Na stagnujícím trhu hlásí Fincentrum rekordní výsledky
Praha, 27. května 2015
V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhlo Fincentrum nejlepší kvartální výsledky z běžné
činnosti ve své patnáctileté historii. Tržby v České republice a na Slovensku vzrostly
meziročně o 9 % na 365 milionů korun. Díky robustnímu růstu ziskovosti překročilo vlastní
jmění Fincentra hranici 1 miliardy korun.

TISKOVÁ ZPRÁVA

„Trh finančního poradenství čelí v posledních letech řadě překážek. Výsledky za první čtvrtletí
proto předčily naše očekávání. Díky zvýšenému zájmu o kvalitní poradenství jsme v České
republice rostli o osm a na Slovensku o dvanáct procent. To považuji na stagnujícím trhu za
mimořádně dobrý výsledek,“ říká Petr Stuchlík, předseda představenstva a generální ředitel
společnosti Fincentrum.
Masivní růst zaznamenalo Fincentrum zejména v oblasti zprostředkování hypotečních úvěrů. Za
první čtvrtletí letošního roku zprostředkovali jen v ČR poradci Fincentra téměř 1 600 hypotečních
úvěrů v objemu 2,57 mld. Kč. Rostly také obchody v oblasti neživotního pojištění a investic.
V souladu s celkovým vývojem na trhu mírně poklesl počet zprostředkovaných smluv životního
pojištění.
V roce 2014 vykázala společnost Fincentrum v ČR a na Slovensku obrat 1,390 miliardy korun.
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Fincentrum patří v České republice a na Slovensku mezi tři nejvýznamnější firmy v oboru finančního poradenství.
Skupina působí zejména v následujících oblastech:
§

§

§

§

Finanční poradenství: řádově 2500 poradců poskytuje individuální finanční poradenství občanům ČR a SR.
Společnost na těchto trzích patří mezi trojici nejvýznamnějších firem v oboru. Fincentrum dlouhodobě přispívá
ke zvýšení transparentnosti a kvality trhu finančního poradenství. V uplynulých letech zvítězilo v několika
testech finančních poradců tuzemských médií.
Fincentrum Reality: společnost Fincentrum Reality vznikla v září roku 2013 na základě poptávky po prodeji
a koupi nemovitostí klientů finančního poradenství mateřské společnosti Fincentrum a.s. s myšlenkou
poskytovat komplexní realitní a poradenský servis na nejvyšší úrovní. V současné době patří Fincentrum
Reality mezi největší realitní kanceláře v ČR se širokou nabídkou nemovitostí a bohatou škálou realitních
služeb.
Korporátní obchody: divize Korporátních obchodů je zaměřena na komplexní zajištění potřeb malých
a středních podnikatelů, průmyslových podniků, komunální sféry či bytových družstev a institucí v oblasti
zaměstnaneckých výhod, v pojištění flotil, majetkového a odpovědnostního pojištění. Klientům nabízí řešení
„šitá na míru“ ve spolupráci s pojistiteli v ČR a na Slovensku.
Fincentrum Media a Event management: vedle prestižního ocenění Fincentrum Banka roku a Investice roku
zveřejňuje také každý měsíc hodnoty ukazatele Fincentrum Hypoindex®. Fincentrum Media dále provozuje
odborné portály investujeme.cz, investujeme.sk, hypoindex.cz, ceskereformy.cz a overeniporadcu.cz.

Více na www.fincentrum.com.

