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Porast prodaje i povećanje broja klijenata OVB-a u 2018.
godini
OVB Holding AG
 Ukupne provizije od prodaje porasle su na 231,3 milijuna eura

Heumarkt 1
50667 Köln

 Povećanje broja klijenata i financijskih planera

Njemačka

 Prijedlog za isplatu dividendi od 75 eurocenti po dionici nepromijenjen

Osoba za kontakt:

 Ulazak na tržište u Belgiji

Köln/Frankfurt na Majni, 21. ožujka 2019. – Europski koncern za pružanje
financijskih usluga OVB, povećao je svoje ukupne provizije od prodaje u
poslovnoj godini 2018. s 225,3 milijuna eura za 2,7 posto na 231,3 milijuna eura.
Osim toga je povećao i broj svojih klijenata kojima je pružao usluge
posredovanja pa je tako broj klijenata s 3,35 milijuna koji je postojao na kraju
2017. godine na dan izrade izvješća narastao na 3,48 milijuna klijenata. Uz to se
i broj financijskih planera koji rade za koncern OVB blago povećao. Tako je za
OVB istekom 2018. godine radilo 4.715 financijskih planera koji se ovim poslom
bave kao svojom primarnom djelatnošću.
Također je zabilježen porast prometa na gotovo svim nacionalnim tržištima. U
segmentu središnje i istočne Europe su prihodi od posredovanja povećani za
6,7 posto na 116,3 milijuna eura. Operativni rezultat je u tom segmentu isto tako
porastao za 3,5 posto na 9,9 milijuna eura. Segment Njemačke je u pogledu
razvoja nadmašio očekivanja koja su za njega projicirana za 2018. godinu: dok
su ukupne provizije od prodaje OVB-a blago porasle na 59,4 milijuna eura,
operativni je rezultat značajno povećan za 6,0 posto na 7,1 milijun eura. U
segmentu južne i zapadne Europe ostvareni su prihodi od posredovanja u
vrijednosti od 55,6 milijuna eura, što je samo neznatno manje u odnosu na
prethodnu godinu. Na ovom je području ostvaren operativni rezultat
poslovanja od 6,2 milijuna eura.
Provedba strategije „OVB Evolution 2022“ unutar koncerna u punom je jeku.
Društvo je uspješno zaključilo akviziciju u Belgiji, čime je stvorilo uvjete za
stabilan i brz ulazak na 15. nacionalno tržište. Osim toga, OVB strogo i dosljedno
provodi i druge strateške mjere.
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S time povezani izdaci i troškovi doveli su do planiranog pada operativnog
rezultata u 2018. godini, koji je, međutim, s 13,2 milijuna eura ostao unutar
predviđenog ciljnog koridora.
Mario Freis, predsjednik uprave koncerna OVB Holding AG: „2018. bila je dobra godina
za naš koncern. Unatoč izazovnom tržišnom okruženju uspjeli smo povećati prodaju –
što zapravo početkom godine nismo ni očekivali da će se dogoditi.“
Uprava i Nadzorni odbor koncerna OVB Holding AG predložit će Glavnoj skupštini u
lipnju da se isplati u odnosu na prethodnu godinu nepromijenjena dividenda od 75
eurocenti po dionici.
Izgledi za poslovnu godinu 2019.
Uprava očekuje u poslovnoj godini 2019. značajno povećanje prihoda, i to također
radi doprinosa koji će donijeti novo nacionalno tržište – belgijsko. Unatoč tome što se i
dalje očekuju veliki izdaci za potrebe provedbe strateških mjera, operativni prihodi
trebali bi porasti i iznositi oko 13,5 do 14,0 milijuna eura.
O koncernu OVB
Koncern OVB ima sjedište u Kölnu i jedna je od vodećih europskih davatelja financijskih
usluga. Od osnivanja 1970. godine se OVB usredotočuje u prvoj liniji na dugoročno,
sveobuhvatno i klijentu usmjereno planiranje 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 osiguranja imovinske vrijednosti pa sve do osiguranja mirovinske skrbi,
te izgradnje i povećanja imovine. Trenutno je društvo OVB aktivno u ukupno 15 zemalja.
4.715 financijskih planera, koji se ovim poslom bave kao svojom primarnom
djelatnošću, brinu o 3,48 milijuna klijenata.
U 2018. godini je koncern OVB Holding AG sa svojim kćerinskim društvima ostvario
ukupne provizije od prodaje u iznosu od 231,3 milijuna eura te EBIT od 13,2 milijuna eura.
OVB Holding AG je od srpnja 2006. uvršten na frankfurtskoj burzi vrijednosnih papira
(Prime Standard, ISIN DE0006286560).
Prezentacija o ostvarenim poslovnim rezultatima na razini godine i financijsko izvješće
koncerna OVB za 2018. godinu dostupni su na adresi www.ovb.eu pod rubrikom
Investor Relations, gdje ih možete preuzeti i pogledati.
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Ovo priopćenje za tisak možete pronaći i na internetu pod:
www.ovb.hr  Mediji  Priopćenja za tisak.
Ključne brojke poslovanja koncerna OVB u poslovnoj godini 2018.
Operativni pokazatelji
Jedinica

