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Koncern OVB uzavírá obchodní rok 2011
s dobrými výsledky
 Výrazný nárůst obratu a výsledku
 Solidní nárůst poradců a trvalé navyšování počtu zákazníků
 Návrh dividend 0,35 euro na akcii
 Cíl roku 2012: Nárůst obratu a lepší marže
Kolín/Frankfurt nad Mohanem, 27. března 2012 – OVB uzavřelo obchodní
rok 2011 výrazným nárůstem obratu a výsledku. Celkové provizní příjmy vzrostly
na 222,1 mil. euro (předchozí rok: 197,3 mil. euro), o 12,6 procenta více než loni.
„Rok 2011 byl dobrým rokem pro OVB“, hodnotí Michael Rentmeister, který je od
ledna 2012 předsedou představenstva OVB Holding AG. „Mimořádně důležité bylo
to, že se nám podařilo přenést růst loňského obchodního roku do roku 2012.“ Ve
střední a východní Evropě se celkové provizní příjmy zvýšily o 35,3 procenta na
126,2 mil. eur, Německo zaznamenalo mírný růst 2,0 procenta na 72,8 mil. eur.
Šest zemí ze segmentu OVB v jižní a západní Evropě mělo do určité míry značné
celkové ekonomické problémy. Zde zaostávaly celkové provizní příjmy ve výši
23,1 mil. eur o 29,3 procenta pozadu za výsledkem předchozího roku.
Koncern dosáhl výsledku před odečtením úroků a daní (EBIT) ve výši 6,1 mil. eur,
což odpovídá nárůstu 27,3 procenta (předchozí rok: 4,8 mil. eur). Ve střední a
východní Evropě přispívá k výsledku EBIT 10,6 mil. eur (předchozí rok: 8,2 mil.
eur), Německo potom částkou 6,1 mil. eur (předchozí rok: 5,6 mil. eur). Schodek
EBIT segmentu jižní a západní Evropy byl 2,4 mil. eur (předchozí rok: 0,5 mil.
eur). Výsledná marže koncernu se dostala na úroveň 2,7 procenta (předchozí rok:
2,4 procenta)
Přebytek koncernu v uplynulém roce stoupl na 4,2 mil. eur (předchozí rok: 4,0
mil. euro), z čehož vyplývá nezředěný výsledek na akcii ve výši 0,29 euro (předchozí rok: 0,28 euro při stejném počtu akcií). Představenstvo koncernu a dozorčí
rada navrhnou na valné hromadě dne 5. června 2012, aby bylo rozhodnuto
o dividendách za rok 2011 ve výši 0,35 euro (předchozí rok: 0,50 euro).
Počet klientů se meziročně zvýšil o 2,1 procenta. V celé Evropě se OVB stará
o zhruba 2,9 mil. zákazníků. Počet profesionálních finančních poradců, činných

OVB Allfinanz, a.s.
Baarova 2/1026
140 00 Praha 4
Česká republika
Kontakt:
Jaroslava Matoušková
Tisková mluvčí
Telefon: +420/241094119
Telefax: +420/241094112
Matouskova@ovb.cz
Internet: www.ovb.cz
Další kontakt pro média:
Brigitte Bonifer
Ïnvestor Relations
Telefon: 0221/2015-288
Telefax: 0221/2015-325
bbonifer@ovb.de

Tisková zpráva
ze dne 27.03.2012
strana 2 ze 3
pro OVB na plný úvazek, se zvýšil v průběhu roku 2011 z počtu 4600 na 4908
obchodníků, jedná se tedy o nárůst o 6,7 procenta.
„V tomto obchodním roce plánujeme další zvyšování obratu a zlepšení našeho
výsledku“, popisuje Michael Rentmeister, CEO a předseda představenstva, cíle
roku 2012.

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 zhruba 2,9 mil. 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 4908 finančních
poradců na plný úvazek. V roce 2011 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými
společnostmi celkového provizní příjmu ve výši 222,1 milionu eur a EBIT 6,1 milionu eur. Společnost OVB Holding AG je od července roku 2006 kótována na
Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentace, výsledky a výroční zpráva za rok 2011 je pro vás připravena ke stažení na stránkách www.ovb.ag v rubrice Investor Relations
Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na:
www.ovb.cz  Pro Média  Tiskové zprávy
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Ukazatele koncernu OVB pro hospodářský rok 2011
Operativní ukazatele

Jednotka

2010

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

počet mil.
počet
počet
milionů eur

2,80
4.600
456.165
197,3

Finanční ukazatele

Jednotka

2010

Výsledek provozní obchodní
činnosti (EBIT)

milionů eur

4,8

6,1

Marže EBIT*
Hospodářský výsledek koncernu
Výsledek na akcii (nezředěný)
Dividenda na Akcii*1

%
milionů eur
eur
eur

2,4
4,0
0,28
0,28

2,7
4,2
0,29
0,29

+ 27,3%
+ 0,3%bodu
+ 3,8%
+ 3,6%
+ 3,6%

Změna

2011
2,86
4.908
523.733
222,1
2011

Změna
+ 2,1%
+ 6,7%
+ 14,8%
+ 12,6%
Změna

* na základě celkových provizních příjmů
*1 návrh pro obchodní rok 2011

Ukazatele podle regionů ke konci obchodního roku 2011
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*
Jižní a západní Evropa
Zákazníci (31. 12.)
Finanční poradci (31. 12.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT*
* na základě celkových provizních příjmů

Jednotka

2010

2011

počet mil.
počet
milionů eur
milionů eur
%

1,81 Mio.
2.890
93,2
8,2
8,8

1,89 Mio.
3.226
126,2
10,6
8,4

+ 4,5%
+ 11,6%
+ 35,3%
+ 28,7%
- 0,4%- bodu

počet
počet
milionů eur
milionů eur
milionů eur
%

681.100
1.282
71,4
49,2
5,6
7,8

656.113
1.319
72,8
50,2
6,1
8,4

- 3,7%
+ 2,9%
+ 2,0%
+ 2,0%
+ 9,3%
+ 0,6%- bodu

počet
počet
milionů eur
milionů eur
%

306.350
428
32,7
-0,5
-1,4

308.298
363
23,1
-2,4
-10,5

+ 0,6%
- 15,2%
- 29,3%
–
- 9,1%- bodu

