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ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 
 
POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING „A+“ SE STABILNÍM VÝHLEDEM 
 
 
 
Zvýšení zisku  
o 41,4% na 
290,9 mil. EUR 
 
Výrazný příspěvek  
k zisku ze zemí SVE 

 
Pojistné stabilně 
ve výši zhruba 
5,0 mld. EUR  
 
Nárůst po odečtení 
měnových vlivů ve výši 
+1,0% 
 

 
Combined Ratio 
sníženo na 97,1%  
 
 
oproti 99,8%  
v 1. pololetí 2013  

 
Správní náklady 
sníženy o dalších 
4,2%  
 
Významné úspory o 
zhruba 20% od r. 2008 
 

 
 
Zisk (před zdaněním) koncernu Vienna Insurance Group se v 1. pololetí 2014 vyvíjel výrazně 
pozitivně a značně vzrostl o 41,4 procenta na 290,9 mil. EUR. Přibližně 55 procent výsledku pochází 
z regionu SVE, přičemž svoji výkonnost dále zlepšily i rumunské koncernové společnosti. 
 
Navzdory upisovací politice důsledně orientované na výnosy zaznamenala Vienna Insurance Group 
i v náročném konjunkturálním prostředí stabilní vývoj pojistného ve výši zhruba 5,0 mld. EUR. Po 
odečtení měnových vlivů to dokonce představuje solidní růst o 1,0 procenta. 
 
 

„Silné výsledky SVE významně přispívají k dobrému vývoji 
koncernu. Projevují se i první pozitivní vlivy opatření přijatých 

v Rumunsku. Opětovné potvrzení našeho ratingu „A+“ se 
stabilním výhledem ze strany S&P navíc podtrhuje finanční 

sílu koncernu Vienna Insurance Group.“ 
 

 
Peter Hagen 

CEO Vienna Insurance Group 
 
 

 
Combined Ratio bylo sníženo o 2,7 procentního bodu a představuje velmi dobrých 97,1 procenta. 
Vienna Insurance Group dosáhla tohoto významného zlepšení navzdory pokračující konzervativní 
politice tvorby rezerv na obchodní činnost společnosti Donau Versicherung v Itálii a zátěže 
způsobené povětrnostními škodami zejména v Rakousku, Srbsku a v Bosně a Hercegovině. 
 
Finanční výsledek koncernu představuje 551,6 mil. EUR. Finanční investice koncernu Vienna 
Insurance Group (včetně likvidních prostředků) dosáhly zhruba 30,5 mld. EUR (k 30. červnu 2014). 
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KONTINUÁLNÍ POKLES SPRÁVNÍCH NÁKLADŮ 
 
Díky efektivnímu managementu nákladů se podařilo snížit správní náklady koncernu v 1. pololetí 
2014 o dalších 4,2 procenta.  
 
Vienna Insurance Group soustavně pracuje na zvyšování efektivnosti celého podniku. Od roku 2008 
se díky přijatým opatřením podařilo snížit náklady na administrativu o přibližně jednu pětinu. Za stejné 
období vzrostlo časově rozlišené netto pojistné o přibližně 25 procent. 
 
             
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠPIČKOVÝ RATING OD STANDARD & POOR’S PODTRHUJE STRATEGII KONCERNU 
 
Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s opět potvrdila vynikající rating „A+“ se stabilním 
výhledem, čímž je Vienna Insurance Group podnikem s nejlepším ratingem v rámci indexu ATX. 
Agentura zdůraznila vynikající postavení koncernu jako lídra trhu v Rakousku a zemích SVE v rámci 
konkurenčního prostředí. Pozitivně vyzvedla i dobře diverzifikované portfolio ve všech obchodních 
oblastech a současně i pevně zakotvenou strategii multikanálového prodeje při zohlednění 
exkluzivního odbytového partnerství s Erste Group. Vynikající kapitálová vybavenost koncernu 
přesahuje ukazatel, který stanovuje S&P pro rating AAA, což dokládá finanční stabilitu koncernu VIG.  
 
