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OVB dosahuje v prvních devíti měsících roku 2010
celkové výše prodejních provizí 145,2 mil. euro
 Zvýšení obratu o 6,1 procent v regionu střední a východní Evropy
 Počet zákazníků vzrostl na 2,8 mil.
 Obrat koncernu je téměř na úrovni minulého roku
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Kolín nad Rýnem, 5. listopadu 2010 – V době od ledna do září 2010 dosáhl
koncern OVB, jeden z předních evropských poskytovatelů finančních služeb
působící ve 14 zemích, celkové výše provizních příjmů 145,2 mil. euro. Tím bylo
dosaženo bezmála hodnoty předchozího roku ve výši 147,4 mil. euro.
V segmentu střední a východní Evropy došlo k dynamickému rozvoji obratu: za
devět měsíců zde bylo dosaženo provizních příjmů v celkové výši 65,9 mil. euro,
tj. o 6,1 procent více než v období předchozího roku (62,1 mil. euro).
V Německu činí dosažená výše celkových provizních příjmů za vykazované
období 52,1 mil. euro (v předchozím roce: 55,2 mil. euro).
V segmentu jižní a západní Evropy se obchod v posledních měsících stabilizoval.
I přes řadu zatěžujících faktorů dosáhla společnost OVB v tomto segmentu
provizních příjmů v celkové výši 27,2 mil. euro; tato hodnota je o 9,6 procent nižší
než hodnota v předchozím roce, která činila 30,1 mil. euro. V pololetí činil skluz
ještě téměř 25 procent.
V prvních devíti měsících obchodního roku 2010 dosáhl koncern OVB výsledku
před odečtením úroků a daní (EBIT) 3,5 mil. euro. Operativní výsledek je tím o
2,7 mil. euro nebo 43,5 procent pod hodnotou předchozího roku. Segment střední
a východní Evropy přispěl k výsledku EBIT 5,6 mil. eury (předchozí rok: 7,6 mil.
euro). Německo zvýšilo svůj přínos k výsledku EBIT z 4,2 mil. euro na 4,5 mil.
euro. Region jižní a východní Evropy, který ještě v polovině roku vykazoval
deficit, dosáhl v období devíti měsíců přírůstku 0,2 mil. euro (předchozí rok: 0,8
mil. euro). Důvody pro opožděný vzestup výsledku jsou dosud trvající tržní
slabiny v některých zemích Evropy a od dubna 2010 vyšší podíl běžných provizí
pro obchodní zástupce.
Marže EBIT vztahující se na celkové provizní příjmy byla 2,5 procent (předchozí
rok: 4,2 procent). „V prvních devíti měsících roku jsme mohli zaznamenat
obchodní oživení,“ komentuje čísla Oskar Heitz, předseda divize financí a správy
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společnosti OVB Holding AG. „Tomu ovšem chybí ještě trvalost a dynamičnost,
abychom mohli v případě obratu a výnosu navázat na úroveň předchozích let.“
Ostatní podnikové výdaje mohly být od ledna do září sníženy o 10,9 procent na
30,8 mil. euro, což vyplývá z prvních výsledků programu na snížení nákladů.
Složení nového obchodu podle skupin produktů se trochu změnilo. Dominují
spořící produkty vázané na fondy s podílem 57 procent (předchozí rok: 56
procent), následují ostatní produkty s nezměněnou důležitostí 16 procent; k nim
patří zejména klasická životní a důchodová pojištění.
Počet klientů se ve srovnání rozhodným dnem zvýšil o 0,4 procent na 2,8 milionů;
od poloviny roku 2010 bylo možno získat více než 7.000 nových zákazníků.
Počet finančních poradců, kteří pro OVB působí po celé Evropě na plný úvazek,
se v období jednoho roku snížil o 139 z 4.715 na 4.576 obchodních zástupců. Ve
střední a východní Evropě stoupl počet finančních poradců o 1,8 procent na
2.778 obchodních zástupců. Také v Německu bylo možno zaznamenat lehký
přírůstek o 0,7 procent na 1.345 . V samotné jižní a západní Evropě se velikost
prodejního týmu snížila asi o 30 procent na 453 finančních poradců.
„Věříme, že se společným úsilím všech finančních poradců a spolupracovníků
v posledních týdnech roku přiblížíme celkovou výší prodejních provizí hodnotě
minulého roku, která činí přibližně 200 mil. euro,“ vysvětluje předseda
představenstva Wilfried Kempchen výhled na celý rok. „Co se týče výsledku,
počítáme pro celý rok s vývojem EBIT směrem k 5 mil. euro.“

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
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svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 201,6 mil. Euro
a rovněž EBIT ve výši 9,6 mil. Euro.
Výsledky za obchodní rok 2010 zveřejní OVB 30. března 2010.
Prezentace a zpráva za devět měsíců roku 2010 jsou pro vás připraveny ke
stažení na www.ovb.ag v rubrice Investor Relations.
Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na:
www.ovb.cz  Média  Tiskové zprávy
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Ukazatele koncernu OVB za první tři čtvrtletí roku 2010
Operativní ukazatele

Jednotka

01.01. –
30.09.2009

Zákazníci (30.09.)
Finanční poradci (30.09.)
Smlouvy – nové transakce
Celkové provizní příjmy

počet mil.
počet
počet
mil. euro

2,79
4.715
372.439
147,4

Finanční ukazatele

Jednotka

01.01. –
30.09.2009

Výsledek obchodní činnosti podniku
(EBIT)
Marže EBIT*
Výsledek koncernu
Výsledek na akcii (nerozředěný)

mil. euro
%
mil. euro
euro

6,2
4,2
4,7
0,33

01.01. –
30.09.2010
2,80
4.576
335.914
145,2
01.01. –
30.09.2010
3,5
2,5
2,5
0,18

Změna
+ 0,4%
- 2,9%
- 9,8%
- 1,5%

Změna
- 43,5%
- 1,7% bodu
- 46,8%
- 45,5%

* na bázi celkových provizních příjmů

Ukazatele podle regionů za první tři čtvrtletí roku 2010

Střední a východní Evropa
Zákazníci (30.09.)
Finanční poradci (30.09.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*
Německo
Zákazníci (30.09.)
Finanční poradci (30.09.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*
Jižní a východní Evropa
Zákazníci (30.09.)
Finanční poradci (30.09.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*
* na bázi celkových provizních příjmů

Jednotka

01.01. –
30.09.2009

01.01. –
30.09.2010

počet mil.
počet
mil. euro
mil. euro
%

1,77
2.729
62,1
7,6
12,3

1,80
2.778
65,9
5,6
8,5

+ 1,6%
+ 1,8%
+ 6,1%
- 26,3%
- 3,8% bodu

počet
počet
mil. euro
mil. euro
%

694.883
1.335
55,2
4,2
7,6

684.250
1.345
52,1
4,5
8,6

- 1,5%
+ 0,7%
- 5,6%
+ 7,1%
- +1,0% bodu

počet
počet
mil. euro
mil. euro
%

324.340
651
30,1
0,8
2,5

307.843
453
27,2
0,2
0,7

- 5,1%
- 30,4%
- 9,6%
- 75,0%
- 1,8% bodu

Změna

