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VÝRAZNÝ NÁRŮST VÝSLEDKU ZA PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ 2014 
 
Nárůst zisku          
o 36,4%  
na 430,8 mil. EUR 
 

Výsledek na akcii 
vzrostl o 65,5%  
na 3,26 EUR 
 

Pojistné stabilně 
ve výši zhruba 
7,0 mld. EUR  
 

Combined Ratio 
sníženo na velmi 
dobrých 97,2%  
 

 

  

Vienna Insurance Group zaznamenala za první tři čtvrtletí 2014 velmi dobrý vývoj obchodní činnosti. 
Pojistné dosáhlo výše přibližně 7,0 mld. EUR, čímž i navzdory výrazně negativním vlivům výměnných 
kurzů zodpovídalo úrovni stejného období předchozího roku. Po jejich očištění to představuje nárůst 
pojistného o 1,7 procenta. 
  
Solidní výkonnost koncernových společností se projevila silným růstem zisku (před zdaněním)  
o 36,4 procenta na 430,8 mil. EUR. Ještě výrazněji, o 50,7 procenta, stoupl zisk po zdanění a 
odečtení menšinových podílů na celkem 327,7 mil. EUR. Výsledek na akcii stoupl dokonce o 
65,5 procenta a dosáhl 3,26 EUR. 
 
Dobrý vývoj pokračoval i v případě ukazatele Combined Ratio, který k třetímu čtvrtletí 2014 vykázal 
velmi slušnou úroveň 97,2 procenta, což v porovnání s předchozím rokem představuje snížení o 
3,5 procentního bodu. Tohoto výrazného zlepšení docílila Vienna Insurance Group i přes pokračování 
v konzervativní politice tvorby rezerv na obchodní činnost společnosti Donau Versicherung v Itálii a 
s tím spojenou zátěží.  
 
Finanční výsledek koncernu představuje 844,1 mil. EUR. Finanční investice koncernu Vienna 
Insurance Group (včetně likvidních prostředků) dosáhly zhruba 31,1 mld. EUR (k 30. září 2014). 
 
 
VÝRAZNÉ ZLEPŠENÍ VÝSLEDKU 
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SILNÝ VÝSLEDEK TRHŮ SVE  
 
Zisk (před zdaněním) na trzích SVE stoupl o 9,5 procenta, po očištění o měnové vlivy dokonce  
o 14,2 procenta. Celkově tvoří příspěvek koncernových společností ze střední a východní Evropy ve 
výši 56,7 procenta opět více než polovinu koncernového zisku. Mimořádně potěšující je skutečnost, 
že všechny trhy tohoto regionu (s výjimkou Bosny a Hercegoviny v důsledku těžkých škod 
způsobených živelnými pohromami v létě) vykázaly kladné výsledky. 
I na rumunském trhu pokračovalo opatrné zotavování předchozích čtvrtletí, přičemž bylo dosaženo 
zisku (před zdaněním) ve výši 2,6 mil. EUR. 
 
Díky skokovému nárůstu zisku o 10,6 procenta dosáhl po mimořádných zátěžích předchozího roku 
uspokojivé výkonnosti i tržní segment Rakouska.  
 
 
DISCIPLINOVANOST V UPISOVÁNÍ  
 
V neživotním/úrazovém pojištění uplatňuje Vienna Insurance Group disciplinovanou a zároveň na 
výnosy orientovanou upisovací politiku. To vedlo kromě jiného k poklesu pojistného v oblasti 
havarijního pojištění motorových vozidel v Rumunsku. 
 
V segmentu Rakouska se podařilo vykompenzovat značný pokles pojistného v rámci obchodní 
činnosti společnosti Donau v Itálii slušným růstem ze strany společnosti Wiener Städtische 
Versicherung přímo v Rakousku.  
 
Dvouciferný růst zaznamenalo pojistné v neživotním/úrazovém pojištění na některých trzích SVE, 
jako je Srbsko (+14,9 procenta), Albánie (+35,6 procenta), Makedonie (+32,6 procenta)  
a Gruzie (+21,9 procenta).  
 
Celkově dosáhly koncernové společnosti VIG v tomto segmentu po odečtení měnových vlivů zvýšení 
objemu pojistného o 0,8 procenta. 
 
