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Solidní 1. čtvrtletí roku 2013 pro společnost OVB


Celkový obrat se zvýšil na 54,8 mil. euro



EBIT roste o 12,7 procenta



Nárůst počtu zákazníků při stabilním počtu poradců



Výhled na rok 2013 potvrzen

Kolín, 8. května 2013 – Společnost OVB docílila v prvním čtvrtletí roku 2013 celkové
výše provizních příjmů 54,8 mil. euro (54,3 mil. euro). Operativní výsledek (EBIT) se zvýšil
o 12,7 procenta na 2,2 mil. euro (1,9 mil. euro). Čistý zisk překročil částkou 1,7 mil. euro
hodnotu loňského čtvrtletí o 16,0 procenta (1,4 mil. euro).
„Rok 2013 pro nás začal solidně. Především vývoj naší společnosti v jižní a západní Evropě
byl znovu velmi povzbudivý“, řekl předseda představenstva Michael Rentmeister při prezentaci čísel.
Rozvoj obchodu v regionech
Obchod v zemích střední a východní Evropy se stabilně udržel na dosažené vysoké úrovni.
Provizní příjmy dosáhly výše 30,8 mil. euro (31,5 mil. euro). V Německu bylo dosaženo
celkových provizních příjmů ve výši 15,9 mil. eur (15,7 mil. Euro). V šesti zemích segmentu jižní a západní Evropy došlo v prvních třech měsících roku 2013 k výraznému nárůstu
celkových provizních příjmů o 14,5 procenta na 8,1 mil. euro (7,1 mil. euro). Růstové
impulzy přišly především z Itálie, Španělska a Švýcarska.
EBIT koncernu se zvýšil na 2,2 mil. euro (1,9 mil. euro), což znamenalo v meziročním
srovnání nárůst ve výši 12,7 procenta. Podíl ukazatele EBIT ve střední a východní Evropě
byl 2,6 mil. euro (2,7 mil. euro). Německo si udrželo v roce 2013 loňský výsledek 1,4 mil.
euro. Výrazného zlepšení výsledku bylo dosaženo v segmentu jižní a západní Evropy. Ukazatel EBIT se zde ze ztráty předchozího roku posunul do zisku 0,5 mil. euro (- 0,1 mil.
euro). Výsledná marže (vztažená na celkové provizní příjmy) se dostala na úroveň
4,0 procenta (3,6 procenta)
Výsledek koncernu za období leden až březen 2013 dosáhl 1,7 mil. euro (1,4 mil. euro),
přičemž se nezředěný výsledek na akcii dostal na úroveň 0,12 euro za akcii (0,10 euro) při
stejném počtu akcií.

Nárůst počtu zákazníků při stabilním počtu poradců
Společnost OVB zaznamenala ve všech segmentech další nárůst zákazníků. Jejich počet
stoupl v porovnání v období 12 měsíců z 2,89 na 3,0 milionů klientů. Počet finančních
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poradců společnosti OVB zůstal v porovnání s loňským rokem stabilní. Nejasná politická a
regulační situace v některých zemích segmentu střední a východní Evropy způsobila stagnaci nárůstu počtu poradců.
Výhled
Ve výhledu na celkový rok 2013 si společnost OVB věří a drží se prognózy roku: Nárůst
obchodu v rozsahu jednotek procent, nárůst provizních příjmů od 10 do 15 procent. "Podmínky na trhu jsou také v roce 2013 složité. I přesto, že si lidé uvědomují problematiku
stále více, zůstává realizace vlastního zaopatření na stáří pro občany v Evropě výzvou.
Důvody jsou různé: Trvající evropská krize v oblasti státního dluhu, a z toho vyplývající
nízká úroveň úroků, ztěžují dosažení výnosu úspor a zaopatření nad rámec inflace.
V některých zemích lze vysledovat, že politická podpora potřebných penzijních reforem
není dostatečná. To je fatální signál pro občany, kteří stojí před důležitými rozhodnutími
o vlastním zaopatření. Pravidelné změny regulačních ustanovení z jedné strany a zprávy
v médiích, které znepokojují občany, na straně druhé, podporují zdrženlivost spotřebitelů
v oblasti důrazně doporučovaných privátních forem zaopatření“, popisuje Rentmeister
výzvu roku 2013.

O koncernu OVB
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně je jedním z předních evropských poskytovatelů
finančních služeb. Od založení v roce 1970 stojí v centru obchodní činnosti společnosti 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 asi 3,0 milionu zákazníků a spolupracuje
s více než 100 renomovaných produktových partnerů. Společnost OVB je v současné době
aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje 5000 finančních poradců na
plný úvazek. V roce 2011 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkových provizí z prodeje ve výši 214,7 milionu eur a EBIT 10,5 milionu eur. Společnost OVB
Holding AG je od července roku 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů
(Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentace výsledků prvního čtvrtletí roku 2013 a průběžná zpráva pro vás připravena ke
stažení na stránkách www.ovb.ag v rubrice Investor Relations a www.ovb.cz v rubrice Pro
média/tiskové zprávy.
Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na adrese:
www.ovb.cz  Pro média  Tiskové zprávy
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Ukazatele koncernu OVB pro první čtvrtletí roku 2013
Operativní ukazatele

Jednotka

01.01.–
31.03.2012

01.01.–
31.03.2013

Zákazníci (31. 03.)

Počet

Finanční poradci (31. 03.)

Počet

5.047

4.934

- 2,2 %

Smlouvy nový obchod

Počet

145.446

116.558

- 19,9 %

Celkové provizní příjmy

milionů eur

54,8

+ 0,9 %

Finanční ukazatele

Jednotka

Výsledek provozní obchodní činnosti
(EBIT)

milionů eur

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

54,3
01.01.–
31.03.2012
1,9

3,00
milionu

Změna

2,89
milionu

01.01.–
31.03.2013

+ 3,8 %

Změna

2,2

+ 12,7 %

%

3,6

4,0

+ 0,4 %
procentního
bodu.

milionů eur

1,4

1,7

+ 16,0 %

Eur

0,10

0,12

+ 20,0 %

* na základě celkových provizních příjmů

Ukazatele pro regiony
Jednotka

01.01.–
31.03.2012

01.01.–
31.03.2013

Změna

Střední a východní Evropa
Zákazníci (31. 03.)

Počet

1,92 Mio.

2,00

+ 4,2 %

Finanční poradci (31. 03.)

Počet

3.326

3.127

- 6,0 %

Celkové provizní příjmy

milionů eur

31,5

30,8

- 2,2 %

EBIT

milionů eur

2,7

2,6

- 1,4 %

8,5

8,5

± 0%
procentního
bodu.

Marže EBIT*

%

Německo
Zákazníci (31. 03.)

Počet

649.296

651.004

+ 0,3 %

Finanční poradci (31. 03.)

Počet

1.335

1.354

+ 1,4 %

Celkové provizní příjmy

milionů eur

15,7

15,9

+ 1,3 %

EBIT

milionů eur

1,4

1,4

± 0%

8,9

8,8

- 0,1 %
procentního
bodu.

Marže EBIT*

%

Jižní a západní Evropa
Zákazníci (31. 03.)

Počet

311.009

316.175

+ 1,7 %

Finanční poradci (31. 03.)

Počet

386

453

+ 17,4 %
+ 14,5 %

Celkové provizní příjmy

milionů eur

7,1

8,1

EBIT

milionů eur

-0,1

0,5

-%

6,1

+ 7,1 %
procentního
bodu.

Marže EBIT*
* na základě celkových provizních příjmů

%

-1,0

