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OVB vykazuje dvouciferný růst obratu v prvním
pololetí 2019
▪ Výnosy ze zprostředkování vzrostly o 10,2 procenta na 127,1 mil. eur

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

▪ Počet klientů se zvýšil o 7,8 procenta na 3,67 milionu
▪ Základna poradců se zvětšila o 4,7 procenta na 4 954 finančních poradců
▪ Hospodářský výsledek holdingu stoupl o 24 procent na 4,7 mil. eur
Kolín nad Rýnem, 14. srpna 2019. Evropský Holding OVB působící v oblasti
finančního zprostředkování pokračoval v prvním pololetí roku 2019 ve velmi
úspěšném období. Výnosy ze zprostředkování se v porovnání s předchozím rokem
zvýšily o výrazných 10,2 procenta na 127,1 mil. eur. K obchodní expanzi přispěly
všechny tři regiony: obrat nejsilnějších regionů střední a východní Evropy stoupl o
2,9 procenta na 59,0 mil. eur. Cílové výnosy ze zprostředkování byly v regionu
Německo překonány o 4,0 procenta na 30,1 mil. eur. Obrat v regionu jižní a západní
Evropy skokově vzrostl o 31,0 procenta na 38,0 mil. eur.
Kladný vývoj obratů je v zásadě výsledkem usilovné činnosti našich finančních
zprostředkovatelů. Oproti pololetí 2018 zvýšila OVB počet svých klientů o 270 000
na současných 3,67 milionu. Počet finančních zprostředkovatelů OVB v 15 zemích
se zvýšil ze 4 732 o 4,7 procenta na 4 954.
„Úspěšný rozvoj podnikání v prvním pololetí svědčí o tom, že již zabrala první
opatření naší růstové strategie. Jsme na dobré cestě,“ říká Mario Freis, CEO OVB
Holding AG.
OVB se rovněž díky rostoucím strategickým investicím podařilo v prvním pololetí
2019 zvýšit operativní výsledek holdingu o 1,3 procenta na 5,7 mil. eur. Regionu
střední a východní Evropy se tak podařilo zvýšit EBIT o 13,1 procenta na 4,2 mil.
eur.
Rovněž byly v regionu Německo překonány cílové výnosy ze zprostředkování
o 8,7 procenta, a to na 4,1 mil. eur.
Pozitivně se vyvíjel také hospodářský výsledek holdingu, který se zvýšil o 24,0
procenta na 4,7 mil. eur. Provozní výsledek na akcii se zlepšil z 26 eurocentů na
33 eurocentů.
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„Na základě výsledků dosažených v prvním pololetí 2019 jsme přesvědčeni, že za
celý rok 2019 dosáhneme zvýšení obratu a že zvládneme i cílové zvýšení EBIT ze
13,5 na 14,0 mil. eur,“ míní CFO Oskar Heitz.
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
produkty uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení,
zajištění na stáří a ochrany a budování majetku. Společnost OVB působí v současné
době v 15 evropských zemích. 4 954 finančních poradců pečuje o zhruba
3,67 milionu klientů.
V roce 2018 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové
provizní příjmy ve výši 231,3 mil. eur a EBIT ve výši 13,2 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 1992. Jsme hrdí na to,
že jsme s více než jedním milionem klientů jednou z nejúspěšnějších zemí v rámci
celého holdingu. OVB má více než 2 500 finančních poradců (vázaných zástupců
registrovaných ČNB).
Prezentace výsledků prvního čtvrtletí roku 2019 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

Tisková zpráva
ze dne 14. srpna 2019
strana 3 ze 3

Ukazatele holdingu OVB za první pololetí roku 2019
Provozní ukazatele

Klienti (30. 6.)
Finanční poradci* (30. 6.)
Výnosy ze zprostředkování

Jednotka

1. 1. – 30. 6.
2018

1. 1. – 30. 6.
2019

Změna

počet
počet
mil. eur

3,41 mil.
4 732
115,3

3,67 mil.
4 954
127,1

+ 7,8 %
+ 4,7 %
+ 10,2 %

Jednotka

1. 1. – 30. 6.
2018

1. 1. – 30. 6.
2019

Změna

mil. eur
%

5,6
4,9

5,7
4,5

+ 1,3 %
– 0,4 % bodu

mil. eur
euro

3,8
0,26

4,7
0,33

+ 24,0 %
+ 24,0 %

Finanční ukazatele

Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT)
Marže EBIT**
Holdingový výsledek podle podílu ostatních
společníků
Výsledek na akcii (nezředěný)

Ukazatele k prvnímu pololetí 2019 podle regionů
Střední a východní Evropa

Klienti (30. 6.)
Finanční poradci* (30. 6.)
Výnosy ze zprostředkování
Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)
Marže EBIT**

Jednotka

1. 1. – 30. 6.
2018

1. 1. – 30. 6.
2019

Změna

počet
počet
mil. eur
mil. eur
%

2,32 mil.
2 760
57,3
3,7
6,5

2,45 mil.
2 824
59,0
4,2
7,1

+ 5,6 %
+ 2,3 %
+ 2,9 %
+ 13,1 %
+ 0,6 % bodu

Jednotka

1. 1. – 30. 6.
2018

1. 1. – 30. 6.
2019

Změna

počet
počet
mil. eur
mil. eur
%

619 386
1 313
29,0
3,8
13,1

614 423
1 293
30,1
4,1
13,7

– 0,8 %
– 1,5 %
+ 4,0 %
+ 8,7 %
+ 0,6 % bodu

Jednotka

1. 1. – 30. 6.
2018

1. 1. – 30. 6.
2019

Změna

počet
počet
mil. eur
mil. eur
%

464 937
659
29,0
2,9
10,0

606 370
837
38,0
2,4
6,4

+ 30,4 %
+ 27,0 %
+ 31,0 %
– 16,9 %
– 3,6 % bodu

Německo

Klienti (30. 6.)
Finanční poradci* (30. 6.)
Výnosy ze zprostředkování
Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)
Marže EBIT**

Jižní a západní Evropa

Klienti (30. 6.)
Finanční poradci* (30. 6.)
Výnosy ze zprostředkování
Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)
Marže EBIT**

* Počet fin. poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost
**
Na základě výnosů ze zprostředkování

