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OVB uzavírá obchodní rok 2010 s očekávaným výsledkem
 Bylo dosaženo cíle v obratu i hospodářském výsledku
 Celkové prodejní provize 197,3 milionů eur na úrovni předešlého
roku
 Návrh na výplatu dividend 0,50 eur na akcii
 Cíl 2011: ziskový růst
Kolín/Frankfurt nad Mohanem, 30. března 2011 – Společnost OVB Holding
AG, jeden z čelních evropských poskytovatelů finančních služeb, dosáhla navzdory komplikovaným rámcovým podmínkám v obchodním roce 2010 stanovených
cílů obratu a hospodářského výsledku. Světová ekonomika se sice v roce 2010
dokázala zotavit z konjunkturálních problémů loňského roku rychleji, než se čekalo, ale v průběhu roku 2010 se objevily nové nejistoty kvůli zadlužení a strukturálním problémům některých zemí Evropské unie. Průběh obchodu společnosti
OVB Holding AG v roce 2010 se ukázal, jak se podle obecných podmínek trhu
očekávalo, jako smíšený.
Celkové provizní příjmy dosáhly se 197,3 miliony eur (předcházející rok: 201,6
milionů eur) bezmála úrovně předešlého roku. „Začátek hospodářského roku
2010 probíhal zdrženlivě,“ vysvětluje Wilfried Kempchen, předseda představenstva společnosti OVB Holding AG. „V průběhu roku se nám však podařilo obchod
oživit, především ve střední a východní Evropě.“ Celkové provizní příjmy v segmentu Střední a východní Evropa se v roce 2010 zvýšily o 10,6% na 93,6 milionů
eur, zatímco segmenty Německo a Jižní a západní Evropa zůstaly následkem poklesu celkových provizních příjmů o 7,3% na 71,4 milionech eur, respektive
18,9% na 32,7 milionu eur pod hodnotami předešlého roku.
Výsledek koncernu před úroky a daní (EBIT) se v obchodním roce 2010 snížil
oproti minulému roku o 9,6 milionů eur na 4,8 milionů eur. Marže EBIT činila
2,4% (předcházející rok: 4,8%).
Přebytek koncernu v roce 2010 byl v uplynulém hospodářském roce okolo 4,0
milionů eur (předcházející rok: 8,8 milionů eur), z čehož vznikl nerozředěný výsledek 0,28 eur na akcii (předcházející rok: 0,61 eur při stejném počtu akcií).
Představenstvo a dozorčí rada navrhnou na valné hromadě 10. června 2011
schválit v zájmu kontinuální dividendové politiky v porovnání s uplynulým rokem
nezměněnou dividendu 0,50 eur na akcii.
I nadále je potěšitelný vývoj počtu nových zákazníků. V celé Evropě má OVB
okolo 2,8 milionu zákazníků. „39 400 nových zákazníků v segmentu Střední a
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východní Evropa je jasným důkazem vážnosti a důvěry projevované finančním
poradcům OVB“, říká Mario Freis, člen představenstva, zodpovědný za zahraničí.
Počet finančních poradců na plný úvazek ve 14 zemích Evropy se v roce 2010 v
porovnání s uplynulým rokem bezvýznamně snížil o 1,4% na 4 600 zaměstnanců.
Společnost OVB zavedla v roce 2010 pro obchodní cestující nový provizní mechanismus, a tím upravila platební oceňování prodeje tak, aby více odpovídalo trhu a
bylo transparentnější.
„Společnost OVB začala aktuální obchodní rok s velkým optimismem“, informuje
finanční ředitel Oskar Heitz. Společnost plánuje na rok 2011 zvýšení údajů obratu
a hospodářského výsledku oproti roku 2010. „Společnost OVB zvládla těžkou fázi
2009/2010 vesměs uspokojivě. Naším cílem je do budoucna opět navázat na
dřívější fáze růstu“, doplňuje Wilfried Kempchen, předseda představenstva společnosti OVB Holding AG.
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 2010 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 197,3 milionů eur a rovněž EBIT ve výši 4,8
milionů eur.
Prezentace a zpráva k ukončení 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 pro hospodářský rok 2010
Operativní ukazatele

Jednotka

2009

2010

Zákazníci (31. 12.)
Finanční poradci (31. 12.)
Smlouvy nový obchod
Celkové provizní příjmy

počet mil.
počet
počet
milionů eur

2,77
4 664
495 946
201,6

2,80
4 600
456 165
197,3

Finanční ukazatele

Jednotka

2009

2010

Změna

Výsledek provozní obchodní
činnosti (EBIT)

milionů eur

9,6

4,8

%

4,8

2,4

- 50,0%
- 2,4%bodu

milionů eur

8,8

4,0

- 54,5%

eur

0,61

0,28

- 54,1%

2010

Změna

+ 2,3%
+ 7,2%
+ 10,6%
- 10,9%
- 2,1%bodu

Marže EBIT*
Hospodářský výsledek koncernu
Výsledek na akcii (nezředěný)

Změna
+
-

1,1%
1,4%
8,0%
2,1%

* na základě celkových provizních příjmů
Ukazatele podle regionů ke konci obchodního roku 2010
Jednotka
Střední a východní Evropa
Zákazníci (31. 12.)
Finanční poradci (31. 12.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*
Německo
Zákazníci (31. 12.)
Finanční poradci (31. 12.)
Celkové provizní příjmy
Výnosy ze zprostředkování
EBIT
Marže EBIT*

2009

počet mil.
počet
milionů eur
milionů eur

1,77
2 697
84,3
9,2

1,81
2 890
93,2
8,2

%

10,9

8,8

693 100
1 323
77,0
55,5
7,1

681 100
1 282
71,4
49,2
5,6

9,2

7,8

počet
počet
milionů eur
milionů eur
milionů eur
%

- 1,7%
- 3,1%
- 7,3%
- 11,2%
- 21,1%
- 1,4%bodu
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Jižní a západní Evropa
Zákazníci (31. 12.)
Finanční poradci (31. 12.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*

počet
počet
milionů eur
milionů eur
%

* na základě celkových provizních příjmů

308 150
644
40,3
1,2

306 350
428
32,7
-0,5

3,0

-1,4

- 0,6%
- 33,5%
- 18,9%
–
- 4,4%bodu