2017.

2018.

Klijenti (31. 12.)

Broj

3,35 milijuna

3,48 milijuna

Promjena
+4,1 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

4.702

4.715

+0,3 %

Ukupne provizije od prodaje

Milijuna eura

225,3

231,3

+2,7 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

221,6

231,3

+4,4 %

Jedinica

2017.

2018.

Promjena

Milijuna eura

16,0

13,2

-17,6 %

%

7,1

5,7

-1,4 % bodova

Milijuna eura

12,1

9,6

-20,8 %

Jedinica

2017.

2018.

Promjena
±0,0 %

Financijski pokazatelji
Poslovni rezultat (EBIT)
Marža EBIT-a 1)
Konsolidirana dobit prema dionicama drugih
dioničara
1)

na bazi ukupnih provizija od prodaje

Ključne brojke dionica OVB-a
Temeljni kapital (31. 12.)

Milijuna eura

14,25

14,25

Milijuna komada

14,25

14,25

±0,0 %

Rezultat po dionici (nerazrijeđeno)

Eura

0,85

0,67

-20,8 %

Dividenda po dionici 2)

Eura

0,75

0,75

±0,0 %

Broj dionica (31. 12.)

2)

Prijedlog 2018.

Ključne brojke prema regijama u poslovnoj godini 2018.
Srednja i Istočna Europa
Jedinica

2017.

2018.

Klijenti (31. 12.)

Broj

2,27 milijuna

2,39 milijuna

+5,0 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

2.753

2.752

±0,0 %

Ukupne provizije od prodaje

Milijuna eura

109,0

116,3

+6,7 %

EBIT

Milijuna eura

9,5

9,9

+3,5 %

%

8,7

8,5

-0,2% bodova

Promjena

Marža EBIT-a 1)
1)

Promjena

na bazi ukupnih provizija od prodaje

Njemačka
Jedinica

2017.

2018.

Klijenti (31. 12.)

Broj

623.138

616.775

-1,0 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

1.296

1.333

+2,9 %

Ukupne provizije od prodaje

Milijuna eura

59,1

59,4

+0,5 %

EBIT

Milijuna eura

6,7

7,1

+6,0 %

%

11,3

11,9

+0,6 % bodova

Marža EBIT-a 1)
1)

na bazi ukupnih provizija od prodaje

Južna i Zapadna Europa
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Jedinica

2017.

2018.

Promjena

Klijenti (31. 12.)

Broj

453.044

481.283

+6,2 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

653

630

-3,5 %

Ukupne provizije od prodaje

Milijuna eura

57,2

55,6

-2,7 %

EBIT

Milijuna eura

7,6

6,2

-18,2 %

%

13,3

11,2

-2,1 % bodova

Marža EBIT-a 1)
1)

na bazi ukupnih provizija od prodaje

