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 Zvýšení obratu ve všech segmentech

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

 Růst počtu klientů a poradců

Kontaktní osoba:

OVB se daří dynamický start do roku 2015

 Výrazné zlepšení ziskovosti
Kolín nad Rýnem, 12. května 2015 – „OVB má namířeno k růstu a těží ze zaměření na
vlastní silné stránky. Jsem hrdý na to, že jsme se přes regulační snahy, které v Evropě
stále rostou pod záminkou ochrany klientů, nenechali zbrzdit při plnění svých společenských úkolů v roli finančních poradců. Naše rady a nabídka produktů se řídí potřebami
lidí a snahou odvrátit společenskou krizi ohrožující širší vrstvy obyvatelstva na základě
demografického vývoje a kvůli klesající výkonnosti systémů sociálního zabezpečení,“
vysvětluje generální ředitel OVB Holding AG Michael Rentmeister okolnosti velmi dobrého vývoje obchodování v prvním čtvrtletí.
„Je znepokojující, že již existující složitost zákonů vede k tomu, že dokonce ani odborníci
téměř nedokážou správně zhodnotit působení a dopady zákonů nových. Často je důsledkem i to, že nedochází k dosažení vlastního cíle, tedy pomoci lidem, aby si na základě
dobré rady budovali na vlastní odpovědnost své rezervy na stáří. Ekonomicky zdravá
živnost poradce představuje nutný předpoklad pro kvalifikované finanční poradenství
orientované na klienta,“ pokračuje Michael Rentmeister. „Proto budeme prosazovat
deregulaci, respektive požadovat zastavení regulací, místo abychom nové úvahy o regulacích označili jednoduše za dobré.“
Společnost OVB zahájila obchodní rok 2015 z provozního hlediska dobře: v prvních třech
měsících roku OVB výrazně zvýšila obrat holdingu, a to o 9,7 procenta na 54,5 milionu
eur. Výsledek před úrokem a daněmi (EBIT) zlepšil tento mezinárodně zaměřený holding
v porovnání se stejným obdobím předchozího roku výrazně o 36,0 procent na
2,2 milionu eur. Společnost OVB dosáhla vynikajících výsledků ve všech regionech:
v regionu Jižní a západní Evropa pokračovala v dynamickém vývoji a dosáhla zvýšení
obratu o 28,1 procenta a zlepšení výsledku o 33,2 procenta. V regionu Německo zvýšila
velmi uspokojivě obrat o 7,6 procenta a mírně zlepšila výsledek. V regionu Střední
a východní Evropa dosáhla mírného zvýšení obratu o 3,7 procenta. Díky tomu je OVB
také zde znovu na cestě k růstu. Provozní výsledek se neúměrně zlepšil o 31,1 procenta.
Počet finančních poradců a klientů OVB se dále zvýšil
OVB se v prvním čtvrtletí 2015 podařilo zvýšit počet klientů. Během roku vzrostla základna o 4,5 procenta na nynějších 3,24 milionu klientů. Koncem března pracovalo pro OVB
v celé Evropě 5 204 finančních poradců majících finanční poradenství jako svoji hlavní
výdělečnou činnost. To znamená o 86 více než před rokem.
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Prognóza obratu a hospodářského výsledku na rok 2015 potvrzena
„Po prvních třech měsících vidíme průběh roku optimisticky a míříme správným směrem,“ říká Michael Rentmeister.
Na základě výsledků holdingu v prvním čtvrtletí roku 2015 v OVB očekáváme, že při mírně rostoucích tržbách potvrdíme v roce 2015 provozní výsledek dosažený v roce 2014.
O holdingu OVB
OVB Holding AG se sídlem v Kolíně nad Rýnem patří mezi hlavní a respektované evropské zprostředkovatele finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se zaměřuje na
široce koncipované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než
100 významnými produktovými partnery a svými službami uspokojuje individuální potřeby svých klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na penzi, ochrany majetku,
pojištění i budování majetku. Společnost OVB působí v současné době v celkem 14 zemích Evropy. V 7 z nich včetně České republiky je na trhu jedničkou. Přibližně 5 200 finančních poradců má finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost. V roce 2014
dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve
výši 214 milionů eur a EBIT ve výši 12,3 milionu eur. Se společností OVB Holding AG se od
července 2006 obchoduje na Burze cenných papírů ve Frankfurtu nad Mohanem (Prime
Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentace výsledků prvního čtvrtletí roku 2015 a průběžná zpráva je pro vás připravena
ke stažení na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.

Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu:
www.ovb.cz  Pro média  Tiskové zprávy
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Ukazatele holdingu OVB za první čtvrtletí roku 2015
Operativní ukazatele
Klienti (31.03.)
Finanční poradci 1) (31.03.)
Celkové provizní příjmy

Finanční ukazatele
EBIT2)
Marže EBIT2)
Podnikový zisk2)
Zisk za akcii (nezředěný)2)
1)
2)

01.01. –
31.03.2014

Jednotka

01.01. –
31.03.2015

Změna

mil.

3,10

3,24

+ 4,5 %

počet

5 118

5 204

+ 1,7 %

mil. eur

49,7

54,5

+ 9,7 %

01.01. –
31.03.2014

Jednotka

01.01. –
31.03.2015

Změna

mil. eur

1,6

2,2

+ 36,0 %

%

3,3

4,1

+ 0,8 % bodu

mil. eur

1,4

1,6

+ 14,5 %

euro

0,10

0,11

+ 10,0 %

Počet finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost..
Na základě celkových provizních příjmů.

Ukazatele podle regionů za první čtvrtletí roku 2015
Jednotka

01.01. –
31.03.2014

01.01. –
31.03.2015

Klienti (31.03.)

počet

2,13 mil.

2,22 mil.

+ 4,2 %

Finanční poradci 1) (31.03.)

počet

3 215

3 260

+ 1,4 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

25,6

26,6

+ 3,7 %

EBIT2)

mil. eur

1,4

1,8

+ 31,1 %

%

5,3

6,7

+ 1,4 % bodu
+ 1,8 %

Změna

Střední a východní Evropa

Marže EBIT2)
Německo
Klienti (31.03.)

počet

633 996

645 371

Finanční poradci1) (31.03.)

počet

1 358

1 329

- 2,1 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

14,1

15,2

+ 7,6 %

EBIT2)

mil. eur

1,3

1,3

+ 3,7 %

%

8,9

8,5

-0,4 % bodu

Marže EBIT2)
Jižní a západní Evropa
Klienti (31.03.)

počet

337 944

372 776

+ 10,3 %

Finanční poradci1) (31.03.)

počet

545

615

+ 12,8 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

9,9

12,7

EBIT2)

mil. eur

1,0

1,3

%

9,9

10,2

Marže EBIT2)
1)
2)

Počet finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost.
Na základě celkových provizních příjmů.

+ 28,1 %
+ 33,2 %
+ 0,3 % bodu

