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OVB-u uspio dinamičan početak 2015.
•
•
•

Povećanje prihoda u svim segmentima
Povećanje broja klijenata i savjetnika
Znatno poboljšana profitabilnost

Köln, 12. svibnja 2015. – „OVB je na putu rasta te profitira usmjerenjem na
vlastite snage. Ponosan sam što nismo, unatoč povećanoj regulaciji propisa
diljem Europe te potaknut navodnom zaštitom potrošača, odugovlačili u
ispunjenju svoje društvene misije savjetnika za osobne financije. Kako bi se
izbjegla društvena kriza šireg sloja stanovništva, zbog demografskih kretanja i
pada djelotvornosti sustava socijalne sigrunosti, savjetnici za osobne financije
nude proizvode i usluge savjetovanja orijentirane prema zahtjevima ljudi“,
objašnjava Michael Rentmeister, izvršni direktor OVB Holdinga, pozadinu vrlo
dobrog razvoja poslovanja u prvom tromjesečju.
„Iz naše točke gledišta, zabrinjavajuće je da već postojeću složenost načina
djelovanja novih zakona jedva još mogu procijeniti čak i profesionalci. Krajnji
cilj je da ljudi, na temelju dobrog savjetovanja, mogu odgovorno izgraditi svoje
mirovinsko osiguranje, što je često onemogućeno. Ekonomski potkovani
savjetnici grade nužne preduvjete za financijsko savjetovanje koje je
kvalificirano i usmjereno prema klijentima“, nastavlja tako Rentmeister.
Uz njihov konzultantski pristup i jasne orijentacije prema klijentima diljem
Europe, OVB je poslovnu godinu 2015. započeo djelotvorno: u prva tri mjeseca
OVB je snažno povećao prodaju na razini cijelog koncerna za 9,7 %, na 54,5
milijuna eura. Dobit prije kamata i poreza (EBIT) poboljšala je međunarodnu
poziciju koncerna u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 36,0 %, na 2,2
milijuna eura. OVB je postigao izvrsne rezultate u svim segmentima grupe.
Poslovanje u južnoj i zapadnoj Europi nastavilo je dinamično rasti te je ostvaren
porast prodaje od 28,1 % kao i poboljšanje zarade od 33,2 %. Poslovanje u
Njemačkoj bilježi vrlo ugodan rast prodaje od 7,6 % te umjereno poboljšanje
zarade. U srednjoj i istočnoj Europi postignut je blagi porast prodaje za 3,7 %.
Tako je OVB opet na putu rasta. Operativna dobit poboljšana je nerazmjerno za
31,1 %.
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Broj OVB-ovih klijenata i savjetnika i dalje raste
OVB je bio u mogućnosti dalje povećati broj klijenata za koje skrbi i savjetnika
za osobne financije u prvom kvartalu 2015. Baza klijenata rasla je unutar
godine za 4,5 % na 3,24 milijuna klijenata. Krajem ožujka bilo je 5 204
savjetnika za osobne financije diljem Europe u OVB-u i time ih je 86 više
aktivnih nego godinu prije.
Potvrđena proznoga prometa i rezultata za 2015.
„Nakon prva tri mjeseca optimistični smo za ostatak godine i na pravom smo
putu, kaže Michael Rentmeister.
S obzirom na financijski rezultat u prvom kvartalu 2015. godine, OVB je
potvrdio očekivanja laganim porastom prihoda u 2014.
O OVB koncernu
OVB koncern sa sjedištem Holdinga u Kölnu jedan je od vodećih europskih
davatelja financijskih usluga. Od svog osnutka 1970. godine u središtu
poslovanja OVB-a je savjetovanje privatnih kućanstava orijentirano na klijenta
u području zaštite imovine, stvaranja imovine, mirovinske skrbi i kupnje
nekretnina. OVB trenutno savjetuje oko 3,2 milijuna klijenata diljem Europe te
surađuje s preko 100 renomiranih partnera. OVB je aktivan u ukupno 14
zemalja u kojima je aktivno 5 204 savjetnika za osobne financije s punim
radnim vremenom. OVB Holding je s tvrtkama kćerima 2014. godine ostvario
ukupne prihode od naknada u iznosu od 214 milijuna eura i EBIT od 12,3
milijuna eura. OVB Holding d.d. je od srpnja 2006. godine notiran na
frankfurtskoj burzi vrijednosnih papira (Prime Standard, ISIN DE0006286560).
Prezentacija rezultata prvog kvartala 2015. godine i privremeno izvješće je
dostupno za preuzimanje na www.ovb.eu u rubrici Odnosi s investitorima.
Ovo priopćenje za medije dostupno je na internetu pod:
www.ovb.eu
Presse
Pressemitteilungen
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Ključni podaci OVB koncerna za prvi kvartal 2015. godine
Operativni podaci
Klijenti (31.3.)
Savjetnici za osobne financije (31.3.)
Prihod od prodaje

Mjerna jedinica
u mil.
broj
euro (u mil.)

1.1. –
31.3.2014.
3,10
5.118
49,7

Financijski podaci
Dobit prije kamata i poreza (EBIT) *
Dobit prije kamata i poreza- marža*
Dobit koncerna*
Zarada po dionici (osnova) *

Mjerna jedinica
euro (u mil.)
%
euro (u mil.)
euro

1.1. –
31.3.2014.
1,6
3,3
1,4
0,10

1.1. –
31.3.2015.
3,24
5.204
54,5

Promjena
+ 4,5 %
+ 1,7 %
+ 9,7 %

1.1. –
31.3.2015.
2,2
4,1
1,6
0,11

Promjena
+ 36,0 %
+ 0,8 %
+ 14,5 %
+ 10,0 %

* na temelju prihoda od prodaje

Ključni podaci prema regijama za prvi kvartal 2015. godine

Srednja i istočna Europa
Klijenti (31.3.)
Savjetnici za osobne financije (31.3.)
Prihod od prodaje
Dobit prije kamata i poreza
Dobit prije kamata i poreza - marža*
Njemačka
Klijenti (31.3.)
Savjetnici za osobne financije (31.12.)
Prihod od prodaje
Dobit prije kamata i poreza
Dobit prije kamata i poreza - marža*
Južna i zapadna Europa
Klijenti (31.3.)
Savjetnici za osobne financije (31.12.)
Prihod od prodaje
Dobit prije kamata i poreza
Dobit prije kamata i poreza - marža*
* na temelju prihoda od prodaje

Mjerna jedinica

1.1. –
1.1. –
31.3.2014 31.3.2015.

Promjena

u mil.
broj
euri (u mil.)
euri (u mil.)
%

2,13
3.215
25,6
1,4
5,3

2,22
3.260
26,6
1,8
6,7

+ 4,2 %
+ 1,4 %
+3,7 %
+31,1 %
+1,4 %

broj
broj
euri (u mil.)
euri (u mil.)
%

633.996
1.358
14,1
1,3
8,9

645.371
1.329
15,2
1,3
8,5

+ 1,8 %
- 2,1 %
+ 7,6 %
+ 3,7 %
- 0,4 %

broj
broj
euri (u mil.)
euri (u mil.)
%

337.944
545
9,9
1,0
9,9

372.776
615
12,7
1,3
10,2

+ 10,3 %
+ 12,8 %
+ 28,1 %
+ 33,2 %
+ 0,3 %

