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Nárůst obratu OVB v prvních devíti měsících roku 2018
▪ Vyššího obratu dosáhl i region Německo

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

▪ Prognóza předpokládá zvýšení obratu v roce 2018

Kontaktní osoba:

Kolín nad Rýnem, 9. listopadu 2018. Evropský finančně poradenský holding OVB dosáhl
od ledna do září 2018 na provizní příjmy v celkové výši 169,1 mil. eur. To odpovídá
nárůstu o 1,6 procenta oproti 166,3 mil. eur v předchozím roce. V nejsilnějším regionu
střední a východní Evropa stouply výnosy z poradenské činnosti o 3,7 procenta, protože
téměř všechny zemské trhy zaznamenaly výrazně pozitivní vývoj. I celková hodnota
provizních příjmů 43,1 mil. eur v regionu Německo překračuje výsledky minulého roku.
Region jižní a západní Evropa zůstal po prudkém růstu v předchozích letech nepatrně
pod úrovní loňského roku. „OVB dokázala po devíti měsících dosáhnout celkového
zvýšení obratu. Ve smyslu tohoto pozitivního obchodního vývoje jsme upravili i naši
prognózu a nyní tedy pro celý rok 2018 předpokládáme mírný nárůst výsledku,“ uvedl
Mario Freis, výkonný ředitel (CEO) OVB Holding AG.

Dušan Pavlů
Ředitel marketingu
Dusan.pavlu@ovb.cz
Internet: www.ovb.cz

▪ Region střední a východní Evropa navýšil svůj obrat o 3,7 procenta

OVB rovněž znovu rozšířila základnu svých klientů o 3,5 procenta, takže koncem září
2018 činil celkový počet 3,44 milionů. Počet finančních poradců zůstává v porovnání s
rozhodným dnem loňského roku téměř stejný.
Výkaz zisku a ztráty dočasně a podle plánu zatěžuje realizace strategických opatření a
plnění zvýšených regulačních opatření. Provozní výsledek holdingu OVB činil ve
vykazovaném období 8,3 mil. eur (předchozí rok: 10,5 mil. eur). Prakticky beze změny
zůstává v celém roce 2018 EBIT 13,0 až 13,5 mil. eur.

Brigitte Bonifer
Investor Relations
Telefon +49 221 2015-288
Fax: +49 221 2015-325
bbonifer@ovb.de
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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 při své obchodní
činnosti 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 a ochrany a
budování majetku. Společnost OVB působí v současné době ve 14 evropských zemích.
4 747 finančních poradců majících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost
pečuje o zhruba 3,44 milionu klientů.
V roce 2017 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní
příjmy ve výši 225,3 mil. eur a EBIT ve výši 16,0 mil. eur. OVB Holding AG je od července
roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN
DE0006286560).
OVB Allfinanz, a.s. byla založena v České republice v roce 1993 a jako první a dosud
jediná finančně poradenská společnost 6× po sobě získala rating AAA EXCELENTNÍ v
rámci ČEKIA Stability Award, a patří tak mezi nejstabilnější firmy v České republice. Jsme
hrdí na to, že jsme s více než jedním milionem klientů jednou z nejúspěšnějších zemí v
rámci celého holdingu OVB. V roce 2017 OVB v ČR zprostředkovala zhruba 110 tisíc
smluv prostřednictvím cca 1800 certifikovaných poradců.
Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na:
www.ovb.cz ➔ Pro média ➔ Tiskové zprávy
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Ukazatele holdingu OVB za prvních 9 měsíců roku 2018
Provozní ukazatele

*

Jednotka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Změna

Klienti (30.09.)

počet

3,33 mil.

3,44 mil.

+3,3 %

Finanční poradci* (30. 9.)

počet

4 774

4 747

–0,6 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

166,3

169,1

+1,6 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. eur

162,6

169,1

+4,0 %

Jednotka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Změna

mil. eur

10,5

8,3

–21,0 %

počet poradců majících fin. poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

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

%

6,3

4,9

–1,4 % bodu

mil. eur

7,8

5,5

–28,6 %

euro

0,54

0,39

–28,6 %

**

na základě celkových provizních příjmů

Ukazatele podle regionů za prvních 9 měsíců roku 2018
Střední a východní Evropa
Jednotka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Změna

Klienti (30. 9.)

počet

2,26 mil.

2,34 mil.

+3,9 %

Finanční poradci* (30. 9.)

počet

2 755

2 786

+1,1 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

80,7

83,6

+3,7 %

EBIT

mil. eur

6,4

6,3

–1,6 %

%

7,9

7,5

–0,4 % bodu

Marže EBIT **
*

počet poradců majících fin. poradenství jako hlavní výdělečnou činnost
na základě celkových provizních příjmů

**

Německo
Jednotka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Změna

Klienti (30. 9.)

počet

623 171

619 431

–0,6 %

Finanční poradci* (30. 9.)

počet

1 345

1 319

–1,9 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

42,9

43,1

+0,5 %

EBIT

mil. eur

4,4

4,9

+10,9 %

%

10,3

11,4

+1,1 % bodu

Marže EBIT **
*

počet poradců majících fin. poradenství jako hlavní výdělečnou činnost
**
na základě celkových provizních příjmů

Jižní a západní Evropa
Jednotka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Změna

Klienti (30. 9.)

počet

447 652

474 313

+6,0 %

Finanční poradci* (30. 9.)

počet

674

642

–4,7 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

42,8

42,3

–1,1 %

EBIT

mil. eur

5,4

4,5

–17,7 %

%

12,7

10,5

–2,2 % bodu

Marže EBIT **
*

počet poradců majících fin. poradenství jako hlavní výdělečnou činnost
**
na základě celkových provizních příjmů

