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Společnost OVB v první polovině roku 2011
s výrazným růstem obratu a výsledků
 Obrat koncernu stoupl o 15,3 procent na 109,8 milionů eur
 EBIT vzrostl o 23,2 procent na 3,5 mil. eur
 Počet finančních poradců na plný úvazek se zvýšil o 155 na 4.762
Kolín, 12. srpna 2011 – OVB Holding AG zvýšil v první polovině roku 2011
obrat a zisk. Celkové provizní příjmy vzrostly o 15,3 procent na 109,8 mil. eur
(předchozí rok: 95,2 mil. eur), výsledek před odečtením úroků a daní (EBIT) se
zvýšil o 23,2 procent na 3,5 mil. eur (předchozí rok: 2,9 mil. eur). „Od jara roku
2010 se našim finančním poradcům daří trvale zvyšovat příjmy z provizí“, říká
Wilfried Kempchen, předseda představenstva OVB Holding AG. „Dlouhodobě jsme
potvrdili pozitivní začátek roku 2011. Společnost OVB zvláště profitovala z
dynamického vývoje obchodu ve střední a východní Evropě, který zastupovaly
zejména tyto země: Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko.“
Ve střední a východní Evropě se celkové provizní příjmy zvýšily o 49,6 procent na
65,0 mil. eur (předchozí rok 43,4 mil. eur). Segment střední a východní Evropy
tím zvýšil svůj podíl na obratu na 59,2 procent. Obraty v Německu zůstávají
nadále konstantní: Od ledna do června 2011 zde bylo dosaženo celkových
provizních příjmů ve výši 33,0 mil. eur (předchozí rok: 35,5 mil. eur). Napínavá
hospodářská situace na trzích v Řecku, Itálii a Španělsku vedla k poklesu v
segmentu jižní a západní Evropy, která se na obratu koncernu podílela s 11,7 mil.
eur (předchozí rok 16,3 mil. eur).
Koncern zvýšil výsledek před odečtením úroků a daní (EBIT) dosažený v prvních
šesti měsících roku 2011 o 23,2 procent na 3,5 mil. eur (předchozí rok: 2,9 mil.
eur). Segment střední a východní Evropy mohl znatelně zvětšit svůj EBIT na 6,3
mil. eur, tedy o 44,1 procent více, než tomu bylo v předchozím roce, kdy hodnota
činila 4,3 mil. eur. V Německu se operativní výsledek dostal na 2,7 mil. eur
(předchozí rok: 3,7 mil. eur). V segmentu jižní a západní Evropy se ještě zvýšil
finanční schodek na -1,1 mil. eur, což byIo podmíněno dále se zostřujícími
celkovými hospodářskými škrty (předchozí rok: -0,4 mil. eur).
Nadbytek koncernu v první polovině roku na stoupl 2,5 mil. eur (předchozí rok:
2,0 mil. eur). Výsledek na akcii se dostal na 0,17 eur (předchozí rok: 0,14 eur).
Velmi pozitivně se také vyvíjel počet samostatných finančních poradců, kteří na
plný úvazek pracují pro OVB: Oproti polovině roku 2010 mohl být odbytový tým
rozšířen o 155 finančních poradců. Jen ve druhém čtvrtletí roku 2011 přišlo 111
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nových finančních poradců, takže na konci června pracovalo pro OVB 4.762
finančních poradců. S nárůstem počtu zákazníků o 1,8 procent na 2,84 mil.
společnost OVB stále rozšiřuje svou základnu zákazníků. Poptávka po produktech
se ještě více než dosud soustředí na zabezpečovací produkty spojené s fondy, v
první polovině roku 2011 připadalo na tyto produkty 62 procent nových obchodů.
Pozitivní základní tendence hospodářského vývoje, i přes přetrvávající
hospodářské krize v některých zemích, budou výhledově platné o pro
obchodování v druhé polovině roku. Oskar Heitz, přednosta financí a správy
(Finanzen und Verwaltung): „Potěšitelným vývojem obchodování v první polovině
roku jsme vytvořili solidní základ. Budeme-li se držet této prorůstové politiky,
bude rok 2011 dobrým obchodním rokem.“
O koncernu OVB
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně je jedním z předních evropských
poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce
1970 v Německu stojí v centru obchodní činnosti OVB zákaznicky orientované
poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a
rozšiřování majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v
současnosti poskytuje poradenství v Evropě 2,84 milionu zákazníků a
spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery. Společnost
OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern
pracuje 4.762 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2010 dosáhl OVB
Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkových provizí z prodeje ve výši
197,3 milionu eur a EBIT 4,8 milionu eur. Společnost OVB Holding AG je do
července roku 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime
Standard, ISIN DE0006286560).
Výsledky 3. čtvrtletí 2011 zveřejní společnost OVB 10. listopadu 2011.
Prezentace a průběžná zpráva k prvnímu pololetí roku 2011 je pro vás připravena
ke stažení na www.ovb. v rubrice Investor Relations a na www.ovb.cz v rubrice
média.
Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na:
www.ovb.cz  Média  Tiskové zprávy
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Ukazatele koncernu OVB pro 1. pololetí 2011

Operativní ukazatele
Zákazníci (30.06.)
Finanční poradci (30.06.)
Smlouvy, nový obchod
Celkové provizní příjmy

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

Jednotka
Počet
Počet
Počet
mil. eur

Jednotka

01.01. –
30.06.2010
2,79 mil.
4.607
225.811
95,2
01.01. –
30.06.2010

01.01. –
30.06.2011
2,84 mil.
4.762
251.880
109,8
01.01. –
30.06.2011

Změna
+ 1,8 %
+ 3,4 %
+ 11,5 %
+ 15,3 %

Změna

mil. eur

2,9

3,5

%

3,0

3,2

+ 23,2 %
+ 0,2%
bodu

mil. eur

2,0

2,5

+ 26,7 %

eur

0,14

0,17

+ 21,4 %

01.01. –
30.06.2011

Změna

* na základě celkových provizních příjmů
Ukazatele pro regiony, 1. pololetí 2011

Střední a východní
Evropa
Zákazníci (30.06.)
Finanční poradci (30.06.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*
Německo
Zákazníci (30.06.)
Finanční poradci (30.06.)
Celkové provizní příjmy
EBIT

Jednotka

01.01. –
30.06.2010

Počet
Počet
mil. eur
mil. eur

1,79 mil.
2.801
43,4
4,3

1,86 mil.
3.041
65,0
6,3

10,0

9,6

688.200
1.329
35,5
3,7

670.530
1.321
33,0
2,7

%
Počet
Počet
mil. eur
mil. eur

+ 3,9 %
+ 8,6 %
+ 49,6 %
+ 44,1 %
-0,4 %
bodu
- 2,6
- 0,6
- 7,0
- 28,0

%
%
%
%

Marže EBIT*
Jižní a západní Evropa
Zákazníci (30.06.)
Finanční poradci (30.06.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*

%
Počet
Počet
mil. eur
mil. eur
%

* na základě celkových provizních příjmů

10,5

8,1

310.630
477
16,3
- 0,4

308.351
400
11,7
- 1,1

-2,4

- 9,3

-2,4 %
bodu
- 0,7 %
- 16,1 %
- 28,0 %
- 159,7 %
-6,9 %
bodu

