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U prvoj polovici 2017. godine OVB bilježi porast broja klijenata 
i dalekosežno stabilan razvoj poslovanja 

 Porast broja klijenata naglašava potrebu za savjetovanjem  

 Ukupne provizije od prodaje gotovo na razini onih u prethodnoj godini 

 Povećanje dobiti u Središnjoj/Istočnoj Europi te Njemačkoj 
 
U Kölnu, 14. kolovoza 2017. – U izuzetno zahtjevnom okruženju diljem Europe je europski koncern 
za pružanje financijskih usluga, OVB, uspio povećati broj svojih klijenata za 1,3 posto na 3,3 milijuna 
klijenata. Ukupne provizije od prodaje iznosile su 114,5 milijuna eura, čime su samo neznatno, odn. 
za 1,1 posto, bile manje od onih ostvarenih u istom razdoblju protekle godine (prethodna godina: 
115,8 milijuna eura).  

„Konstantno povećanje broja kijenata naglašava veliku potrebu za uslugama savjetovanja koja vlada 
u privatnim kućanstvima diljem Europe“, rekao je Mario Freis, predsjednik Uprave OVB Holding AG. 
„Iako stalne promjene koje se događaju u regulatornim okvirnim uvjetima globalno uvelike koče našu 
dinamiku rasta, uspjeli smo na nekim našim regionalnim tržištima ipak ostvariti dobar, pa čak i vrlo 
dobar razvoj. Društvo OVB u tom je izazovnom okruženju ostvarilo solidan razvoj.“ 

Različiti trendovi razvoja prometa i povećanja dobiti na regionalnim tržištima 

Nakon snažnog porasta prometa u nekoliko proteklih godina, dinamika rasta u segmentu Južne i 
Zapadne Europe općenito se smanjila. Ukupne provizije od prodaje su neznatno pale s 30,4 milijuna 
eura, koliko su iznosile prethodne godine, na 30,3 milijuna eura. U segmentu Njemačke osjete se 
posljedice provedbe smanjenja provizija zbog utjecaja Zakona o reformi životnog osiguranja. Ukupne 
provizije od prodaje ovdje su iznosile 29,1 milijuna eura, a u istom razdoblju protekle godine su one 
iznosile 30,7 milijuna eura. U segmentu Srednje i Istočne Europe je u Poljskoj, Mađarskoj, Hrvatskoj i 
Rumunjskoj ostvaren značajan porast prometa koji se suprotstavio negativnom efektu prometa na 
važnom regionalnom tržištu Češke koji je bio potaknut regulatornim promjenama. Ukupne provizije 
od prodaje tako su u segmentu Srednje i Istočne Europe neznatno povećane za 0,8 posto na 55,2 
milijuna eura (prethodna godina: 54,8 milijuna eura). 

Operativni rezultat poslovanja koncerna OVB u prvoj polovici 2017. godine iznosio je 7,8 milijuna 
eura. Lagani pad od 0,2 milijuna eura temelji se na manjem padu prometa, ali i na planiranom 
proširenju investicija koje dijelomično utječu na poslovni rezultat, no istovremeno služe i jačanju 
srednje- i dugoročne održivosti koncerna. U segmentu Južne i Zapadne Europe je operativni rezultat 
pao s 4,3 milijuna eura na 4,0 milijuna eura. S druge strane je poslovni rezultat u segmentu Njemačke 
porastao s 2,9 milijuna eura na 3,0 milijuna eura. Segment Srednje i Istočne Europe povećao je EBIT 
za 3,6 posto na 4,9 milijuna eura.  
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Izgledi za 2017. godinu 

Zbog raznih izazova kojima je koncern izložen, Uprava je prilagodila svoje prognoze za 2017. godinu i 
trenutno računa s time da bi promet mogao lagano, a operativni rezultat koncerna OVB umjereno 
pasti. 

