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OVB se stabilním vývojem obchodu
v prvním pololetí 2010




Obrat koncernu dosáhl výše 95,2 mil. eur
Střední a východní Evropa opět na vzestupu
Operativní hospodářský výsledek koncernu ve výši 2,9 mil. eur

OVB Allfinanz, a.s.
Baarova 2/1026
140 00 Praha 4
Česká Republika
Kontakt:
Jaroslava Matoušková
Tisková mluvčí
Telefon: +420 /241094119
Telefax: +420/241094112

Kolín nad Rýnem, 12. srpna 2010 – OVB Holding AG zaznamenala v prvním
pololetí 2010 celkově stabilní vývoj obchodu. Provizní příjmy dosáhly celkové výše
95,2 mil. eur (v minulém roce: 100,7 mil. eur). „Na našich 14 evropských trzích
se sice dosud neprojevuje jednotný trend růstu, cítíme však všeobecné
hospodářské oživení a se svými dosaženými výsledky jsme na dobré cestě“, uvádí
Wilfried Kempchen, předseda představenstva společnosti OVB Holding AG.
„Zejména pozitivní vývoj obratu v segmentu střední a východní Evropy v nás
vzbuzuje optimismus.“
Ve střední a východní Evropě vzrostly celkové provizní příjmy v prvním pololetí
2010 na 43,4 mil. eur – což odpovídá nárůstu o 3,6 % oproti období minulého
roku (41,9 mil. eur). Na domácím trhu v Německu zůstává obrat nadále
konstantní. V období od ledna do června 2010 zde celkové provizní příjmy
dosáhly výše 35,5 mil. eur (minulý rok: 37,5 mil. eur). V souvislosti s napjatou
hospodářskou situací na trzích jako Řecko a v důsledku jednorázových efektů
v zemských společnostech ve Švýcarsku a Francii zaostává vývoj obchodní
činnosti v jižní a západní Evropě za oběma ostatními regiony. Tento segment
přispěl v prvním pololetí 2010 k obratu koncernu podílem ve výši 16,3 mil. eur
(minulý rok: 21,3 mil. eur).
Operativní hospodářský výsledek (EBIT) koncernu za prvních šest měsíců roku
2010 dosáhl ve vykazovaném období výše 2,9 mil. eur a je tedy nižší než hodnota
za stejné období minulého roku ve výši 4,9 mil. eur. Střední a východní Evropa
přispěla k operativnímu hospodářskému výsledku koncernu ve výši 4,3 mil. eur
(minulý rok: 5,7 mil. eur). Segmentu Německo se podařilo zvýšit EBIT z 3,0 mil.
eur na 3,7 mil. eur. V jižní a západní Evropě činil operativní hospodářský výsledek
-0,4 mil. eur; v období předchozího roku zaznamenal region pozitivní EBIT ve výši
0,9 mil. EUR. Zisk koncernu dosáhl v prvním pololetí 2,0 mil. EUR (minulý rok:
3,7 mil. EUR). Zisk na akcii představuje 0,14 eur (minulý rok: 0,26 eur).
Pozitivně se vyvíjel počet finančních poradců. Ve druhém čtvrtletí se zvýšil počet
spolupracovníků přibližně o 200, takže ke konci června pracovalo pro OVB 4.607
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finančních poradců na hlavní pracovní úvazek – to je tedy opět znamením růstu.
Počet klientů zhruba 2,8 mil. se zásadně nezměnil. Fondově vázané produkty,
na které v prvním pololetí 2010 Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu
připadlo 55 procent nově uzavřených obchodů, byly stejně jako v minulém roce
nejčastějším předmětem poptávky klientů.
Především od začátku druhého čtvrtletí opět pociťujeme známky oživení
obchodu.
V souvislosti s postupným hospodářským oživením se zdá, že
domácnosti nabývají opět v rostoucí míře schopnost investovat do zabezpečení
na stáří. „Po poklesu v důsledku finanční a hospodářské krize 2008/2009 bude
hospodářský rok 2010 rokem přechodu, než se v roce 2011 opět prosadí
dlouhodobý trend růstu“, říká Wilfried Kempchen. „V uplynulých měsících jsme
trvale posílily své obchodní jednotky v tuzemsku i zahraničí a jsme přesvědčeni
o tom, že hospodářský rozmach bude mít na naše obchody pozitivní vliv“.
Celková výše obratu za rok 2010 se bude dle odhadů OVB pohybovat na úrovni
minulého roku.

