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7/2017

>
Vybudovali jsme
těžební prostory
za Brnem.

Nedostatek karet na
celém trhu v Evropě.
Během měsíců jsme
zajistili dodavatele.

10/2017

10/2017

9/2017

Přestěhovali jsme se
do nových kanceláří.
Vznik showroomu.

Sestavili jsme tým
zkušených techniků.

Pořídili jsme si vlastní
halu na těžbu.

1/2018

3/2018

7/2018

Do našeho týmu
přibyli zkušení
obchodníci.

Forbes NEXT o nás
napsal článek.

Spolupráce
s finančními
skupinami.

2020

9/2019

8/2018

Vstupujeme úspěšně
na další zahraniční
trhy.

Rozběhli jsme
projek Nastav.IT
zabývající se službami
outsourcingu IT.

Nový partner na účetnictví a právo v oblasti
kryptoměn. O jeho
služby se dělíme
s klienty.
Emise dluhopisů

3/2020

2021

Skvělé nápady, 10 let zkušeností s kryptoměnami i stavěním superpočítačů na
těžbu, a k tomu obrovská ochota udělat pro své klienty maximum. I díky tomu
se dvoum brněnským podnikatelům podařilo během 3 let vybudovat úspěšnou
technologickou společnost, se kterou nyní působí také na evropském trhu.

Při vzniku projektu Future Mining v roce 2017

kám firem, a s těžbou kryptoměn více než

měli jeho zakladatelé skromnou vizi přiblížit

tisícovce klientů z ČR a ze zahraničí. I díky

kryptoměny širší veřejnosti. S růstem popula-

těmto zkušenostem a kladným referencím se

rity Bitcoinu a dalších kryptoměn však klienti

na nás noví klienti obrací s jistotou, že se v in-

chtěli mnohem víc, než jen poradenství. Firma

vesticích do kryptoměn a technologií vydají

se tak pustila do stavění těžařských poolů na

správnou cestou.

objednávku, jejich správy, a také do investicí.
Naše společnost zažila nebývalý rozkvět
v roce 2019. Náš tým IT techniků se rozrostl
natolik, že jsme klientům začali poskytovat
i nadstandardní služby. Jedni potřebovali
optimalizovat počítače v kanceláří, druzí zapojit tiskárnu. Našli se ale i takoví, kteří nás
požádali o správu svého IT parku. A to jsme

PTÁTE SE, JAK FUNGUJÍ
SLUŽBY FUTURE MINING?
Pro klienty sestavíme supervýkonný počítač, který díky naší správě těží vybrané

nemohli odmítnout. O rok později – 7. 8. 2020

kryptoměny. Získané mince pak putují do

jsme tak oslavili přejmenování společnosti

předem nastavené peněženky. Aby vše pro-

Future Mining s.r.o. na Nastav.IT s.r.o. Nový

bíhalo hladce, na výpočetní techniku dohlíží

název totiž daleko lépe vystihuje, jaké služby
nabízíme. A zároveň nám je umožňuje kdykoliv rozšířit.

tým zkušených IT specialistů. Ti jsou v případě nečekaných poruch schopni reagovat
okamžitě – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Dále spolupracujeme s klienty, kteří kryp-

Těžbě kryptoměn a stavění těžebních zařízení

Jednoduše přes nás investují konzervativní

se ale věnujeme i nadále, a to ještě s větším

formou, kde mají jasně stanovené termíny

zapalením než kdy dřív. Na začátku roku 2021

na vyplácení výnosů a vrácení původního

jsme se stali součástí velké investiční skupiny

vkladu. Své peníze tak dostanou vždy zpět

GFF. V té době jsme pomáhali s IT už desít-

>

toměnám věří, ale nechtějí příliš riskovat.

nehledě na aktuální cenu kryptoměn na trhu.

Naše stroje pomáhají
najít lék na COVID-19.

Stáváme se součástí
velké investiční
skupiny GFF.

Buďte součástí
naší historie.
Kontaktujte nás.

