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Společnost OVB během prvního pololetí 2013 posílila své postavení na trhu

OVB Allfinanz, a.s.
Baarova 2/1026
140 00 Praha 4
Česká republika



Silné zvýšení obratu o 20,2 % v jižní a západní Evropě.

Kontakt:



Výrazný nárůst v Německu.



Trhy v oblasti důchodového zabezpečení v České republice a Polsku trpí následkem
penzijní reformy více, než se očekávalo.

Richard Beneš
Ředitel marketingu



Výrazný nárůst počtu klientů.

Kolín, 8. srpna 2013 – Evropský poskytovatel finančních služeb, společnost OVB dokázala v první polovině roku 2013 dále upevnit své postavení na trhu. „Ve většině zemí, ve

kterých je společnost OVB přítomna, jsme obstáli výrazně lépe než trh,“ řekl předseda
představenstva Michael Rentmeister během představování výsledků za prvních šest měsíců
roku. Platí to také pro Českou republiku, ačkoli se zde výsledky prodeje společnosti OVB
momentálně nachází pod úrovní minulého roku: Kvůli „spíše nešťastně prováděné penzijní
reformě“ se všichni konkurenti nacházejí před závažnými výzvami. V některých zemích,
mimo jiné i v Německu, zatěžuje přechod na nové unisex tarify dle očekávání vývoj obratu. Oproti tomu segment jižní a západní Evropa se rozvíjí velmi uspokojivě. Celkový obrat
koncernu lehce poklesl, a to o 4,7 procenta na 101,4 mil. Eur. „Celkově se jedná o uspoko-

jivý první půlrok ve velmi náročném tržním prostředí. V této situaci se o to více ukazuje
vyrovnávací potenciál širokého mezinárodního uspořádání OVB, které činí obchodní model
společnosti zvláště silný. Pokud se nebudou dále zhoršovat rámcové podmínky na hlavních
trzích, vychází OVB na základě dodatečně zavedených opatření z toho, že očekávaný EBIT
koncernu v roce 2013 může dosáhnout lehce nad úroveň předešlého roku,“ říká Rentmeister. V první polovině roku 2013 dosáhla společnost OVB výsledku před zdaněním a úroky
(EBIT) 3,9 mil. Eur (4,2 mil. Eur), čistý zisk koncernu činil 2,9 mil. Eur (3,0 mil. Eur).
Rozvoj obchodu v regionech
Výkonnost prodeje v jižní a západní Evropě opět silně stoupla. Celkové provizní příjmy
segmentu ve sledovaném půlroce výrazně narostly o 20,2 procenta na 16,2 mil. Eur (13,5
mil. Eur).
Vývoj obchodu v zemích střední a východní Evropy však probíhal nejednotně: Zatímco
Maďarsko, Ukrajina a Slovensko dosáhly nárůstu obratu, ostatní země zůstaly za očekáváním. Především v Polsku a České republice se minuly cílem schválené penzijní reformy. „V

České republice přispívá nepřestávající politická diskuze o penzijní reformě podstatnou
měrou k nejistotě občanů. Naši poradci musí strávit mnoho času vysvětlováním, že soukromé důchodové pojištění je nezbytné i bez politického krytí,“ vysvětluje Rentmeister
aktuální situaci. V segmentu střední a východní Evropa proto dosáhly výnosy ze zprostředkování za pololetí 56,1 mil. Eur, v porovnání s 63,4 mil. Eur za stejné období předchozího
roku.

