Tisková zpráva
ze dne 14. 8. 2017
strana 1 ze 3

Nárůst klientů a velmi stabilní vývoj podnikání OVB
v prvním pololetí roku 2017

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

▪ Nárůst klientů potvrzuje potřebu poradenství

www.ovb.cz

▪ Celkové provizní příjmy téměř na úrovni loňského roku

Kontaktní osoba:

▪ Zvýšení hospodářského výsledku ve střední/východní Evropě a v Německu
Kolín nad Rýnem, dne 14. srpna 2017 – V evropském prostředí plném stále větších výzev vzrostl počet klientů evropského finančně poradenského holdingu OVB
o 1,3 procenta na 3,3 milionu. Celkové provizní příjmy se s objemem 114,5 mil. eur
pohybovaly mírně kolem 1,1 procenta pod hodnotou loňského roku (loňský rok:
115,8 mil. eur).
„Nepřetržitý růst počtu klientů potvrzuje vysokou potřebu poradenství na straně
domácností v Evropě,“ říká Mario Freis, výkonný ředitel OVB Holding AG. „Neustále se měnící regulatorní rámcové podmínky celkově dynamiku našeho růstu tlumí,
přestože na některých našich trzích zaznamenáváme dobrý až velmi dobrý vývoj,
který můžeme v tomto náročném prostředí považovat za solidní.
Různý vývoj obratů a hospodářských výsledků na jednotlivých trzích
Po silném nárůstu obratů v uplynulých letech dynamika růstu v regionu jižní
a západní Evropy celkově polevila. Celkové provizní příjmy mírně klesly z loňských
30,4 mil. eur na 30,3 mil. eur. V regionu Německo jsou vlivy snížení provizí na
základě zákona o reformě životního pojištění stále citelnější. Celkové provizní příjmy činily 29,1 mil. eur, což znamená mírný pokles v porovnání s 30,7 mil. eur za
stejné období loňského roku. V regionu střední a východní Evropy nastal výrazný
nárůst obratu v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku. Ten vyvážil negativní
efekt obratu způsobený regulatorními změnami na důležitém trhu v České republice. Celkově se podařilo dosáhnout nárůstu celkových provizních příjmů v regionu
střední a východní Evropy zhruba o 0,8 procenta na 55,2 mil. eur (loňský rok:
54,8 mil. eur).
Operativní výsledek holdingu OVB dosáhl v prvním pololetí roku 2017 7,8 mil. eur.
Tento lehký pokles o 0,2 mil. eur je způsoben jednak nízkým snížením obratu
a jednak také plánovaným rozšířením investic, které se částečně promítají do výsledku hospodaření, ale slouží k posílení středně a dlouhodobé udržitelnosti společnosti. V regionu jižní a západní Evropy operativní výsledek klesl ze 4,3 mil. eur
na 4,0 mil. eur. Podíl regionu Německo na celkovém výsledku stoupl z 2,9 mil. eur
na 3,0 mil eur. Regionu střední a východní Evropy se tak podařilo zvýšit EBIT
o 3,6 procenta na 4,9 mil. eur.
Výhled na rok 2017
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Vzhledem k rozmanitým výzvám představenstvo upravilo prognózu na celý rok
2017 a vychází aktuálně z toho, že obrat a provozní výsledek holdingu OVB mírně
poklesnou.
„Naším cílem na rok 2017 je minimalizovat účinky stále větších výzev na vývoj
podnikání a zároveň podporovat další strategický vývoj OVB v Evropě,“ vysvětluje
Oskar Heitz, finanční ředitel OVB Holding AG. Mario Freis dodává: „V rámci naší
strategie ‚Evoluce 2022‘ tvoří čerpání potenciálu, digitalizace a modernizace, jakož
i další expanze základní stavební kameny úspěšného rozvoje našeho podnikání.“

O holdingu OVB
Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB zaměřuje na
dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční
poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými službami uspokojuje individuální
potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany a budování majetku. Holding OVB působí v současné době ve 14 evropských zemích.
Přibližně 5 000 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 3,3 mil. klientů.
V roce 2016 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkových
provizních příjmů ve výši 231,8 mil. eur a EBIT ve výši 16,5 mil. eur. OVB Holding
AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentace výsledků prvního pololetí roku 2017 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 na:
www.ovb.cz  Pro média  Tiskové zprávy
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Ukazatele holdingu OVB – 1. pololetí 2017
Operativní ukazatele
Klienti (30. 6.)
Finanční poradci* (30. 6.)
Celkové provizní příjmy

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

Jednotka

1. 1. – 30. 6. 2016

počet
počet
mil. eur

3,26 mil.
5 107
115,8

Jednotka

1. 1. – 30. 6. 2016

mil. eur
%
mil. eur
eur

8,0
6,9
6,1
0,43

1. 1. – 30. 6.
2017
3,30 mil.
4 872
114,5
1. 1. – 30. 6.
2017
7,8
6,8
5,5
0,39

Změna
+ 1,3 %
– 4,6 %
– 1,1 %

Změna
– 3,2 %
– 0,1 % bodu
– 9,9 %
– 9,9 %

* Počet poradců majících fin. poradenství jako hl. výdělečnou činnost
** Na základě celkových provizních příjmů

Ukazatele podle regionů – 1. pololetí 2017

Jednotka
Střední a východní Evropa
Klienti (30. 6.)
Finanční poradci* (30. 6.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT**
Německo
Klienti (30. 6.)
Finanční poradci * (30. 6.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT**
Jižní a západní Evropa
Klienti (30. 6.)
Finanční poradci* (30. 6.)
Celkové provizní příjmy
EBIT
Marže EBIT**

1. 1. – 30. 6.
2017

Změna

počet
počet
mil. eur
mil. eur
%

2,20 mil.
3 044
54,8
4,7
8,6

2,23 mil.
2 831
55,2
4,9
8,8

+ 1,5 %
– 7,0 %
+ 0,8 %
+ 3,6 %
+ 0,2 % bodu

počet
počet
mil. eur
mil. eur
%

636 894
1 347
30,7
2,9
9,6

623 149
1 325
29,1
3,0
10,3

– 2,2 %
– 1,6 %
– 5,1 %
+ 2,6 %
+ 0,7 % bodu

počet
počet
mil. eur
mil. eur
%

419 593
716
30,4
4,3
14,3

442 271
716
30,3
4,0
13,4

+ 5,4 %
± 0,0 %
– 0,3 %
– 6,9 %
– 0,9 % bodu

* Počet poradců majících fin. poradenství jako hl. výdělečnou činnost
** Na základě celkových provizních příjmů

1. 1. – 30. 6. 2016