O koncernu OVB
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních
evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení společnosti OVB
Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu zaměřuje OVB svou obchodní
činnost na zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti
v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního zaopatření
a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v celé Evropě
cca. 2,8 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovaných
produktových partnerů. OVB je v současné době aktivní v celkem 14 zemích,
přičemž pro koncern pracuje kolem 4.600 finančních poradců na plný úvazek.
V roce 2009 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kotována na
Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560), se
svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 201,6 mil. Euro
a rovněž EBIT ve výši 9,6 mil. Euro.
Výsledky 3. čtvrtletí 2010 zveřejní OVB dne 5. listopadu 2010.
Prezentace a průběžná zpráva k prvnímu pololetí 2010 je pro Vás připravena ke
stažení na www.ovb.ag v rubrice Investor Relations.
Tuto tiskovou zprávu najdete také na internetu na:
www.ovb.cz  Tiskové centrum  Tiskové zprávy
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Ukazatele koncernu OVB za 1. pololetí 2010
Operativní ukazatele

Jednotka

01.01. –
30.06.2009

01.01. –
30.06.2010

Zákazníci (30.06.)

počet mil.

Změna

2,79 mil.

2,79 mil.

± 0,0 %

Finanční poradci (30.06.)

počet

4.920

4.607

- 6,4 %

Smlouvy - nový obchod

počet

252.934

225.811

- 10,7 %

Celkové provizní příjmy

mil. euro

100,7

95,2

- 5,5 %

Finanční ukazatele
Výsledek provozní obchodní činnosti
(EBIT)
Marže EBIT*
Výsledek koncernu
Výsledek na akcii (nezředěný)

Jednotka

01.01. –
30.06.2009

01.01. –
30.06.2010

Změna

mil. euro

4,9

2,9

- 41,7 %

%

4,9

3,0

- 1,9 %-bodu

mil. euro

3,7

2,0

- 47,4 %

euro

0,26

0,14

- 46,2 %

* na základě celkových provizních příjmů

Ukazatele podle regionů
Jednotka

01.01. –
30.06.2009

01.01. –
30.06.2010

Změna

Střední a východní Evropa
Klienti (30.06.)

1,77 mil.

1,79 mil.

počet

2.918

2.801

- 4,0 %

Celkové provizní příjmy

mil. euro

41,9

43,4

+3,6 %

EBIT

mil. euro

5,7

4,3

- 23,6 %

%

13,6

10,0

- 3,6 %-bodu

Finanční poradci (30.06.)

Marže EBIT*

počet mil.

+ 1,1 %

Německo
Klienti (30.06.)

počet

694.400

688.200

- 0,9 %

Finanční poradci (30.06.)

počet

1.301

1.329

+ 2,2 %

Celkové provizní příjmy

mil. euro

37,5

35,5

- 5,3 %

EBIT

mil. euro

3,0

3,7

+ 22,1 %

%

8,0

10,5

- 2,5%-bodu

Marže EBIT*
Jižní a západní Evropa
Klienti (30.06.)

počet

322.900

310.630

- 3,8 %

Finanční poradci (30.06.)

počet

701

477

- 32,0 %

Celkové provizní příjmy

mil. euro

21,3

16,3

- 23,4 %

EBIT

mil. euro

0,9

-0,4

-

%

4,2

-2,4

- 6,6%-bodu

Marže EBIT*
* na základě celkových provizních příjmů