„Naš je cilj u 2017. godini smanjiti utjecaje sve zahtjevnijeg okruženja na naše poslovanje te 
istodobno pojačati strateški razvoj OVB-a u Europi“, rekao je CFO OVB Holding AG Oskar Heitz. Mario 
Freis tome je dodao: Iskorištavanje potencijala, digitalizacija i modernizacija te daljnja ekspanzija čine 
unutar naše strategije „Evolution 2022“ osnove za uspješni daljnji razvoj našeg koncerna.“ 

O koncernu OVB 

Koncern OVB ima sjedište u Kölnu i jedan je od vodećih europskih davatelja financijskih usluga. Od 
osnivanja 1970. godine se OVB usredotočuje u prvoj liniji na klijentima 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 europskih 
zemalja.  

Oko 4.900 savjetnika za osobne financije, koji se ovim poslom bave kao svojom primarnom 
djelatnošću, savjetuju oko 3,3 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 je od 
srpnja 2006. uvršten na frankfurtskoj burzi vrijednosnih papira (Prime Standard, ISIN 
DE0006286560). 

Ostvareni poslovni rezultati za prvu polovicu 2017. godine i privremeno financijsko izvješće koncerna 
OVB dostupni su na adresi www.ovb.eu pod rubrikom Investor Relations, gdje ih možete preuzeti i 
pogledati. 

Ovo priopćenje za medije možete pronaći i na internetu pod: 

www.ovb.hr  Mediji  Priopćenja za tisak 

http://www.ovb.eu/
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Ključne brojke iz poslovanja koncerna OVB za 1. polovicu 2017. godine 
 
Operativni pokazatelji Jedinica 1. 1. – 30. 6. 2016. 1. 1. – 30. 6. 2017. Promjena 

Klijenti (30. 06.) Broj 3,26 milijuna 3,30 milijuna +1,3 % 
Financijski posrednici (30. 06.) Broj 5.107 4.872 -4,6 % 
Ukupne provizije od prodaje Milijuna eura 115,8 114,5 -1,1 % 

 
Financijski pokazatelji Jedinica 1. 1. – 30. 6. 2016. 1. 1. – 30. 6. 2017. Promjena 

Poslovni rezultat (EBIT) Milijuna eura 8,0 7,8 -3,2 % 
Marža EBIT-a* % 6,9 6,8 -0,1 % bodova 
Konsolidirana neto dobit Milijuna eura 6,1 5,5 -9,9 % 
Rezultat po dionici (nerazrijeđen)  Eura 0,43 0,39 -9,9 % 

* Na bazi ukupnih provizija od prodaje 

 
Ključne brojke iz poslovanja  prema regijama za 1. polovicu 2017. godine 
 
 Jedinica 1. 1. – 30. 6. 2016. 1. 1. – 30. 6. 2017. Promjena 

Srednja i istočna Europa     
Klijenti (30. 06.) Količina 2,20 Mio. 2,23 Mio. +1,5 % 
Financijski posrednici (30. 06.) Količina  3.044 2.831 -7,0 % 
Ukupne provizije od prodaje Milijuna eura 54,8 55,2 +0,8 % 
EBIT Milijuna eura 4,7 4,9 +3,6 % 
Marža EBIT-a* % 8,6 8,8 +0,2 % bodova 
Njemačka      
Klijenti (30. 06.) Količina 636.894 623.149 -2,2 % 
Financijski posrednici (30. 06.) Količina  1.347 1.325 -1,6 % 
Ukupne provizije od prodaje Milijuna eura 30,7 29,1 -5,1 % 
EBIT Milijuna eura 2,9 3,0 +2,6 % 
Marža EBIT-a* % 9,6 10,3 +0,7 % bodova 
Južna i zapadna Europa     
Klijenti (30. 06.) Količina 419.593 442.271 +5,4 % 
Financijski posrednici (30. 06.) Količina  716 716 ±0,0 % 
Ukupne provizije od prodaje Milijuna eura 30,4 30,3 -0,3 % 
EBIT Milijuna eura 4,3 4,0 -6,9 % 
Marža EBIT-a* % 14,3 13,4 -0,9 % bodova 

* Na bazi ukupnih provizija od prodaje 
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