 
NÁRŮST POJISTNÉHO V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 
 
V segmentu životního pojištění stouplo pojistné o 1,7 procenta na 3,2 mld. EUR. V Rakousku dosáhla 
společnost Wiener Städtische Versicherung výrazného nárůstu o 6,9 procenta.  
Všechny tři české koncernové společnosti v tomto segmentu rostly a v přepočtu na eura dosáhly 
vzestupu o 2,7 procenta. V českých korunách to představuje dokonce nárůst o 9,7 procenta. 
Na Slovensku dosáhla společnost Poisťovňa Slovenskej sporiteľne v bankoprodeji prostřednictvím 
dceřiné společnosti Erste Group růstu o 22,8 procenta.  
Také v Polsku zaznamenalo pojistné v životním pojištění (po očištění o efekty v důsledku cílené 
redukce krátkodobého jednorázově placeného životního pojištění) nárůst o 21,5 procenta. Polské 
koncernové společnosti jsou velmi silné především v oblasti průběžně placeného pojistného, kde 
nárůst představoval zhruba 36 procent.  
Společnost Compensa Life pokračuje v pobaltských zemích růstem o 25,5 procenta dále 
v nastoupeném vzestupu.  

„25 let po převratných změnách ve střední a východní Evropě 
představuje příspěvek našich lokálních koncernových 

společností k zisku koncernu Vienna Insurance Group přibližně 
57 procent. Jsem přesvědčen, že jedinečný vývoj tohoto regionu 

bude dlouhodobě pokračovat.“ 
 

 
Peter Hagen 

CEO Vienna Insurance Group 
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Celkově dosáhly země SVE v regionu Ostatní trhy růstu v životním pojištění o přibližně 20 procent. 
 
 
DOBŘE NASTAVENÁ STRUKTURA KONCERNU 
 
Vienna Insurance Group průběžně hodnotí strukturu a efektivitu svého působení na jednotlivých 
trzích. Fúze životních pojišťoven Compensa a Benefia přispěla ke koncentrovanému vystupování na 
stěžejním polském trhu. Produkty těchto společností jsou nyní nabízeny pod značkou Compensa Life. 
Aktivity na trhu Albánie byly sjednoceny fúzí společností Sigma a Interalbanian.   
 
 
EXPANZE POSILUJE OBCHODNÍ POTENCIÁL 

 
 
 
 
 
 

 
Během prvních tří čtvrtletí obchodního roku 2014 proběhla úspěšná integrace životních pojišťoven, 
které byly nedávno převzaty v Polsku a Maďarsku, do koncernu. Maďarská společnost AXA Biztosító 
byla v rámci toho přejmenována na Vienna Life Biztosító a již začala nabízet zcela nové produkty. 
Společnost Skandia Polsko přispěla investičním životním pojištěním přinášejícím vysoké výnosy 
k prudkému růstu pojistného v segmentu životního pojištění v Polsku.  
Úředním schválením koupě pojišťovny Donaris se sídlem v Moldávii byla zaplněna i poslední 
geografická mezera v regionu. Donaris je číslem 3 lokálního pojistného trhu a má silné postavení 
v oblasti pojištění motorových vozidel. VIG se na tomto trhu drží osvědčené strategie rychlého vstupu 
na trh a začne prostřednictvím pojišťovny Donaris nabízet další produktové linie. 
 
 
 
CENA ZA RECRUITMENT 

 
„Toto ocenění potvrzuje strategii koncernu VIG stát se atraktivním zaměstnavatelem, tedy 

‚Employer of Choice‘. Nabízíme talentovaným a angažovaným lidem atraktivní výzvy v celém 
regionu SVE.“ 

Peter Hagen 
 
 

 
 
  

 
„Strategické nákupy na našich stěžejních trzích Polska a Maďarska 
 otevírají nové možnosti odbytu. Prohloubíme tak vztahy ke klientům  

a dále posílíme naše postavení.“ 
Peter Hagen 

V Rakousku získal koncern Vienna Insurance Group poprvé stříbrnou 
pečeť kvality „Career´s Best Recruiters“. V rámci této studie je asi 
500 rakouských podniků každoročně hodnoceno podle vystupování 
během náboru, online inzerce pracovních míst, přístupu k uchazečům a 
poskytované zpětné vazby. Zisk stříbrné pečetě kvality je důkazem, že 
VIG je jedním ze špičkových zaměstnavatelů v zemi. 
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VÍCENÁSOBNÉ OCENĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY KONCERNU VIG ZA ROK 2013  
 

Vienna Insurance Group má jako na burze 
kótovaný podnik vždy v úmyslu poskytovat 
akcionářům a investorům transparentní a 
obsáhlé informace. Platí to zejména pro finanční 
údaje zveřejněné v rámci výroční zprávy. Proto je 
mimořádně potěšující ocenění výroční zprávy 
koncernu VIG za rok 2013, udělené rakouským 
hospodářským časopisem „trend“. 
 
