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OVB ostvario dvoznamenkasti porast prometa u 
prvoj polovici 2019. godine 

 Prihodi od posredovanja povećani su za 10,2 posto na 127,1 milijuna eura 

 Broj klijenata porastao je za 7,8 posto na 3,67 milijuna 

 Broj financijskih planera povećan je za 4,7 posto na 4.954 financijskih planera 

 Konsolidirana dobit porasla je za 24,0 posto na 4,7 milijuna eura  

 
U Kölnu, 14. kolovoza 2019. – Europski koncern za pružanje financijskih usluga, OVB, 
zabilježio je vrlo ugodan poslovni razvoj u prvoj polovici 2019. godine. Prihodi od 
posredovanja značajno su povećani u odnosu na proteklu godinu, i to za 10,2 posto 
na 127,1 milijun eura. Pritom su sva tri regionalna segmenta pridonijela ovom 
proširenju poslovanja: Na najjačem segmentu Srednje i Istočne Europe je tako 
ostvareni promet porastao za 2,9 posto na 59,0 milijuna eura. Segment Njemačke je 
u tom razdoblju povećao svoj prihod od posredovanja za ugodnih 4,0 posto na 30,1 
milijun eura, a segment Južne i Zapadne Europe realizirao je snažan skok za 31,0 
posto s povećanjem prometa na 38,0 milijuna eura. 

Pozitivan razvoj prometa rezultat je velikog angažmana naših financijskih planera. 
U odnosu na sredinu 2018. godine OVB je na razini cijele Europe povećao broj svojih 
klijenata za oko 270.000 na trenutno 3,67 milijuna klijenata. Pritom je broj OVB-ovih 
financijskih planera koji djeluju u 15 država porastao s 4.732 za 4,7 posto na 4.954 
financijskih planera.  

„Uspješan razvoj poslovanja u prvoj polovici godine također ukazuje na to da prve 
mjere naše strategije orijentirane na rast već djeluju. Na dobrom smo putu.“, rekao 
je Mario Freis, predsjednik Uprave koncerna OVB Holding AG. 

OVB je i u uvjetima sve većih strateških troškova u prvoj polovici 2019. godine uspio 
povećati operativni rezultat poslovanja koncerna za 1,3 posto na 5,7 milijuna eura. 
Dobit prije oporezivanja u segmentu Srednje i Istočne Europe povećana je za 13,1 
posto na 4,2 milijuna eura. U segmentu Njemačke je operativni rezultat poslovanja 
također značajno povećan za 8,7 posto na 4,1 milijun eura. 

Izuzetno pozitivan razvoj zabilježen je i na području konsolidiranog poslovnog 
rezultata koji je porastao za 24,0 posto na 4,7 milijuna eura. Rezultat po dionici 
povećan je s 26 eurocenta na 33 eurocenta. 
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„Osvrćući se na rezultate postignute u prvoj polovici 2019. godine uvjereni smo da 
ćemo na razini cijele godine 2019. ostvariti značajan porast prometa i time realizirati 
zacrtanu dobit prije oporezivanja između 13,5 i 14,0 milijuna eura“, rekao je CFO OVB-
a, Oskar Heitz. 

O koncernu OVB 

Koncern OVB ima sjedište u Kölnu i jedan je od vodećih europskih davatelja 
financijskih usluga. Od osnivanja 1970. godine OVB se usredotočuje na dugoročno, 
sveobuhvatno i prije svega klijentima usmjereno planiranje osobnih financija 
privatnih kućanstava u različitim područjima poslovanja. 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. Koncern OVB je trenutno aktivan u ukupno 15 zemalja diljem 
Europe. 4.954 financijskih planera, koji se ovim poslom bave kao svojom primarnom 
djelatnošću, brinu o 3,67 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 prve polovice 2019. 
godine i privremeno financijsko izvješće koncerna OVB-a 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  Priopćenje za tisak 
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Ključne brojke poslovanja koncerna OVB u prvoj polovici 2019. godine 
 
Operativni pokazatelji 

 Jedinica 1.1. – 30.6.2018. 1.1. – 30.6.2019. Promjena 

Klijenti (30. 6.) Broj 3,41 milijuna 3,67 milijuna + 7,8 % 

Financijski planeri (30. 6.) Broj 4.732 4.954 + 4,7 % 

Prihodi od posredovanja Milijuna eura 115,3 127,1 + 10,2 % 
     

 
Financijski pokazatelji 

 Jedinica 1.1. – 30.6.2018. 1.1. – 30.6.2019. Promjena 

Poslovni rezultat (EBIT) Milijuna eura 5,6 5,7 + 1,3 % 

Marža EBIT-a % 4,9 4,5 – 0,4 % bodova 

Konsolidirana dobit prema dionicama drugih 
dioničara Milijuna eura 3,8 4,7 + 24,0 % 

Rezultat po dionici (nerazrijeđeno) Eura 0,26 0,33 + 24,0 % 
     

 
 

Ključne brojke prema regijama u prvoj polovici 2019. godine 
 
Srednja i Istočna Europa 

 Jedinica 1.1. – 30.6.2018. 1.1. – 30.6.2019. Promjena 

Klijenti (30. 6.) Broj 2,32 milijuna 2,45 milijuna + 5,6 % 

Financijski planeri (30. 6.) Broj 2.760 2.824 + 2,3 % 

Prihodi od posredovanja Milijuna eura 57,3 59,0 + 2,9 % 

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT) Milijuna eura 3,7 4,2 + 13,1 % 

Marža EBIT-a % 6,5 7,1 + 0,6  % bodova 
     

 
Njemačka 

 Jedinica 1.1. – 30.6.2018. 1.1. – 30.6.2019. Promjena 

Klijenti (30. 6.) Broj 619.386 614.423 – 0,8 % 

Financijski planeri (30. 6.) Broj 1.313 1.293 – 1,5 % 

Prihodi od posredovanja Milijuna eura 29,0 30,1 + 4,0 % 

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT) Milijuna eura 3,8 4,1 + 8,7 % 

Marža EBIT-a  % 13,1 13,7 + 0,6 % bodova 

 
Južna i Zapadna Europa 

 Jedinica 1.1. – 30.6.2018 1.1. – 30.6.2019 Promjena 

Klijenti (30. 6.) Broj 464.937 606.370 + 30,4 % 

Financijski planeri (30. 6.) Broj 659 837 + 27,0 % 

Prihodi od posredovanja Milijuna eura 29,0 38,0 + 31,0 % 

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT) Milijuna eura  2,9 2,4 – 16,9 % 

Marža EBIT-a % 10,0 6,4 – 3,6  % bodova 
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