dy-%C4%8Desk%C3%BDch-podnikatel%C5%AF/id1483265837
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Počet uzavřených/aktivních smluv Renty z nemovitosti (celkový stav) 314

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

168 195 220 245 260 270 292 314

Počet ukončených smluv Renty z nemovitosti (kumulativně) 56

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 30,8 %

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

31,1 % 30,3 % 29,9 % 30,6 % 30,8 % 30,3 % 30,6 % 30,8 %

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 284 816 471 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.*

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

142,0 169,5 186,5 211,8 229,6 243,5 269 285

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

Celková hodnota nemovitostí                                                                 925 082 470 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. *

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

456,3 559,6 622,9 691,7 745,8 803,0 880,5 925,1

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

Celková výše přijatých cizích zdrojů 299 553 429 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.
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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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