
od 8. svibnja 2019. 

Stranica 1. od 3 

Priopćenje za tisak 
 

OVB Holding AG 
Heumarkt 1 
50667 Köln 
Njemačka 
 
Osoba za kontakt: 
 
Brigitte Bonifer 
Investor Relations 
Telefon +49 221 2015-288 
Telefaks: +49 221 2015-325 
bbonifer@ovb.de 
 
Internet: www.ovb.eu 

OVB započinje financijsku godinu 2019. sa 
značajnim porastom prometa 

 Promet koncerna porastao je za 7,8 posto na 63,1 milijuna eura 

 Broj klijenata raste za 7,7 posto na 3,63 milijuna 

 Broj financijskih planera povećan je za 4,3 posto na 4.911 

 

U Kölnu, 8. svibnja 2019. – 2019. godina počela je dobro za OVB, europski 
koncern za pružanje financijskih usluga. Prihodi od posredovanja su u 
razdoblju od siječnja do ožujka porasli za ukupno 63,1 milijun eura te su time 
sa 7,8 posto iznosili značajno više u odnosu na prethodnu godinu. Na razvoj 
poslovanja je pritom također utjecala prva konsolidacija belgijskog društva 
kćeri. 

Broj klijenata o kojima OVB vodi brigu u petnaest europskih zemalja 
narastao je u odnosu na isto razdoblje protekle godine za preko 250.000 
na trenutno 3,63 milijuna klijenata, a i na području povećanja broja 
financijskih planera je OVB polučio uspjeh. Tako je njihov broj na području 
cijele Europe narastao sa 4.709 za 4,3 posto na 4.911 posrednika. 

Mario Freis, predsjednik uprave koncerna OVB Holding AG, izrazio je 
zadovoljstvo s dosadašnjim tijekom poslovanja u 2019. godini: „Zadovoljni 
smo što smo u prvom tromjesečnu proširili svoje prodajne rezultate u 
cijeloj Europi i dovršili akviziciju naše belgijskog društva kćeri.“ 

S ostvarenim operativnim rezultatom od 2,6 milijuna eura u prva tri 
mjeseca ove godine OVB nije mogao u potpunosti dosegnuti i 
prošlogodišnji rezultat, a razlog tomu su uglavnom veliki izdaci koji su se, 
za razliku od prethodne godine, ove godine pojavili jedno tromjesečje 
ranije. Poslovni rezultat koncerna je usprkos tome zabilježio pozitivan 
trend pa je tako porastao s 1,9 na 2,4 milijuna eura. 
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Prognoza za cijelu 2019. godinu ostaje nepromijenjena: uprava za poslovnu 
godinu 2019. očekuje u globalu značajan porast prometa i to također 
zahvaljujući doprinosu u prihodima koji se očekuje na novom regionalnom 
tržištu u Belgiji. Operativni rezultat bi usprkos i dalje visokom izdacima koji 
se planiraju za strateške mjere trebao porasti i iznositi između 13,5 i 14,0 
milijuna eura. 

 

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 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 mirovinske vrijednosti pa sve do osiguranja mirovinske skrbi, te  
izgradnji i povećanju imovine. Trenutno je društvo OVB aktivno u ukupno 15 
zemalja. 4.911 financijskih planera, koji se ovim poslom bave kao svojom 
primarnom djelatnošću, brinu o 3,63 milijuna klijenata. U 2018. godini je 
koncern OVB Holding AG sa svojim kćerinskim društvima ostvarilo 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 za 1. kvartal 2019. i 
privremeno financijsko izvješće koncerna 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 
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Ključne brojke poslovanja koncerna OVB u prvom kvartalu 2019. 
 
Operativni pokazatelji 

 Jedinica 1.1. – 31.3.2018. 1.1. – 31.3.2019. Promjena 

Klijenti (31. 3.) Broj 3,37 Mio. 3,63 Mio. +7,7 % 

Financijski planeri (31. 3.) Broj 4.709 4.911 +4,3 % 

Prihodi od posredovanja Milijuna eura 58,6 63,1 +7,8 % 
     

 
Financijski pokazatelji 

 Jedinica 1.1. – 31.3.2018. 1.1. – 31.3.2019. Promjena 

Poslovni rezultat (EBIT) Milijuna eura 2,9 2,6 -11,9 % 

Marža EBIT-a1)  % 5,0 4,1 -0,9 % bodova 

Konsolidirana dobit 
(prema dionicama drugih dioničara) Milijuna eura 1,9 2,4 +28,1 % 

Rezultat po dionici (nerazrijeđeno) Eura 0,13 0,17 +28,1 % 
     

1) na bazi prihoda od posredovanja 
 
 

Ključne brojke prema regijama u prvom kvartalu 2019. 
 
Srednja i Istočna Europa 

 Jedinica 1.1. – 31.3.2018. 1.1. – 31.3.2019. Promjena 

Klijenti (31. 3.) Broj 2,29 milijuna 2,42 milijuna +5,3 % 

Financijski planeri (31. 3.) Broj 2.748 2.779 +1,1 % 

Prihodi od posredovanja Milijuna eura 29,4 29,0 -1,1 % 

Rezultat prije kamata i oporezivanja (EBIT) Milijuna eura 2,0 1,5 -25,4 % 

Marža EBIT-a1)  % 6,7 5,1 -1,6 % bodova 
     

 
Njemačka 

 Jedinica 1.1. – 31.3.2018. 1.1. – 31.3.2019. Promjena 

Klijenti (31. 3.) Broj 618.793 616.307 -0,4 % 

Financijski planeri (31. 3.) Broj 1.306 1.299 -0,5 % 

Prihodi od posredovanja Milijuna eura 14,5 14,9 +2,8 % 

Rezultat prije kamata i oporezivanja (EBIT) Milijuna eura 1,7 1,9 +11,5 % 

Marža EBIT-a1) % 11,9 12,9 +1,0 % bodova 
     

 
Južna i Zapadna Europa 

 Jedinica 1.1. – 31.3.2018. 1.1. – 31.3.2019. Promjena 

Klijenti (31. 3.) Broj 461.152 600.534 +30,2 % 

Financijski planeri (31. 3.) Broj 655 833 +27,2 % 

Prihodi od posredovanja Milijuna eura 14,7 19,2 +30,6 % 

Rezultat prije kamata i oporezivanja (EBIT) Milijuna eura  1,5 1,3 -17,6 % 

Marža EBIT-a1)  % 10,4 6,6 -3,8 % bodova 
     

1) na bazi prihoda od posredovanja 
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