 
STŘEDOBODEM POZORNOSTI JSOU VÝNOSY 
 
V segmentu neživotního/úrazového pojištění zaznamenaly mnohé koncernové společnosti výrazný 
vývoj pojistného: například v Rakousku dosáhla Wiener Städtische plus 3,1 procenta, na Slovensku 
vzrostla Komunálna poisťovňa o 6,0 procenta a společnost Wiener Städtische Osiguranje v Srbsku 
dokonce o 23,4 procenta.  
 
Pojistné koncernu v neživotním/úrazovém pojištění dosáhlo celkové výše 2,6 mld. EUR. Po odečtení 
měnových vlivů bylo v tomto segmentu dosaženo mírného nárůstu o 0,3 procenta. VIG v Itálii a v 
Rumunsku v souladu se svou upisovací politikou orientovanou na výnosy i nadále snižuje objemy a to 
především v oblasti pojištění motorových vozidel.  
 
 
  

1‐6  
2014 

4.320 

1‐6 
2008 

3.471 

Časově rozlišené pojistné (netto) v mil. EUR 

+24,4% 

Správní náklady v mil. EUR 

1‐6 
2014

158

1‐6
2008

196
‐19,3%
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NÁRŮST V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 
 
V segmentu životního pojištění pojistné mírně vzrostlo o 0,5 procenta na 2,2 mld. EUR. Po očištění od 
měnových vlivů dosáhl nárůst pojistného v tomto segmentu 2,0 procenta, po odečtení plánované 
redukce krátkodobého jednorázově placeného životního pojištění v Polsku to představuje dokonce 
3,6 procenta. Potěšujícího přírůstku dosáhla Česká republika, navzdory negativním měnovým 
efektům to bylo +8,3 procenta, stejně jako Slovensko s růstem o 4,4 procenta. Na Ostatních trzích byl 
zaznamenán pozoruhodný nárůst pojistného o 23,1 procenta, všechny trhy SVE v tomto regionu 
dosáhly růstu pojistného v segmentu životního pojištění. Pobaltské země nadále pokračují ve 
vynikajícím vývoji (+27,4 procenta) uplynulých čtvrtletí.  
 
 
TRHY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY SE VYVÍJEJÍ POZITIVNĚ 
 
Potěšující je, že mnoho trhů koncernu Vienna Insurance Group v rámci SVE projevuje ve výsledku 
velmi dobrou výkonnost. Například na Slovensku, v Polsku a v rámci Ostatních trhů opět vzrostl zisk 
(před zdaněním). I rumunské koncernové společnosti dokázaly pokračovat v trendu prvního čtvrtletí 
a pozitivně přispěly k zisku. 
 
I z pohledu pojistného dosáhly slovenské koncernové společnosti růstu o 3,3 procenta, společnosti v 
rámci Ostatních trhů vzrostly dokonce o 6,3 procenta. Vývoj pojistného v České republice byl ovlivněn 
zejména efektem výměnného kurzu, po odečtení těchto vlivů zaznamenaly české koncernové 
společnosti nárůst pojistného o výrazných 6,0 procenta. Na Ukrajině se koncernové společnosti 
Vienna Insurance Group vyvíjejí navzdory těžkým rámcovým podmínkám i nadále pozitivně. Na 
lokální bázi dosáhly značného nárůstu pojistného o celkově 17,4 procenta.  
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v mil. EUR 6M 2014 6M 2013 +/- %

Předepsané pojistné 4.983,8 5.029,7 -0,9

Rozlišené pojistné 4.321,5 4.407,8 -2,0
Výsledek finančního hospodaření 551,6 593,0 -7,0
Ostatní výnosy 58,1 82,0 -29,1
Náklady na pojistná plnění -3.602,6 -3.734,7 -3,5
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -932,1 -936,2 -0,4
Ostatní náklady -105,6 -206,3 -48,8
Zisk před zdaněním 290,9 205,7 41,4
Daňové náklady -69,4 -59,2 17,2
Přebytek období 221,4 146,5 51,2
Menšinové podíly na přebytku období -8,0 -5,9 35,0
Koncernový výsledek 213,5 140,6 51,9

