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VIENNA INSURANCE GROUP – STRMÝ NÁRŮST VÝSLEDKU V ROCE 2014 
 
Zisk (před 
zdaněním) vzrostl  
o 46,0 procenta na 
518,4 mil. EUR 

Výsledek na akcii 
prudce stoupl: 
o 75,5 procenta na 
2,75 EUR 

Combined Ratio 
výrazně kleslo         
na 96,7 procenta  

Pojistné stabilní 
ve výši 9,1 mld. 
EUR 

 

 
 

„Vienna Insurance Group profituje z expanze do střední      

a východní Evropy. V roce 2014 představoval podíl 

koncernových společností z tohoto regionu téměř dvě třetiny 

koncernového zisku.“  

 

Peter Hagen, CEO Vienna Insurance Group   

 

Návrh dividendy 

Zvýšení o 10 centů na 

1,40 EUR 
na akcii 

 
 
 
 
Díky využití potenciálů vždy o krok napřed – s vysokými výnosy a silným kapitálem   
 
V obchodním roce 2014 získal přední pojišťovací koncern Rakouska a regionu střední a východní 
Evropy v náročném prostředí předepsané, konsolidované pojistné ve výši 9,1 mld. EUR. Po očištění o 
vlivy měnových kurzů tak koncern dosáhl růst pojistného o 0,9 procenta i navzdory tomu, že v oblasti 
krátkodobého jednorázově placeného životního pojištění v Polsku a v rámci portfolií v Itálii a 
Rumunsku došlo k dalšímu poklesu v důsledku optimalizačních opatření. 
 
Velmi dobrou výkonnost dokresluje i výrazné zlepšení ukazatele Combined Ratio o zhruba 4 
procentní body na 96,7 procenta; v regionu SVE ukazatel Combined Ratio vykázal dokonce hodnotu 
93,4 procenta. 
 
Finanční výsledek koncernu představoval 1,1 mld. EUR při současném zatížení opravnými položkami 
na obligace banky Hypo Alpe Adria / Heta i prvními projevy aktuálně nízkého úročení na trzích. 
Kapitálové umístění (včetně likvidních prostředků) Vienna Insurance Group dosahovalo ke konci 
obchodního roku 2014 31,1 mld. EUR a stouplo tak o 4,5 procenta. 
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Významné zlepšení výsledku za rok 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncentrace na ziskovost – pozitivní výsledek ve všech segmentech a regionech 
 
Vienna Insurance Group se podařilo zvýšit zisk (před 
zdaněním) o 46 procenta na celkově 518,4 mil. EUR. 
Podíl zemí SVE na výsledku stoupl na přibližně 
64 procent. 
 

64 procent 
Podíl zemí SVE na zisku 

 (před zdaněním) 

 

 
„Tímto vynikajícím výsledkem za rok 2014 se Vienna Insurance Group řadí mezi tři nejvýnosnější 

podniky podle hlavního rakouského burzovního indexu ATX. Úspěšně jsme optimalizovali naše 

působení na mnoha trzích a máme skvělou kapitalizaci. Díky návrhu na zvýšení dividendy o 10 centů 

na 1,40 EUR na akcii budou mít z pozitivního vývoje koncernu prospěch i naši akcionáři.“ 

Peter Hagen 
 
 
Poprvé od roku 2011 tak všechny obchodní oblasti a regiony znovu kladně přispěly k výsledku. 
 
Výsledek na akcii vzrostl o působivých 75,5 procenta na 2,75 EUR. Pozitivně se tak projevilo opatření 
na optimalizaci kapitálové struktury koncernu v podobě emise podřízených dluhopisů, uskutečněné 
koncem roku 2013. 
 
Na základě ratingu A+ se stabilním výhledem od agentury Standard & Poor‘s VIG nadále disponuje 
nejlepším ratingem ze všech podniků zahrnutých do rakouského burzovního indexu ATX. 
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Vynikající postavení v Rakousku  
 
S tržním podílem zhruba 24 procent jsou koncernové společnosti Vienna Insurance Group nadále 
jasnou jedničkou na rakouském pojistném trhu. 
 
Předepsané pojistné v Rakousku dosáhlo přibližně 4,1 mld. EUR. V oblasti neživotního pojištění byl 
po očištění o aktivity pojišťovny Donau Versicherung v Itálii vykázán růst o 3,6 procenta. 
  
Mimořádné úspěchy, a to i v oblasti odbytu, zaznamenala společnost Wiener Städtische 
Versicherung, která v životním pojištění dosáhla nárůstu o 5,3 procenta a v neživotním pojištění také 
zvýšila pojistné o 3,8 procenta.  
 