Telefon: +420 241 094 169
richard.benes@ovb.cz
Internet: www.ovb.cz
Další kontakt pro média:
Brigitte Bonifer
Investor Relations
Telefon: 0221 / 2015-288
Telefax: 0221 / 2015-325
bbonifer@ovb.de
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Vývoj obchodu v Německu byl podle očekávání určen novými, částečně méně atraktivními
unisex tarify, jejichž zavedení koncem roku 2012 vedlo k efektům předčasného nákupu.
Navzdory tomu dosáhla společnost OVB obratu 29,1 mil. Eur, který je přibližně stejný, jako
byla jeho úroveň v minulém roce (29,6 mil. Eur).
Vývoj výsledku
Výsledek koncernu před odečtením úroků a daní (EBIT) dosáhl 3,9 mil. Eur (4,2 mil. Eur).
Podíl jižní a západní Evropy na výsledku přitom silně narostl. EBIT regionu bylo možné po
deficitu ve výši -0,2 mil. Eur v uplynulém roce podstatně zvýšit na přebytek 0,7 mil. Eur.
Německo dokázalo zvýšit svou výslednou částku na 2,7 mil. Eur (2,5 mil. Eur). EBIT segmentu střední a východní Evropa se při 4,9 mil. Eur nacházel pod úrovní minulého roku
(5,8 mil. Eur). Výsledná marže koncernu (vztažená na celkové provizní příjmy) se dostala
na úroveň 3,8 procenta (4,0 procenta).
Výsledek koncernu za období leden až červen 2013 dosáhl 2,9 mil. Eur (3,0 mil. Eur),
přičemž nezředěný výsledek na akcii se dostal na úroveň 0,20 Eur za akcii (0,21 Eur) při
stejném počtu akcií.
Solidní zákaznická základna při vysoké stabilitě týmu poradců
Společnost OVB dokázala v první polovině roku 2013 zvýšit počet zákazníků oproti minulému roku z 2,92 na 3,02 milionu. Vývoj počtu poradců ukazuje vysokou stabilitu: Na konci
června 2013 pracovalo pro koncern OVB 4 958 finančních poradců oproti 4 934 finančním
poradců na konci března 2013 a 5 054 finančním poradcům před dvanácti měsíci.

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. Společnost 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 zhruba 5 000 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2012 dosáhl OVB Holding
AG se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 214,7 mil. Eur a
EBIT ve výši 10,5 mil. Eur. Společnost OVB Holding AG je od července 2006 kotována na
Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).
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Prezentace výsledků prvního pololetí roku 2013 a průběžná zpráva je 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
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Ukazatele koncernu OVB pro 1. pololetí 2013
Jednotka

01.01. –
30.06.2012

Zákazníci (30.06.)

Počet

2,92
milionu

3,02
milionu

Finanční poradci (30.06.)

Počet

5.054

4.958

- 1,9 %

Smlouvy, nový obchod

Počet

271.990

234.049

- 13,9 %

Celkové provizní příjmy

miliónů Eur

106,4

101,4

- 4,7 %

Finanční ukazatele

Jednotka

Výsledek provozní obchodní činnosti
(EBIT)

milionů Eur

4,2

3,9

- 7,1 %

%

4,0

3,8

- 0,2% bodu

Operativní ukazatele

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

01.01. –
30.06.2012

01.01. –
30.06.2013

01.01. –
30.06.2013

Změna
+ 3,4 %

Změna

milionů Eur

3,0

2,9

- 3,3 %

Eur

0,21

0,20

- 4,8 %

* na základě celkových provizních příjmů

Ukazatele pro regiony, 1. pololetí 2013
Jednotka

01.01. –
30.06.2012

01.01. –
30.06.2013

Změna

Střední a východní Evropa
Zákazníci (30.06.)

Počet

1,96 milionu

2,05 milionu

Finanční poradci (30.06.)

Počet

3.290

3.127

- 5,0 %

Celkové provizní příjmy

milionů Eur

63,4

56,1

-11,5 %

EBIT

milionů Eur

5,8

4,9

-15,5 %

%

9,1

8,7

- 0,4% bodu

Marže EBIT*

+ 4,6 %

Německo
Zákazníci (30.06.)

Počet

640.485

647.613

+ 1,1 %

Finanční poradci (30.06.)

Počet

1.357

1.360

+ 0,2 %

Celkové provizní příjmy

milionů Eur

29,6

29,1

- 1,7 %

EBIT

milionů Eur

2,5

2,7

+ 8,0 %

%

8,6

9,3

+ 0,7% bodu

Marže EBIT*
Jižní a západní Evropa
Zákazníci (30.06.)

Počet

315.309

319.693

+ 1,4 %

Finanční poradci (30.06.)

Počet

407

471

+ 15,7 %
+ 20,2 %

Celkové provizní příjmy

milionů Eur

13,5

16,2

EBIT

milionů Eur

- 0,2

0,7

–

%

- 1,4

4,4

+ 5,8% bodu

Marže EBIT*
* na základě celkových provizních příjmů