FUTURE MINING
ZAKLÁDÁ PROJEKT
NASTAV.IT

CO JE NASTAV.IT A JAKÝ MÁ CÍL?
Ve společnosti Nastav.IT se zabýváme především nastavováním a správou IT pro
firmy. Jsme schopni doplnit či zcela nahradit vaše IT oddělení. Klientům poskytujeme
služby jako např. doporučení nejnovějších technologií, komplexního propojování

Jak být užiteční pro stovky stávajících i nových klientů nejen v těžbě

systémů, různých návrhů IT řešení, ale i tvorbu efektivních postupů apod.

kryptoměn? Tuto otázku jsme si u nás pokládali čím dál častěji, až

Naši technici spolehlivě zařídí pokrytí veškerých prostor wifi signálem, poradí při

jsme si jednou všimli, že největším problémem firem je udržet tempo

výběru vhodného technologického zařízení nebo přijdou s efektivními nápady

s rychlým technologickým pokrokem. A s tím jsme mohli pomoct.

v oblasti ochrany a bezpečnosti.

V roce 2019 měl náš tým už víc než 20 IT expertů. Stavění a správa těžebních superpočítačů je ale nedokázala vytížit naplno.
Proto jsme část jejich volné kapacity nabídli klientům, kteří byli
ze spolupráce nadšeni. Z menších výpomocí s nastavováním sítí,
tiskáren a hardwaru tak postupně vznikl projekt – Nastav.IT.
Nyní již samostatně fungující společnost pomáhá firmám vyhrát
závod s nezastavitelným technologickým pokrokem. Nastav.IT

92,5

mld. USD
Rok 2019 a hodnota
světového trhu
s outsourcingem IT

řeší klientům problémy, se kterými by si kvůli nedostatečným či
zcela chybějícím IT kapacitám jen těžko poradili.
Zdroj: www.statista.com

Kdo ve firmách s 10 a více zaměstnanci v ČR provádí činnost související s ICT v roce 2020
Podíl na celkovém počtu firem s 10 a více zaměstnanci v dané velikostní skupině
Vlastní zaměstnanci nebo zaměstnanci mateřské firmy
Zaměstnanci jiného subjektu nebo živnostníci

73%

90%
73%

73%

72%

54%
38%
32%

FIRMY CELKEM
10+ zaměstnanců

MALÉ FIRMY
10-49 zaměstnanců

STŘEDNĚ VELKÉ FIRMY
50-249 zaměstnanců

VELKÉ FIRMY
250+ zaměstnanců

Zdroj: ČSÚ

FUTURE MINING ZAKLÁDÁ PROJEKT NASTAV.IT

PROČ INVESTOVAT?

NAŠE VIZE

Jsme specializovaná technologická firma, která se neustále rozvíjí. Investice nám pomohou
k růstu a expanzi, jak prostorové, tak personální, a to v rámci ČR i zahraničí. Pokud nechcete
investovat přímo do kryptoměn a dáváte přednost tradiční formě investic, dluhopisy jsou ideální volbou.
Výnosy dostanete v pravidelných platbách podle garantovaných podmínek pro vyplácení.
Původní vklad pak obdržíte v termínu splatnosti. Minimální investice je 50 000 Kč a výnosy
dosahují až 12 % ročně po zdanění. 15% daň platíme my.

Tržby v oblasti outsourcingu IT celosvětově

Zdroj: medium.com/@inverita

Hodnoty v milionech USD
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104 241,5

101 082,7
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115 271,5

121 358,3

127 169,3

133 260,7

Vize projektu byla v začátcích jednoduchá. Vytěžit co
nejvíce digitálních mincí, koupit výkonnější grafické

75 000

karty a zvýšit těžbu. Díky tomu jsme se z malého
týmu nadšenců rozrostli do plnohodnotné firmy.
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Nyní chceme zpřístupnit možnost finančního zhodnocení v rámci kryptoměn lidem, kteří nemají velký kapitál, a přitom toho chtějí být součástí.
Pracujeme také na souvislejších projektech, jako je směnárna, síť ban-

