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Vážené investorky, vážení investoři,

Zasíláme Vám pravidelný report za první kvartál 2021. I přes 
zpřísněná opatření omezující pohyb a služby v souvislostí 
s pandemií COVID 19 došlo k dalšímu růstu úvěrového port-
folia FINEMO.CZ. Za první tři měsíce letošního roku jsme 
uzavřeli 23 nových smluv. Pandemie má aktuálně na fungo-
vání FINEMO.CZ dva dopady. Na jedné straně v důsledku 
pandemie je težší domluvit schůzku jak se seniory (potenci-
álními zájemci o Rentu z nemovitosti), tak domluvit odhad 
nemovitosti odhadcem.

Z druhé strany vnímáme to, že zhoršená finanční situa-
ce z důvodu trvajících restrikcí ve spojitosti s pandemií 
COVID-19, dopadá jak na seniory, tak na jejich příbuzné. Pro 
seniory je těžší sehnat přivýdělek či jiný dodatečný příjem. 
Dochází k nárůstu u cen zboží, které senioři nejčastěji kupu-
jí, a tento cenový růst není kompenzován adekvátním zvý-
šením důchodů. Proto očekáváme dlouhodobě výraznější 
zájem o reverzní hypotéku.

K 15. 3. tohoto roku proběhla dlouhodobě plánovaná změ-
na v představenstvu FINEMO.CZ SE. Marek Rokoský se 
stal předsedou představenstva FINEMO.CZ a Jiří Vránek 
zůstal jako člen představenstva FINEMO.CZ. Anna Rokoská 
s FINEMO.CZ nadále spolupracuje na externí bázi a má na 
starosti primárně komunikaci se současnými klienty a práci 
spojenou s kmenem pohledávek. Pan Vojtěch Fiala odešel 
z pozice předsedy dozorčí rady a vystřídal jej jeden z našich 
dlouhodobých investorů, pan Dalibor Karchňák.

I přes negativní predikce části analytiků nedochází v sou-
vislosti s pandemií COVID ani k částečnému poklesu cen 
nemovitostí. Zdá se, že růst cen nemovitostí bude nadále 
pokračovat. Detailněji se k vývoji cen nemovitostí za rok 
2020 dozvíte v dalším čtvrtletním reportu.

Koncem roku 2020 jsme se rozhodli založit Youtube kanál, 
odkaz naleznete zde. Na YouTube chceme publikovat infor-
mace spojené s reverzní hypotékou a také s možností do 
reverzních hypoték investovat. 
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1Důvěra je v íce než peníze

https://www.youtube.com/channel/UCv6967a3NYSGW5ow2Ql0sKQ/videos
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Počet uzavřených/aktivních smluv Renty z nemovitosti (celkový stav) 331

q2 2019 q3 2019 q4 2019 q1 2020 q2 2020 q3 2020 q4 2020 q1 2021

195 220 245 260 270 292 314 331

Počet ukončených smluv Renty z nemovitosti (kumulativně) 62

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 31,0 %

q2 2019 q3 2019 q4 2019 q1 2020 q2 2020 q3 2020 q4 2020 q1 2021

30,3 % 29,9 % 30,6 % 30,8 % 30,3 % 30,6 % 30,8 % 31,0 %

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 305 029 952 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.*

q2 2019 q3 2019 q4 2019 q1 2020 q2 2020 q3 2020 q4 2020 q1 2021

169,5 186,5 211,8 229,6 243,5 269 285 305

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

Celková hodnota nemovitostí                                                                 983 118 470  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. *

q2 2019 q3 2019 q4 2019 q1 2020 q2 2020 q3 2020 q4 2020 q1 2021

559,6 622,9 691,7 745,8 803,0 880,5 925,1 983,1

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

Celková výše přijatých cizích zdrojů 331 503 429  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

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 
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