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Az OVB 2016 első félévében jól teljesít
 4,4 százalék forgalomnövekedés

OVB Vermögensberatung Kft.
1138 Budapest
Váci út 140.

 32,8 százalékkal nőtt az operatív eredmény

www.ovb.hu

 Megemeltük éves prognózisunkat

Kapcsolattartó:

Köln, 2016. augusztus 10. – Az európai pénzügyi közvetítő konszern sikerrel zárta
2016 első félévét: Az összes értékesítési jutalék 4,4 százalékkal 115,8 millió euróra
emelkedett. Az előző éves értékkel összevetve az operatív eredmény jelentősen,
32,8 százalékkal, 6,1 millió euróról 8,0 millió euróra emelkedett.
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Számos ország piacán kedvezőek az üzleti folyamatok
A 14 országos leányvállalat többségét jó, vagy igen jó üzletmenet jellemezte. Egyes
országokban a kedvezőtlen keretfeltételek tompító hatással voltak az üzletmenet
alakulására. „A kihívásokkal terhelt környezet ellenére 2016 első félévében minden
szegmensben pozitív fejlődést voltunk képesek elérni. Fő kompetenciánkra
összpontosítunk, mely az átfogó finanszírozási megoldásaink felhasználásával az
ügyfeleink számára nyújtott bizalomteli, személyes és átfogó tanácsadás. Ezáltal
pénzügyi tanácsadóink egyre nagyobb értékkel bíró szolgáltatást tudnak nyújtani”,
hangsúlyozta Mario Freis, OVB CEO.
Az év első hat hónapjában a dél- és nyugat-európai szegmensben az összes
értékesítési jutalék 18,3 százalékkal, 25,7 millió euróról 30,4 millió euróra nőtt.
Ezzel az OVB ebben a régióban továbbra is dinamikusan növekszik.
Németországban a forgalomnövekedés 1,8 százalék volt. A közép- és kelet-európai
szegmens forgalma 54,8 millió euróval kissé, 0,6 százalékkal elmaradt az előző
évhez képest (előző év: 55,1 millió euró).
Továbbra is növekszik az eredmény
Az operatív eredmény jelentősen, 6,1 millió euróról 8,0 millió euróra emelkedett.
Az eredménynövekedéshez az összes szegmens hozzájárult. A forgalom
növelésével, valamint a kiadások fegyelmezett visszafogásával az OVB tovább
növelte jövedelmezőségét. A konszern összesített értékesítési jutalékra
vonatkoztatott EBIT-árrése 2016 első félévében az előző év azonos időszakában
tapasztalt 5,5 százalékkal összevetve 6,9 százalék volt. Ennek megfelelően a
részvényenkénti eredmény 0,29 euróról 0,43 euróra emelkedett.

További kedvező üzleti kilátások
„Jövőbe mutató üzleti modellünk stabil és hosszú távú sikert biztosít számunkra
még akkor is, ha a jelenlegi piaci környezet bizonyos nehézségek elé állít minket”,
mondta Freis. Oskar Heitz, CFO hozzátette: „E mellett olyan kezdeményezéseket is
elindítottunk, melyek a jövőben további növekedési potenciálokat nyitnak meg
számunkra.”
Annak ellenére, hogy a növekedési dinamika a második félévben valószínűleg már
nem lesz olyan erős, 2016 első félévének kedvező üzleti eredményei alapján az OVB
a teljes évre nézve is pozitív fejlődést vár. Az OVB a teljes 2016-os üzleti évre
vonatkozóan kissé növekvő összesített értékesítési jutalékkal (korábban: körülbelül
az előző éves szint), és az előző évhez képest jelentősen emelkedő operatív
eredménnyel (korábban: kissé emelkedő) számol.

Az OVB konszernről
A kölni székhelyű OVB konszern a vezető európai pénzügyi közvetítő vállalatok
egyike. 1970-es alapítása óta az OVB üzleti tevékenységének középpontjában a
magánháztartásoknak nyújtott hosszú távú, témakörökön átívelő, és mindenek
előtt ügyfél-orientált átfogó pénzügyi tanácsadás áll. Az OVB több mint 100
nagyteljesítményű termékszolgáltatóval működik együtt és az egzisztenciabiztosítás, a vagyonbiztosítás, a vagyonfelhalmozás és a vagyongyarapítás
területein kínált versenyképes termékcsoportjaival ügyfelei minden igényének
megfelel. Az OVB jelenleg 14 európai országban tevékenykedik.
Több mint 3,26 millió ügyféllel rendelkezik. Az OVB Holding AG 2015-ben
leányvállalataival együtt 224,7 millió euró összértékű értékesítési jutalékot,
valamint 14,0 millió euró értékű EBIT-et gazdálkodott ki. Az OVB Holding AG-t
2006. július elejétől jegyzik a Frankfurti Értékpapírbörzén (Prime Standard, ISIN
DE0006286560).
A 2016 első féléves eredményeiről szóló köztes jelentés a www.ovb.hu weboldalon,
a Sajtó/Nemzetközi jelentések alrovatban található.
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Az OVB konszern 2016. 1. féléves gazdasági mutatói
Operatív mutatók

Mértékegység

2015.01.01. –
2015.06.30.

2015.01.01. –
2016.06.30.

Változás

Ügyfelek (06.30)

száma

3,27 millió

3,26 millió

Pénzügyi közvetítők (06.30.)

száma

5 308

5 107

-3,8 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

110,9

115,8

+4,4 %

Pénzügyi mutatók
Üzleti tevékenység eredménye (EBIT)
EBIT árrés*
Konszern szintű eredmény
Részvényenkénti eredmény
(hígítatlan)

Mértékegység

2015.01.01. –
2015.06.30.

2015.01.01. –
2016.06.30.

-0,3 %

Változás

millió euró

6,1

8,0

+32,8 %

%

5,5

6,9

+1,4 %-pont

millió euró

4,2

6,1

+46,6 %

0,29

0,43

+46,6 %

euró

* az összes értékesítési jutalék alapján

Mutatók régiók szerint 2016. 1. félévében
Mértékegység

2015.01.01. –
2015.06.30.

fő

2015.01.01. –
2016.06.30.

Változás

Közép- és Kelet-Európa
Ügyfelek (06.30)

2,24 millió

2,20 millió

Pénzügyi közvetítők (06.30.)

száma

3 333

3 044

-8,7 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

55,1

54,8

-0,6 %

EBIT

millió euró

4,6

4,7

+2,0 %

%

8,4

8,6

+0,2 %-pont

EBIT árrés*

-1,8 %

Németország
Ügyfelek (06.30)

száma

645 754

636 894

-1,4 %

Pénzügyi közvetítők (06.30.)

száma

1 348

1 347

-0,1 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

30,1

30,7

+1,8 %

EBIT

millió euró

2,6

2,9

+11,3 %

%

8,8

9,6

+0,8 %-pont

EBIT árrés*
Dél- és Nyugat-Európa
Ügyfelek (06.30)

száma

381 067

419 593

+10,1 %

Pénzügyi közvetítők (06.30.)

száma

627

716

+14,2 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

25,7

30,4

+18,3 %

EBIT

millió euró

2,9

4,3

+47,9 %

%

11,4

14,3

+2,9 %-pont

EBIT árrés*
* az összes értékesítési jutalék alapján