PROČ JE VÝHODNÉ SVĚŘIT SPRÁVU VAŠEHO IT
EXTERNÍM ODBORNÍKŮM?
Firmy se stále častěji rozhodují k delegaci části či celého IT na externí společnosti. Trh s IT
outsourcingem zažívá největší rozmach v posledních pěti letech, avšak růst se očekává i do
budoucna. Výhod k tomuto kroku je spousta. Jednou z největších je však výrazná redukce
nákladů, kdy namísto mzdových nákladů na IT zaměstnance firmy platí pouze za odvedenou

komatů a mnohé další, které mají lidem pomoci v práci s kryptoměnami.
Chceme lidem ukázat, že virtuální měny nejsou nelegální a dá se s nimi
nakládat podle českého zákona, a to stejné i po účetní stránce. Proto
jsme například spoluzaložili Crypto Účetnictví s.r.o., abychom přiblížili
účtování těchto měn všem jejich uživatelům u nás.

práci. Díky neustálému monitoringu pak pomohou předejít rizikům a hrozbám, mezi něž často
patří mimo jiné např. útoky malware nebo ransomware apod.
V České republice si momentálně najímá IT odborníky 73 % firem. Stejně jako u nás roste trh

Kromě digitálních měn se dnes věnujeme také správě IT parků. Péči
o svou techniku nám už svěřili majitelé desítek firem, kteří potřebují pro

s outsourcingem IT i ve světě. Zatímco v roce 2018 měl tento trh hodnotu 85,6 mld. USD, o rok

své podnikání fungující síť, počítače i tiskárny, ale nemohou si dovolit

později vzrostla hodnota trhu na 92,5 mld. USD.

vlastní tým odborníků na hlavní pracovní poměr.

JAKÉ KRYPTOMĚNY
TĚŽÍME?

PROČ KRYPTOMĚNY DÁVAJÍ SMYSL?
V roce 2021 přesáhla celková tržní kapitalizace kryptoměn hodnotu 2,5 bilionu USD. Kromě Bitcoinu je jednou z nejrychleji rostoucích kryptoměn Ethereum, jehož tržní kapitalizace vyrostla
meziročně dvacetinásobně. U Etherea byl zaznamenán výrazný nárůst rovněž z hlediska směnného kurzu. Mezi další rychle rostoucí kryptoměny patří např. Ripple, Binance Coin či Cardano.

V roce 2021 najdete na trhu více než 1 600 kryptoměn. Ve společnosti
Future Mining si však vybíráme jen krypto se stabilním chováním
na trhu a potenciálem růstu z dlouhodobého hlediska.
Vzhledem k tomu, že těžíme na grafických

druhů kryptoměn. Tato strategie se nám i na-

kartách, nejsme vázáni na jednu konkrétní

šim klientům vyplácí, o čemž svědčí i neustá-

kryptoměnu. Jsme schopni těžit např. Ethe-

lý růst a rozvoj naší společnosti.

reum, Monero, Zcash, ale i desítky dalších

ETHEREUM JE 2. NEJVĚTŠÍ KRYPTOMĚNA
Totální kapitalizace kryptoměn bez Bitcoinu

Zdroj: coinmarketcap.com/charts

Ethereum je platforma pro decentralizované aplikace na principu open-source softwaru. Programátoři ji hojně používají pro vývoj nových peněženek na
kryptoměny, investičních aplikací i her s in-game aktivy s možností vydělávat
reálné peníze. Není se tedy čemu divit, že měna této platformy Ethereum

$ 1,5 T

(ETH) na burze raketově roste. Jednu digitální minci byste na začátku roku
2021 pořídili za víc než 1 900 $. Pro srovnání – ještě v březnu 2020 stála 1 min-

$1T

ce přibližně 200 $. To z ní dělá 2. největší kryptoměnu na trhu.
$ 500 B

MONERO SI CENÍ ANONYMITY
$0

Digitální měna Monero (XMR) slouží k rychlým, bezpečným a hlavně nevySRP 20
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stopovatelným platbám. Vděčí za to důmyslnému systému podpisů, který
neobsahuje žádné informace o provedené transakci. Identita odesílatele
a příjemce tak zůstává anonymní. Tato výjimečná vlastnost kryptoměny se
v posledních letech projevila i na její ceně. Během jednoho roku se vyšplhala
o víc než 120 $ za minci.

ANALYZUJEME DATA Z TRHU
V roce 2021 najdete na trhu více než 1 600 kryptoměn. Ve společnosti Future
Mining si však vybíráme jen krypto se stabilním chováním na trhu a potenciálem
růstu z dlouhodobého hlediska.

