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első félévében 2,3 százalékkal, 103,7 millió euróra növelte összesített forgalmát.
A 2014 első negyedévében tapasztalt visszafogott fejlődést követően 2014
második negyedévében, a 2013-as év hasonló időszakához viszonyítva a
vállalatcsoport forgalma jelentősen, közel 16 százalékkel növekedett. A sikerek
ellenére Michael Rentmeister, az OVB Holding AG elnök-vezérigazgatója aggódik
az európai magán nyugdíj-előtakarékosság helyzetéért: „Jelenleg a médiákban
egy érzelmi színezetű vita folyik az életbiztosításokat és a pénzügyi közvetítők
juttatási modelljeit illetően. Ennek ellenére, ügyfeleink számára is érthető és
elfogadott, hogy a jó tanácsadási szolgáltatásnak ára van. Sokkal fontosabb
lenne, hogy az alacsony kamatok politikájának a nyugdíj-előtakarékosságra mért
pusztító hatása kerüljön a fókuszpontba: Ez ténylegesen befolyásolja az
előtakarékoskodókat és a feltétlenül szükséges öngondoskodás területén
jelentősen módosítja az emberek gondolkodásmódját. Azokat akik most rossz
következtetéseket vonnak le, nagy veszély fenyeget: Az öregkori szegénység.“
Növekedés az ügyfelek, a pénzügyi közvetítők és az új szerződések
területén
Azt hogy mekkora igény van a pénzügyi-, és előtakarékossági területen a
témakörökön átívelő tanácsadásra, jól mutatja az OVB
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ügyfélszámban, tanácsadói számban és az új szerződések számában elért
növekedése. A 2013-as év közepe óta az OVB konszern Európában 3,14 millió
ügyfélből álló bázist épített ki. A megkötött új szerződések száma 5,7 százalékkal,
247 349-re nőtt az előző év azonos időszakához képest. A főállású OVB
pénzügyi tanácsadók száma az elmúlt tizenkét hónapban 3,5 százalékkal, 5134
főre növekedett. „Egyértelműen megmutatkozik, milyen döntő szerepe volt a
2012-ben elindított stratégiai központi intézkedéseknek, melyek konzekvensen
továbbsegítettek minket a vezető európai rendszerértékesítővé válás útján. Az
olyan intézkedések, mint a BOOST (Best of OVB Success Teams), melyben az
átlátható és a teljes vállalton belül reprodukálható „best of-kezdeményezések“
által az OVB sikeres európai vállalattá vált, ma már kifejtik tartós hatásukat és
egy kihívásokkal teli környezetben is segítenek minket az új üzletek
megkötésében“, magyarázta Rentmeister a konszern operatív mutatószámainak
pozitív változását.
Számos országban sokkal kedvezőbbek az üzleti folyamatok
A 2014-es év első félévében az OVB konszern igen pozitív forgalmi növekedést
könyvelhetett

el

Spanyolországban,

Magyarországon,

Lengyelországban,

Olaszországban és Svájcban. Németországban az üzletmenet stabil volt. Az év
elejei csehországi veszteségeket ellensúlyozták a közép-kelet-európai piaci
szegmens legtöbb országában tapasztalható kedvező üzleti folyamatok; az OVB
Szlovákia forgalomnövekedése például csaknem elérte az 5 százalékot.
Dél-, és Nyugat-Európában már az első negyedévtől fogva dinamikus üzleti
növekedésnek örvendhettünk, mely az év második három hónapos időszakában
is tovább folytatódott. A szegmens összesített értékesítési jutaléka az év első hat
hónapjában
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30,5 százalékkal, az előző év hasonló időszakának 16,2 milliós értékével
szemben 21,1 millió euróra emelkedett.
„Ismét megmutatkozik, milyen okos és előrelátó volt az 1990-es évek elején
hozott döntés, melynek során az OVB már bevált üzleti modelljét átültettük eddig
13 külföldi ország piacára. Ma már mi vagyunk az egyetlen egész Európában
tevékenykedő átfogó pénzügyi szolgáltató, amely pénzügyi tanácsadóinak
nemzetközi karrierlehetőséget nyújtó, egyedülálló üzleti modellt kínál“, mondta el
Rentmeister a konszern nemzetközi berendezkedéséből adódó kiváló stabilitás
kapcsán.
Dinamikus eredmény-fejlődés
A 2014 januártól júniusig tartó időszakban az OVB konszern 4,7 millió eurós
kamatok és adózás előtti eredményt (EBIT) ért el, mely 22,7 százalékkal
magasabb az előző évi 3,9 millió eurós eredménynél.
A pozitív fejlődés fő hajtóerejét a dél-, és nyugat-európai piac adta, melynek
operatív eredménye az előző év háromszorosa, 2,2 millió euró volt (előző év: 0,7
millió euró).
Miközben az OVB bizonyos országok piacán dinamikus fejlődést mutat, az olyan
országokban, mint Németország, Csehország és Szlovákia a stratégiai figyelem
jelenleg a stabil eredményeken van, melyeket ezek az országok egy kihívásokban
gazdag környezetben is kitermelnek.
A konszern összesített értékesítési jutalékra vonatkoztatott EBIT-árrése 2014 első
félévében az előző év azonos időszakában tapasztal 3,8 százalékkal összevetve
4,6 százalék volt.
Még kedvezőbb az operatív eredmény és az egy részvényre vetített eredmény
területén tapasztalható fejlődés: Az előző negyedévvel