Pojišťovna s Versicherung potvrdila postavení lídra rakouského trhu v životním pojištění. 
 
 
S tržním podílem 19 procent je VIG celkovou jedničkou na stěžejních trzích 
 
25 let od zahájení expanze do perspektivního regionu 
střední a východní Evropy je Vienna Insurance Group 
lídrem tohoto trhu. Díky pokračování v cestě růstu 
zaměřeného na hodnotu VIG i v roce 2014 dále 
posílila svou pozici. 

25 let VIG v SVE 

Value Inspired Growth 
 

 
 
CEE – silné zastoupení, výrazný růst zisku 
 
Česká republika vykázala se 178 mil. EUR nejvyšší zisk v rámci celého koncernu (před zdaněním). V 
Rumunsku se díky zisku (před zdaněním) ve výši 6 mil. EUR zdařil návrat k ziskovosti. 
  

+ 42 procent 
Růst zisku v zemích SVE 

 

Polsko (+9,8 procenta) a Slovensko (+7,6 procenta) se 
spolu s Ostatními trhy (+5,4 procenta) postaraly v roce 
2014 o rekordní výsledky. 

 
 
25 let SVE – pojistné a zisk VIG jsou symbolem významu regionu  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

Podíl na pojistném podle regionů Podíl na zisku (před zdaněním) podle regionů 
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Číslo 1 v České republice – na nejsilnějším trhu SVE 

 
Stejně pozitivně se v regionu SVE vyvíjelo i pojistné. V českých korunách vzrostlo pojistné v České 
republice o 1,3 procenta. S podílem 18,7 procenta na koncernovém pojistném je tato země největším 
trhem VIG ve střední a východní Evropě. V součtu jsou české koncernové společnosti s tržním 
podílem 33,7 procenta jedničkou pojistného trhu. Navíc byl již předtím velmi dobrý ukazatel Combined 
Ratio dále klesl na historicky nejlepší hodnotu 86,2 procenta. 
 
 
Slovensko vykázalo silný výsledek 
 
Slovenské koncernové společnosti VIG pokračovaly i v roce 2014 v kurzu zaměřeném na profitabilitu. 
Zisk (před zdaněním) značně stoupl o 7,6 procenta a ukazatel Combined Ratio byl snížen na 
vynikajících 91,3 procenta. S tržním podílem ve výši 33,6 procenta je Vienna Insurance Group nadále 
s náskokem jedničkou tohoto stěžejního koncernového trhu. 
 
 
Polsko - úspěchy v oblasti malých a středních podniků 
 
Na polském trhu dosáhla Vienna Insurance Group – po očištění o vliv krátkodobého jednorázově 
placeného životního pojištění – růstu o 7,9 procenta. Úspěšná byla polská společnost Compensa v 
oblasti malého a středního podnikání. Protože více než 25 procent těchto podniků v Polsku není 
dostatečně pojištěno, vsadila Compensa právě na tento tržní potenciál prostřednictvím 
nejmodernějších pojistných produktů. Úspěšné posílení odbytových aktivit se projevilo růstem 
pojistného v segmentu malých a středních podniků o zhruba 35 procent.  
 
 
VIG v Rumunsku na dobré cestě 
 
Pokračující restrukturalizace a v posledním období 
zlepšující se situace na trhu vrátily Vienna Insurance Group 
v Rumunsku do pásma zisku. V rámci důkladné 
restrukturalizace portfolií bylo vědomě počítáno s poklesem 
pojistného. I tak si koncern s tržním podílem 19,5 procenta 
zachoval prvenství na rumunském pojistném trhu. Ukazatel 
Combined Ratio byl výrazně snížen, nadále však zůstal nad 
hranicí 100 procent. 
 

 

6 mil. EUR 
Příspěvek k zisku     

z Rumunska  
 

 
Rekordní výsledek a dynamický růst na Ostatních trzích 
 
Díky prozíravé a na výsledek orientované politice upisování zaznamenala Vienna Insurance Group v 
rámci Ostatních trhů na lokální bázi dvouciferný růst pojistného o 14,5 procenta. Vyzvednout je třeba 
zejména přírůstky v Pobaltí (+22,8 procenta), Maďarsku (+15,6 procenta) a Albánii (+40,4 procenta). 
Navíc dosáhla VIG na Ostatních trzích rekordního zisku (před zdaněním) ve výši 51,7 mil. EUR.  
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Group Embedded Value dokladem růstu hodnoty 
 
Ukazatel Embedded Value, určený podle mezinárodních směrnic, sestává z čistého jmění Vienna 
Insurance Group a aktuální hodnoty budoucích výnosů z existujícího pojistného kmene životního a 
zdravotního pojištění spolu, a byl potvrzen společností B&W Deloitte GmbH, Kolín nad Rýnem. 
 
