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Společnost OVB zůstává stabilní i za těžšího období


Stabilní kmen zákazníků a finančních poradců

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



Přetrvávající úspěšný směr v jižní a západní Evropě

Kontakt:



Zachování kontinuity dividend jako deklarovaný cíl managementu

Kolín nad Rýnem, 7. listopadu 2013 – Evropský poskytovatel finančních služeb,
koncern OVB, který je aktivní ve 14 zemích Evropy, potvrdil v prvních devíti měsících
obchodního roku 2013 svou pozici na trhu i v období, které je pro obor složitější. Počet
zákazníků k rozhodnému dni se zvýšil o 3,1 procenta na 3,03 miliónu. Celkové provizní
příjmy koncernu OVB byly po třech čtvrtletích téměř na úrovni loňského roku. Hospodářský
výsledek koncernu zůstal konstantní a činil stejně jako v loňském roce 5,4 mil. eur. Rovněž
v počtu poradců nedošlo k výrazným změnám. Na konci září pracovalo pro OVB v Evropě
4951 poradců. „Společnost OVB je stabilní ve všech oblastech. V obratu a výsledku, počtu
klientů

a

finančních

poradců

a

také

v oblasti

dividend“,

zdůrazňuje

předseda

představenstva OVB Holding AG pan Michael Rentmeister pozadí aktuálního obchodního
vývoje.
Celkové provizní příjmy koncernu OVB se s 151,0 mil. eur pohybovaly téměř na úrovni
období předchozího roku (155,6 mil. eur). Zvláštní podmínky v některých zemích
segmentu střední a východní Evropy měly negativní dopad na vývoj obchodu. Ve třetím
čtvrtletí se projevily vzestupné tendence, které nicméně zatím nedokázaly kompenzovat
ztráty. V Německu byly celkové provizní příjmy téměř na úrovni loňského roku. Celkové
provizní příjmy v segmentu jižní a západní Evropy meziročně posílily z 19,6 mil. euro na
23,9 mil euro, tedy o 21,6 procent.
Operativní výsledek (EBIT) koncernu OVB dosáhl v prvních devíti měsících 6,7 mil. euro.
Mírný pokles oproti loňskému roku je ovlivněn především vývojem ve střední a východní
Evropě. EBIT se snížil v porovnání s loňským rokem z 8,9 mil. euro na 7,5 mil. euro.
V Německu se zvýšil EBIT z 4,3 mil. euro na 4,6 mil. euro. Segment jižní a západní Evropy
přispěl 0,9 mil. euro po vyrovnaném výsledku v předchozím roce. Marže EBIT koncernu
OVB, vztažená na celkové provizní příjmy, se dostala ve vykazovaném období na úroveň
4,4 procenta a je tak přibližně na úrovni loňského roku. „Skutečnost, že se koncernu OVB
daří ve střední a východní Evropě čelit těžké situaci, utěšený vývoj v jižní a západní Evropě
a také zlepšení výsledku v Německu, podtrhuje sílu prodeje a managementu celého týmu
OVB“, pokračuje pan Rentmeister.
Poslední měsíce roku 2013 vidí společnost OVB i přes aktuální nízkou úrokovou sazbu jako
mimořádnou výzvu, protože v posledním roce téměř všechny trhy profitovaly ze zavedení
tarifů Unisex. Tento efekt v probíhajícím roce již nenastane. „Náš obchodní model se opět
ukázal jako stabilní a ziskový. I proto se jeví náš nejdůležitější cíl, a to získat z výsledku
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hospodaření dividendu ve stejné výši jako v loňském roce, jako dosažitelný“, stanovuje
pan Rentmeister směr pro konec roku.
O koncernu OVB
Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem 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 okolo 3,0
milionům 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. OVB Holding AG je od července 2006 kotován na Frankfurtské
burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).
Prezentace a zpráva za prvních devět měsíců 2013 je pro vás připravena ke stažení na
www.ovb.cz v rubrice Pro Média/Výroční zprávy.
Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na adrese:
www.ovb.cz  Pro média  Tiskové zprávy
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Ukazatele koncernu OVB za první tři čtvrtletí roku 2013
01. 01. –
30.09.2012

01.01. –
30.09.2013

Operativní ukazatele

Jednotka

Zákazníci (30. 09.)

Mil. počet

2,94

3,03

Finanční poradci (30. 09.)

Počet

5.060

4.951

- 2,2 %

Smlouvy, nový obchod

Počet

410.298

349.884

- 14,7 %

Celkové provizní příjmy

Mil. eur

155,6

151,0

- 3,0 %

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

Jednotka

01.01. –
30.09.2012

01.01. –
30.09.2013

Změna
+ 3,1 %

Změna

Mil. eur

7,2

6,7

- 6,9 %

%

4,6

4,4

- 0,2% bodu

Mil. eur

5,4

5,4

±%

Euro

0,38

0,38

±%

* na základě celkových provizních příjmů

Ukazatelé podle regionů za první tři čtvrtletí 2013
Jednotka

01.01. –
30.09.2012

01.01. –
30.09.2013

Změna

Střední a východní Evropa
Zákazníci (30. 09.)

Počet mil.

1,99

2,06

Počet

3.266

3.128

- 4,2 %

Celkové provizní příjmy

Mil. eur

91,0

83,1

- 8,7 %

EBIT

Mil. eur

8,9

7,5

- 15,9 %

%

9,8

9,0

- 0,8% bodu
+ 2,7 %

Finanční poradci (30. 09.)

Marže EBIT*

+ 3,5 %

Německo
Zákazníci (30. 09.)

Počet

627.669

644.365

Finanční poradci (30. 09.)

Počet

1.385

1.375

- 0,7 %

Celkové provizní příjmy

Mil. eur

45,0

44,0

- 2,2 %

EBIT

Mil. eur

4,3

4,6

+ 8,1 %

%

9,5

10,5

+ 1,0% bodu
+ 1,1 %

Marže EBIT*
Jižní a západní Evropa
Zákazníci (30. 09.)

Počet

318.269

321.921

Finanční poradci (30. 09.)

Počet

409

448

+ 9,5 %

Celkové provizní příjmy

Mil. eur

19,6

23,9

+ 21,6 %

EBIT

Mil. eur

0,0

0,9

–

%

0,1

3,9

+ 3,8% bodu

Marže EBIT*
* na základě celkových provizních příjmů