Sajtóközlemény
2014.08.13.
4 / 7 oldal

összehasonlítva az EBIT 84,9 százalékkal az előző félével összehasonlítva pedig
22,7 százalékkal nőtt.
Az OVB által részvényesi számára kitermelt egy részvényre eső eredmény a
januártól júliusig terjedő időszakban 35 százalékkal, 20 euró centről 27 euró
centre nőtt.
Megerősítést nyertek a 2014-es előrejelzések
Az OVB megerősítette azon előrejelzését, mely szerint a 2013-as évvel
összevetve a 2014-es évben forgalmát kissé növelni fogja és ennek
következtében egy stabil operatív eredményt fog elérni. „A soron következő
negyedévekben arra fogunk összpontosítani, hogy továbbra is kihasználjuk olyan
erősségeinket, mint például kiterjedt európai jelenlétünk és témakörökön átívelő
OVB ABS rendszerünk (elemzés – tanácsadás – szolgáltatás). Ezen kívül azt
reméljük, hogy a növekvő piaci nehézségek és a szabályozási düh örvénye
lassan megnyugszik és a kereskedelem figyelme végre a demográfiai kihívásokra
irányul“, mondta el Michael Rentmeister a szűnni nem akaró szabályozási hullám
kapcsán.
Az OVB konszernről
A kölni székhelyű OVB konszern a vezető európai pénzügyi szolgáltató vállalatok
egyike. 1970-es alapítása óta az OVB üzleti tevékenységének középpontjában a
magánháztartásoknak nyújtott témakörökön átívelő tanácsadás áll. Az OVB több
mint 100 nagyteljesítményű termékszolgáltatóval működik együtt és az

egzisztencia-biztosítás,
vagyonfelhalmozás

a
és

nyugdíj-előtakarékosság,

vagyonbiztosítás

területein

a
kínált

versenyképes termékeivel ügyfelei minden igényének megfelel. Az OVB jelenleg
14 országban tevékenykedik. Közel 5100 főállású pénzügyi tanácsadóval és 3,1
millió ügyféllel rendelkezik. Az OVB Holding AG 2013-ben leányvállalataival
együtt 204,8
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millió euró összértékű értékesítési jutalékot, valamint 10,2 millió euró értékű
EBIT-et gazdálkodott ki. Az OVB Holding AG-t 2006. július elejétől jegyzik a
Frankfurti Értékpapírbörzén (Prime Standard, ISIN DE0006286560).
A 2014. első félévéről szóló prezentáció és a köztes jelentés a www.ovb.ag
webcímen az Investor Relations pontban tölthető le.
Ez a sajtótájékoztató az Interneten is megtalálható a következő címen:
www.ovb.hu  Sajtó  Nemzetközi jelentések
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Az OVB konszern 2014. 1. féléves gazdasági mutatói

Operatív mutatók

2013.01.01. –

2014.01.01. –

06.30

06.30

Mértékegység

3,02
Ügyfelek (06.30)

szám

Pénzügyi tanácsadók (06.30)

szám

Új szerződések

szám

millió
4 958
234 049

Változás

3,14
millió

+ 4,0 %

5 134

+ 3,5 %

247 349

+ 5,7 %
+ 2,3

Értékesítési jutalék összesen

Pénzügyi mutatók

millió euró

101,4

%

103,7

2013.01.01. –

2014.01.01. –

06.30

06.30

Változás

3,9

4,7

+ 22,7 %

3,8

4,6

2,9

3,8

+ 30,2 %

0,20

0,27

+ 35,0 %

2013.01.01. –

2014.01.01. –

06.30

06.30

Mértékegység

Üzleti tevékenység eredménye
(EBIT)

millió euró

+ 0,8 %EBIT árrés*
Konszern szintű eredmény

%
millió euró

pont

Részvényenkénti eredmény
(hígítatlan)

euró

* az összes értékesítési jutalék alapján

Mutatók régiók szerint 2014. 1. félévében

Mértékegység

Változás

Közép- és Kelet-Európa
Ügyfelek (06.30)
Pénzügyi tanácsadók (06.30)

fő
szám

2,05 millió

2,16 millió

+ 5,4 %

3 127

3 222

+ 3,0 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

56,1

54,0

- 3,8 %

EBIT

millió euró

4,9

4,5

- 7,2 %
- 0,3 %-

EBIT árrés*

%

8,7

8,4

pont

Németország
Ügyfelek (06.30)

szám

Pénzügyi tanácsadók (06.30)

szám

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

647 613

631 339

1 360

1 363

29,1

28,6

- 2,5 %
+ 0,2 %
- 1,7 %

EBIT

millió euró

2,7

2,5

9,3

8,8

- 6,9 %
- 0,5 %-

EBIT árrés*

%

pont

Dél- és Nyugat-Európa
Ügyfelek (06.30)

szám

Pénzügyi tanácsadók (06.30)

szám

319 693

346 159

+ 8,3 %

471

549

+ 16,6 %

Értékesítési jutalék összesen

millió euró

16,2

21,1

+ 30,5 %

EBIT

millió euró

0,7

2,2

+ 199,4 %

4,4

10,2

+ 5,8 %EBIT árrés*
* az összes értékesítési jutalék alapján

%

pont