Setrvalost rozvoje pojišťovací činnosti Vienna Insurance Group se odráží v tom, že hodnota Group 
Embedded Value (po zdanění) k rozhodujícímu dni 31. prosince 2014 navzdory převládajícím nízkým 
úrokovým mírám vzrostla o 2,0 procenta na 6,11 mld. EUR (upravená hodnota za rok 2013: 5,99 mld. 
EUR). Marže nového obchodu ve výši 6,5 procenta, dosažená v zemích SVE, je opět špičkovým 
výsledkem i v mezinárodním porovnání. 
 
 
Výhled na rok 2015 
 
Cílem Vienna Insurance Group na rok 2015 stále zůstává růst převyšující celkový trh. Vzhledem k 
současným nízkým úrokovým mírám je třeba v roce 2015 vycházet z poklesu řádného finančního 
výsledku, který z dnešního pohledu nebude možné překompenzovat cíleným zlepšením 
pojistnětechnického výsledku. Pro koncern nadále nepřichází do úvahy usilovat o vyšší kapitálové 
výnosy za cenu zvýšeného rizika při alokaci. Vienna Insurance Group zůstává věrná své 
konzervativní politice umisťování za důkladného zvážení rizik. 
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v mil. EUR 12M 2014 12M 2013 +/- %

Předepsané pojistné 9.145,7 9.218,6 -0,8

Rozlišené pojistné 8.353,7 8.479,1 -1,5

Výsledek finančního hospodaření 1.116,9 1.226,9 -9,0

Ostatní výnosy 125,5 143,9 -12,8

Náklady na pojistná plnění -6.919,9 -7.210,6 -4,0

Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -1.874,8 -1.866,3 0,5

Ostatní náklady -283,0 -417,8 -32,3

Zisk před zdaněním 518,4 355,1 46,0

Daňové náklady -127,0 -98,8 28,5

Přebytek období 391,4 256,3 52,7

Menšinové podíly na přebytku období -24,6 -22,0 11,7

Koncernový výsledek 366,8 234,3 56,5

Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 2,75 1,57 75,5

Combined Ratio (netto v %) 96,7 100,6 -3,9pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 1. leden - 31. prosince 2014

Odvětví činnosti:

12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- %

Předepsané pojistné 4.560,4 4.618,4 -1,3 4.199,0 4.202,4 -0,1 386,3 397,8 -2,9

Zisk před zdaněním 309,6 53,6 >100 161,6 266,0 -39,3 47,2 35,6 32,6

Regiony:

12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- %

Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 1.838,1 1.871,9 -1,8 826,7 892,0 -7,3 331,1 326,1 1,5

Předepsané pojistné v životním pojištění 1.870,7 1.844,5 1,4 856,8 870,1 -1,5 395,9 418,6 -5,4

Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění 368,2 357,4 3,0   

Předepsané pojistné celkem 4.077,0 4.073,9 0,1 1683,4 1.762,1 -4,5 727,0 744,7 -2,4

Zisk před zdaněním 169,7 235,1 -27,8 177,9 197,8 -10,1 59,5 55,3 7,6

Combined Ratio (netto v %) 99,9 101,4 -1,4pp 86,2 91,5 -5,3pp 91,3 93,6 -2,3pp

12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- %

Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 553,9 560,1 -1,1 285,3 300,0 -4,9 606,1 607,1 -0,2

Předepsané pojistné v životním pojištění 480,2 582,2 -17,5 54,4 61,8 -12,1 531,4 414,2 28,3

Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění   18,1 40,4 -55,1

Předepsané pojistné celkem 1.034,1 1.142,3 -9,5 339,7 361,8 -6,1 1.155,6 1.061,6 8,9

Zisk před zdaněním 55,2 50,2 9,8 6,1 -98,7 n.a. 51,7 49,0 5,4

Combined Ratio (netto v %) 96,3 96,2 0,1pp 105,0 179,4 -74,4pp 97,6 98,6 -1,1pp

12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- %

Předepsané pojistné celkem 1.289,8 1.303,9 -1,1 -1.160,9 -1.231,6 -5,7 9.145,7 9.218,6 -0,8

Zisk před zdaněním -2,2 -133,3 -98,3 0,7 -0,2 n.a. 518,4 355,1 46,0

Koncernový výsledek 366,8 234,3 56,5

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

Ostatní trhy

Konsolidace

Polsko

v mil. EUR

v mil. EUR

Rumunsko

v mil. EUR

Rakousko SlovenskoČeská republika

CelkemCentrální funkce

Výkaz za odvětví (IFRS) 1. leden - 31. prosince 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 
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