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 28,2 százalékkal nőtt az operatív eredmény
Köln, 2015. augusztus 14. – Az európai pénzügyi közvetítő konszern OVB
sikertörténete 2015 első félévében tovább folytatódott. A teljes forgalom 6,9
százalékkal 110,9 millió euróra emelkedett. Számos ország piacán igen
kedvezően alakult az üzletmenet. „Az OVB csupán júniusban Európa-szerte
közel 60 000 új szerződést kötött – ez a szolgáltatásaink iránti hatalmas igény
egy ékes bizonyítéka“, mondta Michael Rentmeister, az OVB Holding AG
vezérigazgatója, a féléves mutatószámok prezentációjának alkalmából. A
konszern operatív eredménye 28,2 százalékkal, 6,1 millió euróra emelkedett.
Ennek ellenére az OVB vezérigazgatója aggódik az európai magán nyugdíjelőtakarékosság miatt: „A bizonytalanság és az alacsony kamatok miatt egyre
több ember fordul el a magáncélú nyugdíj-előtakarékosságtól. Csak nagyon
kevesen állnak készen megszorításokat vállalni ma azért, hogy tartalékokat
halmozzanak fel öregkorukra. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás során pénzügyi
közvetítőink is tapasztalják ezt a veszélyes folyamatot. Itt az időtényező a
kételkedés, elfojtás, halogatás és elhalasztás ellen hat. A pénzügyi közvetítők
által nyújtott, szakképzett, témakörökön átívelő tanácsadásra ma nagyobb az
igény mint valaha.“
Az OVB ezt a szolgáltatást évek óta a legmagasabb szinten kínálja ügyfeleinek.
Németországban, 2014-ben például az ombudsmanhoz benyújtott 19 897 panasz
közül egy sem irányult OVB által közvetített termék ellen. Ausztriában a
konsument.at tesztmagazin névtelen teszt-tanácsadásokat végzett nyugdíjelőtakarékossági számlákra vonatkozóan, melyből az OVB pénzügyi közvetítői
mindenkit maguk mögé utasítva teszt-győztesként kerültek ki. „Ez csupán két
olyan példa, mely tudományosan is alátámasztja az ügyfél és a közvetítő közötti
pozitív viszonyt és következtetni enged arra, hogy – a politika és a
fogyasztóvédelem felől érkező negatív hangok ellenére – a szolgáltatásban nem
kerülnek elő szakszerűtlen díjak, vagy korlátozások“, szemléltette Rentmeister az
OVB elköteleződését a szabályozás témakörére reflektálva. „Természetesen
tudjuk, hogy a politika mindig is törvényeket fog gyártani. De azt is láthatjuk, hogy
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az új törvények hatása csak időben késleltetve jelentkezik. Álláspontunk szerint
az EU közvetítői tevékenységre vonatkozó irányelveit követően semmilyen új
törvény már nem javította tovább a fogyasztóvédelmet. Sőt, ellenkezőleg: A
pénzügyi közvetítői tevékenység minden további szabályozása ténylegesen
növeli az időskori szegénység kockázatát.“
Ezért az OVB már a 2015 júniusi közgyűlésén is többlépcsős átalakításra és az
európai nyugdíj-előtakarékossági rendszer kiegyenlítésére tett javaslatot:


le kell állítani az összes törvényi szabályozást, mely még jobban
bekorlátozza a termékszolgáltatók és a közvetítők tevékenységét,



az összes szubvenciót kizárólag az
előtakarékosság felépítésére kell fordítani,



a végrehajtási utak számának csökkentésével egyszerűsíteni kell a
rendszert.

