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A konszern köztes jelentése 2017/9H:
Egyre több európai ügyfél bízik az OVB-ben

OVB Vermögensberatung Kft.
1138 Budapest
Váci út 140.
www.ovb.hu

 Az ügyfelek száma 3,33 millió főre emelkedett
 A vállalat megerősíti a teljes évre kiadott előrejelzését

2017 november 9., Köln – Az európai pénzügyi közvetítő konszern, az OVB Holding
AG 2017 szeptember végéig 1,9 százalékkal, 3,33 millió főre növelte ügyfélállományát. Ezzel párhuzamosan a konszern 2017 január és szeptember között 166,3
millió euró összes értékesítési jutalékot termelt ki (előző éves érték: 171,1 millió
euró). A közép- és kelet-európai szegmensben, amely a forgalom 48,5 százalékát
adta, a tárgyidőszakban az összes értékesítési jutalék 80,7 millió euróval messzemenően stabil maradt (előző éves érték: 81,0 millió euró). A várható csehországi
gyengülést és a csaknem stabil szlovák és ukrán üzleti folyamatokat az igen dinamikusan fejlődő magyar, lengyel, horvát és román üzleti folyamatok ellensúlyozták. A németországi szegmensben az OVB 42,9 millió eurós összes értékesítési jutalékot ért el (előző éves érték: 46,3 millió euró). Az elmúlt évek kifejezetten dinamikus növekedése után a dél-, és nyugat-európai szegmensben az összes értékesítési
jutalék 42,8 millió euróval kissé elmaradt az előző éves szinttől (előző év: 43,9 millió euró).
Mario Freis, az OVB Holding AG vezérigazgatója elmondta: „Ügyfeleink számának
növekedése azt jelzi, hogy az európai népesség körében egyre nagyobb az igény a
személyes és szakképzett átfogó pénzügyi tanácsadásra.”
A stratégiai intézkedések megvalósítása hatással van az EBIT alakulására
Az egyre nagyobb kihívásokat jelentő keretfeltételek mellett, különösen ami a jelentős német-, és csehországi piacokra jellemző szabályozási hatásokat illeti, a
közép-, és hosszútávú célokat szolgáló befektetési ráfordítások hátráltatták az OVB
eredményének növekedését. Az OVB konszern operatív eredménye a tárgyidőszakban elérte a 10,5 millió eurót (előző év: 12,4 millió euró).
A vállalatvezetés továbbra is azt várja, hogy a teljes 2017-es évre vonatkozóan a
forgalom kissé az előző éves szint alatt lesz, míg az operatív eredmény mérsékleten
csökkenni fog.
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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 pénzügyi tanácsadás áll. Az OVB jelenleg 14 európai országban tevékenykedik.
A vállalat 4 774 főállású pénzügyi közvetítővel és 3,33 millió ügyféllel rendelkezik.
2016-ban az OVB Holding AG leányvállalataival együtt 231,8 millió euró összértékű
értékesítési jutalékot, valamint 16,5 millió euró értékű EBIT-et gazdálkodott ki. Az
OVB Holding AG-t 2006. július elejétől jegyzik a Frankfurti Értékpapírbörzén (Prime
Standard, ISIN DE0006286560).
A 2017 első kilenc hónapjának eredményeiről szóló prezentáció és a köztes jelentés
a www.ovb.eu webcímen az Investor Relations pontban tölthető le.
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Az OVB konszern gazdasági mutatói 2017 első kilenc hónapjában
2017.01.01. –
2017.09.30.

2017.01.01. –
2017.09.30.

száma

3,26 millió

3,33 millió

+ 1,9 %

száma

5 089

4 774

– 6,2 %

millió euró

171,1

166,3

– 2,8 %

Operatív mutatók

Mértékegység

Ügyfelek (09.30.)
Pénzügyi közvetítők (09.30.)
Értékesítési jutalék összesen

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

Mértékegység

2017.01.01. –
2017.09.30.

2017.01.01. –
2017.09.30.

Változás

Változás

millió euró

12,4

10,5

– 15,2 %

%

7,3

6,3

– 1,0 %-pont

millió euró

9,7

7,8

– 19,7 %

euró

0,68

0,54

– 19,7 %

* az összes értékesítési jutalék alapján

Mutatók régiók szerint 2017 első kilenc hónapjában
Mértékegység

2017.01.01. –
2017.09.30.

2017.01.01. –
2017.09.30.

Ügyfelek (09.30.)

száma

2,20 millió

2,26 millió

+ 2,4 %

Pénzügyi közvetítők (09.30.)

száma

3 028

2 755

– 9,0 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

81,0

80,7

– 0,4 %

EBIT

millió euró

6,7

6,4

– 3,9 %

%

8,2

7,9

– 0,3 %-pont

száma

635 471

623 171

– 1,9 %

Pénzügyi közvetítők (09.30.)

száma

1 357

1 345

– 0,9 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

46,3

42,9

– 7,3 %

EBIT

millió euró

4,9

4,4

– 9,1 %

%

10,5

10,3

– 0,2 %-pont

Változás

Közép- és Kelet-Európa

EBIT árrés*
Németország
Ügyfelek (09.30.)

EBIT árrés*
Dél- és Nyugat-Európa
Ügyfelek (09.30.)

száma

426 649

447 652

+ 4,9 %

Pénzügyi közvetítők (09.30.)

száma

704

674

– 4,3 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

43,9

42,8

– 2,5 %

EBIT

millió euró

6,2

5,4

– 12,9 %

%

14,2

12,7

– 1,5 %-pont

EBIT árrés*
* az összes értékesítési jutalék alapján