Porota odměnila 1. místem v kategorii 
„Vypovídací schopnost o hospodaření“ přehledné 
a jasné finanční zpravodajství Vienna Insurance 
Group jako nejlepší ze všech na burze 
kótovaných rakouských podniků.  
 
V celkovém hodnocení patří výroční zpráva 
koncernu VIG mezi Top 5 a koncern je tak 
nejlépe hodnoceným poskytovatelem finančních 
služeb v Rakousku. 
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v mil. EUR 9M 2014 9M 2013 +/- %

Předepsané pojistné 7.038,6 7.050,1 -0,2

Rozlišené pojistné 6.326,7 6.364,3 -0,6
Výsledek finančního hospodaření 844,1 892,1 -5,4
Ostatní výnosy 81,8 96,9 -15,6
Náklady na pojistná plnění -5.297,4 -5.395,7 -1,8
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -1.374,3 -1.378,2 -0,3
Ostatní náklady -150,1 -263,6 -43,1
Zisk před zdaněním 430,8 315,9 36,4
Daňové náklady -91,6 -83,5 9,7
Přebytek období 339,3 232,5 45,9
Menšinové podíly na přebytku období -11,5 -14,9 -22,8
Koncernový výsledek 327,7 217,5 50,7

Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 3,26 1,97 65,5

Combined Ratio (netto v %) 97,2 100,6 -3,5pp

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

Odvětví činnosti:

9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- %

Předepsané pojistné 3.563,5 3.617,0 -1,5 3.184,0 3.129,4 1,7 291,1 303,7 -4,2

Zisk před zdaněním 229,3 52,2 >100 154,7 239,1 -35,3 46,8 24,6 90,2

Regiony:

9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- %

Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 1.490,0 1.524,5 -2,3 635,2 689,4 -7,9 252,3 251,0 0,5
Předepsané pojistné v životním pojištění 1.457,4 1.438,3 1,3 645,4 628,6 2,7 296,7 297,3 -0,2
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění 274,8 266,5 3,1  
Předepsané pojistné celkem 3.222,3 3.229,3 -0,2 1280,6 1.318,0 -2,8 549,0 548,3 0,1

Zisk před zdaněním 151,2 136,7 10,6 127,6 144,9 -11,9 43,1 42,8 0,6

Combined Ratio (netto v %) 100,8 103,2 -2,4pp 88,8 93,8 -5,1pp 93,1 93,5 -0,5pp

9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- %

Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 426,7 423,9 0,7 208,6 219,1 -4,8 458,9 460,4 -0,3
Předepsané pojistné v životním pojištění 382,6 416,9 -8,2 35,3 55,6 -36,5 358,6 283,9 26,3
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění   16,3 37,2 -56,3
Předepsané pojistné celkem 809,2 840,8 -3,7 243,8 274,6 -11,2 833,7 781,5 6,7

Zisk před zdaněním 48,7 48,6 0,3 2,6 -36,1 n.a. 37,3 37,1 0,5

Combined Ratio (netto v %) 94,6 95,0 -0,4pp 109,3 142,4 -33,1pp 96,8 97,5 -0,7pp

9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- %

Předepsané pojistné celkem 989,6 996,7 -0,7 -889,8 -939,1 -5,3 7.038,6 7.050,1 -0,2
Zisk před zdaněním 20,0 -58,2 n.a. 0,3 0,1 >100 430,8 315,9 36,4
Koncernový výsledek 327,7 217,5 50,7

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

Rakousko SlovenskoČeská republika

CelkemCentrální funkce

Ostatní trhy

Konsolidace

Polsko

v mil. EUR

v mil. EUR

Rumunsko

v mil. EUR

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

Zdravotní pojištěníŽivotní pojištění

v mil. EUR

Neživotní/úrazové pojištění
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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 
 
 


