Obrat skupiny Fincentrum v roce 2016 vyrostl o 5,2 %
na 1,61 miliardy korun
Praha, 7. března 2017

Podle předběžných výsledků uzavřela skupina Fincentrum rok 2016 dalším růstem.
Výborných výsledků dosáhla skupina zejména v České republice, kde se zvýšil obrat
o 7,6 %, na Slovensku vykázalo Fincentrum mírný pokles obratu o 1,7 %. Celkový obrat
v ČR a na Slovensku tak překročil 1,61 miliardy korun (meziročně + 5,2 %). Objem
sjednaných hypotečních úvěrů rostl na obou trzích dvouciferným tempem.
V České republice zvýšilo Fincentrum v roce 2016 obrat o 9,3 % na 1,1 miliardy Kč.

TISKOVÁ ZPRÁVA

„Rozvoj hypoték v Česku byl v roce 2016 skutečně masivní, celý trh však čekají významné
změny. Mírné zpomalení přinese nová legislativa a regulace, avšak zásadní bude vývoj
úrokových sazeb. Role dobrých finančních poradců tak získá ještě větší význam – ať již při
vyjednávání o úrokové sazbě při sjednání úvěru, tak při jednáních na konci období fixace, kdy
je řada klientů nemile překvapena novou nabídkou podmínek od své banky,“ uvedl Petr
Stuchlík, zakladatel a předseda představenstva společnosti Fincentrum.
Především díky přetrvávající chuti Čechů investovat do bydlení a zájmu o investice
pokračovalo Fincentrum v růstu také v lednu 2017, kdy se zvýšil obrat Fincentra meziročně
o 15 %. To představuje nejlepší dynamiku za posledních sedm let.
„Meziroční pokles obratu na Slovensku jen o 1,7 % v roce 2016 vysoce překonal naše
očekávání. V červenci 2016 vyvrcholila nepřátelská činnost skupiny manažerů v čele
s tehdejším předsedou představenstva Milanem Repkou. Fincentrum Slovensko se podařilo
nejen stabilizovat, ale velmi rychle i navrátit k růstu. Jsme silná a stabilní společnost, která
dokáže rychle reagovat na výzvy zvenku i zevnitř. Za to patří poděkování všem
spolupracovníkům na centrále i v poradenské síti,“ komentuje výsledky Petr Stuchlík.
Ke konci roku 2016 pracovalo pro Fincentrum v České republice a na Slovensku řádově 2 500
zkušených poradců, pro které je finanční poradenství hlavním zdrojem příjmů.
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Fincentrum patří v České republice a na Slovensku dlouhodobě mezi nejvýznamnější firmy v oboru finančního poradenství.
Skupina působí zejména v následujících oblastech:








Finanční poradenství: řádově 2 500 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.

Společnost založili v dubnu 2000 Martin Nejedlý a Petr Stuchlík. V roce 2013 vstoupili do společnosti mezinárodní investoři Arx
Equity Partners a Capital Dynamics. Více na www.fincentrum.com.

