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 Operativni rezultat poslovanja snažno raste za 17,7 posto na 16,5 milijuna eura
 Povećanje dividende za 15,4 posto na 75 eurocenta

Köln/Frankfurt na Majni, 28. ožujka 2017. – Europski davatelj financijskih usluga, OVB,
osvrće se na uspješnu poslovnu godinu 2016. U sva tri regionalna segmenta, s ukupno 14
regionalnih tržišta ovo društvo porijeklom iz Kölna ostvarilo je profitabilan rast. Pod
utjecajem promjena regulatornih okvirnih uvjeta i s tim povezanih posljedica društvo je
ispunilo svoje povećane prognoze iz 2016. godine i time postiglo porast ukupnih provizija
od prodaje za 3,1 posto na iznos od 231,8 milijuna eura. Operativni rezultat poslovanja
doživio je značajan rast u odnosu na vrijednost iz prošle godine za 17,7 posto na 16,5
milijuna eura.
CEO OVB Holding AG-a, Mario Freis, zadovoljan je poslovanjem društva u 2016. godini:
„Izvrsno smo se izborili sa svim izazovima koje nam je 2016. godina pripremila u Europi.
Pritom smo ostvarili povećanje kako prometa, tako i operativnog poslovnog rezultata. Uz
to smo dodatno smanjili ovisnost razvoja poslovanja koncerna o pojedinim regionalnim
tržištima. Za nas je to jedan izuzetno bitan strateški aspekt.“
Najjača regija ostaje i dalje srednja i istočna Europa
U segmentu srednje i istočne Europe ukupne su provizije od prodaje usprkos težim
okvirnim uvjetima porasle s iznosa od 108,2 milijuna eura za 1,3 posto na 109,7 milijuna
eura. U Mađarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj OVB je ostvario značajan rast prometa.
Također i na češkom je tržištu OVB ostvario lagani porast. Nakon što je operativni
rezultat poslovanja u segmentu srednje i istočne Europe tijekom godine još bio iza
rezultata iz prethodne godine, u kompletnoj poslovnoj godini 2016. s ukupno 9,5
milijuna eura ipak je ostvaren mali rast u odnosu na prethodnu godinu.
Usprkos osjetljivim utjecajima zakona o reformi životnih osiguranja su ukupne provizije
od prodaje u segmentu Njemačke bile skoro identične rezultatu ostvarenom u
prethodnoj godini. Operativni rezultat poslovanja povećao se za 2,9 posto na 6,7 milijuna
eura.
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Dinamičan razvoj poslovanja u segmentu južne i zapadne Europe nastavio se u 2016.
godini. Ukupne provizije od prodaje značajno su porasle s 51,6 milijuna eura za 12,8
posto na 58,2 milijuna eura. Posebno ekspanzivan razvoj poslovanja ostvaren je u
Španjolskoj, Italiji i Austriji. Operativni rezultat poslovanja u tom segmentu doživio je
značajno povećanje sa 6,7 milijuna eura za 22,7 posto na 8,3 milijuna eura.
CFO OVB Holding AG-a, Oskar Heitz, ocjenjuje poslovni rezultat 2016. godine uspješnim:
„Našu operativnu maržu uspjeli smo povećati na 7,1 posto. Rezultat koncerna i rezultat
po dionici porasli su za čitavih 33,7 posto. Stalan pozitivan razvoj koji je ostvaren tijekom
proteklih godina omogućuje nam treće povećanje dividende u nizu.“ Uprava i nadzorni
odbor na glavnoj će skupštini 2. lipnja 2017. predložiti da se dioničarima za poslovnu
godinu 2016. isplati dividenda od 75 eurocenta po dionici, koja bi bila za 10 eurocenta
veća od one iz prethodne godine.
Izgledi za poslovnu godinu 2017.
Uprava očekuje u 2017. godini lakši porast prometa na razini cijelog koncerna. Zbog
povećanog investicijskog rashoda radi daljnjeg jačanja koncerna OVB za buduće
poslovanje, operativni rezultat poslovanja trebao bi biti otprilike jednak onome iz
prethodne godine. Thomas Hücker, COO OVB Holding AG-a, pojasnio je: „OVB će
potencijale efikasnosti koristiti kroz digitalizaciju i svoje tradicionalne snage njegovanja
osobnog kontakta i povjerenja u odnosu prema svojim kupcima kombinirati s aktualnim
tehničkim mogućnostima.“
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O koncernu OVB
Koncern OVB sa sjedište u Kölnu jedan je od vodećih europskih davatelja financijskih
usluga. Od osnivanja 1970. godine OVB se usredotočuje u prvoj liniji na dugoročno,
sveobuhvatno i klijentima usmjereno savjetovanje osobnih financija privatnih
kućanstava. OVB surađuje s preko 100 snažnih i učinkovitih partnera te preko
konkurentnih proizvoda zadovoljava individualne potrebe svojih klijenata na području
zaštite egzistencije i mirovinske skrbi, izgradnje imovine, osiguranja imovine i, naravno,
proširenja imovine. Trenutno je društvo OVB aktivno u ukupno 14 zemalja Europe.
Oko 5.000 savjetnika za osobne financije, koji se ovim poslom bave kao svojom
primarnom djelatnošću, savjetuje oko 3,27 milijuna klijenata.
U 2016. godini je društvo OVB Holding AG sa svojim kćerinskim društvima ostvarilo
ukupne provizije od prodaje u iznosu od 231,8 milijuna eura te EBIT od 16,5 milijuna
eura. OVB Holding AG od srpnja 2006. kotira na frankfurtskoj burzi vrijednosnih papira
(Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Ostvareni poslovni rezultati i financijsko izvješće koncerna OVB za 2016. godinu dostupni
su na adresi www.ovb.eu pod rubrikom Investor Relations, gdje ih možete preuzeti i
pogledati.
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Ključne brojke iz poslovanja koncerna OVB u 2016. godini
Operativni pokazatelji