Combined Ratio (netto v %) 97,1 99,8 -2,7pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 1. leden - 30. červen 2014

Odvětví činnosti:

6M 2014 6M 2013 +/- % 6M 2014 6M 2013 +/- % 6M 2014 6M 2013 +/- %

Předepsané pojistné 2.563,5 2.617,9 -2,1 2.223,2 2.212,6 0,5 197,1 199,1 -1,0

Zisk před zdaněním 157,6 39,2 >100 101,6 144,8 -29,8 31,6 21,7 45,5

Regiony:

6M 2014 6M 2013 +/- % 6M 2014 6M 2013 +/- % 6M 2014 6M 2013 +/- %

Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 1.121,4 1.145,8 -2,1 442,7 483,9 -8,5 182,3 178,5 2,1
Předepsané pojistné v životním pojištění 1.035,1 1.049,9 -1,4 448,8 414,6 8,3 205,0 196,4 4,4
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění 184,1 177,9 3,5  
Předepsané pojistné celkem 2.340,6 2.373,7 -1,4 891,5 898,4 -0,8 387,3 375,0 3,3

Zisk před zdaněním 110,7 112,3 -1,4 85,8 90,2 -4,9 25,7 24,6 4,3

Combined Ratio (netto v %) 99,7 102,3 -2,6pp 88,7 93,7 -5,0pp 94,5 95,2 -0,7pp

6M 2014 6M 2013 +/- % 6M 2014 6M 2013 +/- % 6M 2014 6M 2013 +/- %

Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 296,2 293,9 0,8 137,7 154,1 -10,6 319,1 321,0 -0,6
Předepsané pojistné v životním pojištění 269,2 315,9 -14,8 27,5 42,3 -34,9 232,4 188,7 23,1
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění   13,0 21,2 -38,9
Předepsané pojistné celkem 565,3 609,7 -7,3 165,2 196,3 -15,8 564,5 530,9 6,3

Zisk před zdaněním 33,7 33,2 1,4 1,0 -17,9 n.a. 23,2 22,6 2,5

Combined Ratio (netto v %) 96,0 95,5 0,4pp 108,3 117,7 -9,4pp 97,6 98,1 -0,5pp

6M 2014 6M 2013 +/- % 6M 2014 6M 2013 +/- % 6M 2014 6M 2013 +/- %

Předepsané pojistné celkem 684,8 677,5 1,1 -615,4 -632,0 -2,6 4.983,8 5.029,7 -0,9
Zisk před zdaněním 10,4 -59,4 n.a. 0,4 0,0 >100 290,9 205,7 41,4
Koncernový výsledek 213,5 140,6 51,9

Při sumarizaci zaokrouhlených částek a procentních údajů se mohou vyskytnout rozdíly v důsledku zaokrouhlení.

Výkaz za odvětví (IFRS) 1. leden - 30. červen 2014

Zdravotní pojištěníŽivotní pojištění

v mil. EUR

Neživotní/úrazové pojištění

v mil. EUR

v mil. EUR

Rumunsko

v mil. EUR

Rakousko SlovenskoČeská republika

CelkemCentrální funkce

Ostatní trhy

Konsolidace

Polsko
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Vienna Insurance Group (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní 
Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí 
klientům. VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 23 000 pracovnicemi a 
pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení 
dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze kótovaná 
Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie 
jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha. 
 
 
S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP 
Public Relations 
Schottenring 30 
1010 Vídeň 
 

Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com 
Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com 
Julia Thaller +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com 
 

Tisková zpráva je uvedena i na adrese http://www.vig.com 
 
 