LITECOIN JE ULTRA RYCHLÝ PLATEBNÍ SYSTÉM
Ještě rychlejší potvrzování transakcí, než zvládá Bitcoin, a využití k posílání
plateb peer-to-peer (jedna osoba druhé). To jsou hlavní přednosti decentralizované sítě, která používá vlastní jednotky zvané Litecoin (LTC). Právě ten je

Vzhledem k tomu, že těžíme na grafických kartách, nejsme vázáni na jednu kon-

hojně nakupován a prodáván v internetových směnárnách.Lidé o této digitál-

krétní kryptoměnu. Jsme schopni těžit např. Ethereum, Monero, Zcash, ale i de-

ní měně často mluví jako o ekvivalentu stříbra.

sítky dalších druhů kryptoměn. Tato strategie se nám i našim klientům vyplácí,
o čemž svědčí i neustálý růst a rozvoj naší společnosti.

SÁZÍME NA
TECHNOLOGIE
MNOHALETÉ
ZKUŠENOSTI

JEN NEJKVALITNĚJŠÍ
HARDWARE

Stojí za námi zkušený IT tým s více jak

Pouze nejmodernější a nejkvalitnější

6letou praxí spojenou přímo s těžbou

HW, který lze aktuálně na trhu zajis-

kryptoměn a správou superpočítačů,

tit. Konstantně sledujeme výrobce,

specializujících se na těžbu kryptoměn.

abychom si udrželi nejčerstvější informace a byli tak neustále v obraze.

VLASTNÍ
TÝM VÝVOJÁŘŮ

NEPŘETRŽITÁ
OCHRANA

Vyvíjíme nové produkty. Členové

Kromě ochrany daného areálu, ve

našeho vývojářského týmu aktuálně

kterém se jednotlivé haly nachází, vždy

vyvíjejí uživatelské rozhraní, které našim

máme také vlastní kamerový systém,

klientům umožní lépe sledovat stavy

který detekuje pohyb, zvuky, noční

svých strojů a jejich těžby. Následně

provoz i rozpoznávání obličejů. Tento

toto rozhraní bude poskytnuto široké

systém je také přístupný klientům, a to

celosvětové těžařské společnosti.

i online.Mají tak své stroje vždy na očích.

STABILNÍ DODAVATELÉ ENERGIÍ
V našich halách máme vždy s dodavatelem energie smlouvu na několik let. Již při otevření nové haly víme, že energie je přednakoupena na několik let dopředu a její cena
tak pro nás zůstává stejná. To stejné platí i u stavby hal na míru (viz produkty – zařízení
haly individuálně pro klienta), problematiky bioplynových stanic, vodních či slunečních elektráren. Vždy máme sjednanou nejlepší možnou cenu energie na trhu.

JSME TÝM ODBORNÍKŮ
Jako jedna z největších těžařských firem v oblasti kryptoměn máme uzavřenou spolupráci s profesionálními obchodními partnery, zabývajícími se obchodováním s kryptoměnami a také se společnostmi, které se zabývají komplexně celým kryptoměnovým
trhem. Součástí našeho specializovaného IT týmu jsou osoby, které na denní bázi sledují
vývoj kryptoměnového trhu, zpracovávají informace, novinky a události. Díky tomu tak
můžeme našim klientům vždy co nejvíce přiblížit situaci na kryptoměnovém trhu.

SERVIS 24/7
Ke každému klientovi přistupujeme
individuálně a bereme ho za svého
partnera. Stejně tak se chováme i k jeho
HW. Proto se u nás mohou klienti
spolehnout na servis zajištěný 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu. Náš specializovaný IT tým zajišťuje vše potřebné
k tomu, aby vše „běželo“ jak má.

PORADENSTVÍ
PRO KLIENTY
Ve spolupráci s firmou Crypto
Účetnictví s. r. o. přinášíme našim
klientům zvýhodněné podmínky
jejich produktů. Ty jim vyřeší jakýkoliv problém v kryptosvětě.

POJĎTE TĚŽIT S NÁMI
T

(+420) 602 276 143

E

podpora@futuremining.cz

A

Koliště 259/55, Zábrdovice,
602 00 Brno

W www.futuremining.cz

FUTURE MINING V MÉDIÍCH