Jedinica

2015.

2016.

Promjena

Klijenti (31.12.)

Broj

3,24 milijuna

3,27 milijuna

+ 0,8 %

Savjetnici za osobne financije (31.12.)

Broj

5.062

4.972

– 1,8 %

Milijuna EUR

224,7

231,8

+ 3,1 %

Milijuna EUR

14,0

16,5

+ 17,7 %

%

6,2

7,1

+ 0,9 % bodova

Milijuna EUR

9,4

12,5

+ 33,7 %

Dionički kapital (31.12.)

Milijuna EUR

14,25

14,25

±0%

Broj dionica (31.12.)

Milijuna KOM

14,25

14,25

±0%

Rezultat po dionici (nerazrijeđen)

EUR

0,66

0,88

+ 33,7 %

Dividenda po dionici**

EUR

0,65

0,75

+ 15,4 %

Ukupne provizije od prodaje
Financijski pokazatelji
Poslovni rezultat (EBIT)
Marža EBIT-a*
Konsolidirana neto dobit
Pokazatelji o dionici OVB-a

* Na bazi ukupnih provizija od prodaje
** Prijedlog 2016.

Ključne brojke iz poslovanja prema regijama u poslovnoj godini 2016.
Jedinica

2015.

2016.

Promjena

Srednja i istočna Europa
Klijenti (31.12.)

Broj

2,21 milijuna

2,20 milijuna

– 0,4 %

Savjetnici za osobne financije (31.12.)

Broj

3.087

2.944

– 4,6 %

Ukupne provizije od prodaje

Milijuna EUR

108,2

109,7

+ 1,3 %

Poslovni rezultat (EBIT)

Milijuna EUR

9,4

9,5

+ 0,8 %

%

8,7

8,7

± 0 % bodova

Marža EBIT-a*
Njemačka
Klijenti (31.12.)

Broj

642.107

633.025

– 1,4 %

Savjetnici za osobne financije (31.12.)

Broj

1.309

1.300

– 0,7 %

Ukupne provizije od prodaje

Milijuna EUR

64,9

63,9

– 1,5 %

Poslovni rezultat (EBIT)

Milijuna EUR

6,5

6,7

+ 2,9 %

%

10,1

10,5

+ 0,4 % bodova
+ 11,3 %

Marža EBIT-a*
Južna i zapadna Europa
Klijenti (31.12.)

Broj

388.728

432.712

Savjetnici za osobne financije (31.12.)

Broj

666

728

+ 9,3 %

Ukupne provizije od prodaje

Milijuna EUR

51,6

58,2

+ 12,8 %

Poslovni rezultat (EBIT)

Milijuna EUR

6,7

8,3

+ 22,7 %

%

13,1

14,2

+ 1,1 % bodova

Marža EBIT-a*
* Na bazi ukupnih provizija od prodaje