öngondoskodó

nyugdíj-

Számos ország piacán kedvezőek az üzleti folyamatok
A konszern nemzetközi berendezkedése, valamint a vezető európai
rendszerértékesítővé válást célzó fő stratégiai intézkedések megteremtik a
sikeres
üzleti
folyamatok
alapját:
Szlovákiában,
Spanyolországban,
Olaszországban és Ausztriában átlagon felüli forgalomnövekedést értünk el.
Az év első hat hónapjában a dél-, és nyugat-európai szegmensben az összes
értékesítési jutalék 21,5 százalékkal, 21,1 millió euróról 25,7 millió euróra nőtt.
Németországban a forgalomnövekedés 5,3 százalék, míg a közép-, és keleteurópai szegmensben 2,1 százalék volt.
Több ügyfél, több pénzügyi közvetítő
Az OVB konszern Európában 3,27 millió főre tudta bővíteni ügyfélbázisát. A
licenccel rendelkező, főállású OVB pénzügyi tanácsadók száma az elmúlt
tizenkét hónapban 3,4 százalékkal, 5 308 főre emelkedett.
Átlagon felüli eredménynövekedés
A forgalomhoz hasonlóan alakultak az eredmények is. Az összes szegmens
átlagosan 28,2 százalékkal járult hozzá az eredménynövekedéshez. 2015 első
félévében az OVB konszern operatív eredménye az előző év hasonló
időszakának 4,7 millió eurójával összevetve 6,1 millió euró volt.
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A konszern összesített értékesítési jutalékra vonatkoztatott EBIT-árrése 2015
első félévében az előző év azonos időszakában tapasztal 4,6 százalékkal
összevetve 5,5 százalék volt.
Az OVB által részvényesi számára kitermelt egy részvényre eső eredmény a
januártól júliusig terjedő időszakban 7,4 százalékkal emelkedett.
További pozitív fejlődés várható
Az OVB üzleti tevékenységének keretfeltételei az év hátralévő részében előre
láthatólag stabilak maradnak. 2014-el összevetve, a 2015-ös éve első hat
hónapjában tapasztalt üzleti eredmények alapján az OVB kissé emelkedő
értékesítési árbevétellel és a 2014-ben jelentősen megemelkedett operatív
eredménnyel ellentétben stabil, vagy kissé javuló értékkel számol.
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, a nyugdíj-előtakarékosság, a vagyonfelhalmozás és
vagyonbiztosítás területein kínált versenyképes termékeivel ügyfelei minden
igényének megfelel. Az OVB jelenleg 14 országban tevékenykedik.
Közel 5 300 főállású pénzügyi tanácsadóval és 3,3 millió ügyféllel rendelkezik. Az
OVB Holding AG 2014-ben leányvállalataival együtt 214,0 millió euró összértékű
értékesítési jutalékot, valamint 12,3 millió euró értékű EBIT-et gazdálkodott ki. Az
OVB Holding AG-t 2006. július elejétől jegyzik a Frankfurti Értékpapírbörzén
(Prime Standard, ISIN DE0006286560).
A 2015. első félév eredményeiről szóló prezentáció és a köztes jelentés a
www.ovb.hu weboldalon a Sajtó/Nemzetközi jelentések alrovatban tölthető le.
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Az OVB konszern 2015. 1. féléves gazdasági mutatói
Operatív mutatók
Ügyfelek (06.30)
Pénzügyi tanácsadók (06.30)
Értékesítési jutalék összesen

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

Mértékegység
száma
száma
millió euró

Mértékegység

01.01. –
2014.06.30
3,14 millió
5 134
103,7
01.01. –
2014.06.30

01.01. –
2015.06.30
3,27 millió
5 308
110,9
01.01. –
2015.06.30

Változás
+4,1 %
+3,4 %
+6,9 %

Változás

4,7

6,1

+28,2 %

4,6

5,5

3,8
0,27

4,2
0,29

+0,9 %pont
+10,8 %
+7,4 %

millió euró
%
millió euró
euró

* az összes értékesítési jutalék alapján

Mutatók régiók szerint 2015. 1. félévében

Közép- és Kelet-Európa
Ügyfelek (06.30)
Pénzügyi tanácsadók (06.30)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
EBIT árrés*
Németország
Ügyfelek (06.30)
Pénzügyi tanácsadók (06.30)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
EBIT árrés*
Dél- és Nyugat-Európa
Ügyfelek (06.30)
Pénzügyi tanácsadók (06.30)
Értékesítési jutalék összesen
EBIT
EBIT árrés*
* az összes értékesítési jutalék alapján

Mértékegység

01.01. –
2014.06.30

01.01. –
2015.06.30

fő
száma
millió euró
millió euró
%

2,16 millió
3 222
54,0
4,5
8,4

2,24 millió
3 333
55,1
4,6
8,4

+3,7 %
+3,4 %
+2,1 %
+1,5 %
±0,0 %-pont

száma
száma
millió euró
millió euró
%

631 339
1 363
28,6
2,5
8,8

645 754
1 348
30,1
2,6
8,8

+2,3 %
-1,1 %
+5,3 %
+5,0 %
±0,0 %-pont

száma
száma
millió euró
millió euró
%

346 159
549
21,1
2,2
10,2

381 067
627
25,7
2,9
11,4

+10,1 %
+14,2 %
+21,5 %
+36,5 %
+1,2 %-pont

Változás

