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VIENNA INSURANCE GROUP V 1. POLOLETÍ 2015: 
 
ŠPIČKOVÝ RATING „A+“ SE STABILNÍM VÝHLEDEM POTVRZEN 
 
 
 
Pojistné – bez 
jednorázově 
placeného životního 
pojištění  – solidní 
růst o 2,2% 

 
Combined ratio ve 
výši 95,9% – 
nejlepší pololetní 
výsledek za 
posledních 5 let 

 
Rekordní 
výsledek 
Ostatních trhů – 
30,9 mil. EUR 
(plus 11,5%) 

 
Zisk (před 
zdaněním)  
ve výši zhruba  
250 mil. EUR 

    
 
 
Za stávajících podmínek se Vienna Insurance Group soustředí na výnosná odvětví 
neživotního/úrazového pojištění stejně jako na produkty běžně placeného životního pojištění, které 
zaznamenaly potěšitelný vývoj díky nárůstu o 6,3 procenta. Odůvodněná zdrženlivost v jednorázově 
placeném životním pojištění kvůli orientaci na výnosy vedla v této oblasti k poklesu o 15,7 procenta. 
Celkově získala Vienna Insurance Group za prvních šest měsíců roku 2015 předepsané, 
konsolidované pojistné ve výši 4,9 mld. EUR (minus 1,5 procenta), bez jednorázově placeného 
životního pojištění je to solidní růst o 2,2 procenta oproti předchozímu roku.  
 
„S dosavadním průběhem hospodářského roku můžeme být vcelku 
spokojeni: VIG podnikla na slibných trzích Pobaltí kroky 
k expanzi, opětovné potvrzení vynikajícího ratingu dokládá naši 
stabilitu a zlepšení významného ukazatele combined ratio 
vypovídá o tom, že koncern vykazuje vysokou pojistně-technickou 
profitabilitu. To je velmi důležité zejména ve fázích nízkých 
úroků.“ 

Peter Hagen  
CEO Vienna Insurance Group 

 

67 procent 
zisku (před zdaněním)  

ze zemí SVE 
 

K tomuto výsledku opět kladně přispěly všechny země 
a obchodní segmenty. Platí to zejména pro Ostatní trhy s 
rekordním výsledkem 30,9 mil. EUR (plus 11,5 procenta). Podíl 
zemí SVE na koncernovém zisku (před zdaněním) v prvním 
pololetí 2015 dále vzrostl na 67 procent.  

 
 

 

Uspokojivý zisk (před zdaněním) ve výši 250,5 mil. EUR zodpovídal očekáváním a byl významně 
ovlivněn klesajícím finančním výsledkem v důsledku historicky nízkých úrokových sazeb, což si 
současně vyžádalo tvorbu rezerv na personální požitky v Rakousku.  
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95,9 procenta - 
nejlepší pololetní combined ratio  

za posledních 5 let 
 

Vienna Insurance Group snížila ukazatel combined ratio  
(po zajištění) o 1,2 procentního bodu. Vynikajících 
95,9 procenta představuje nejlepší hodnotu za posledních 
pět porovnávacích období. 

 
Finanční investice (včetně hotovostních prostředků) Vienna Insurance Group dosahovaly k 30. červnu 
2015 31,3 mld. EUR. Finanční výsledek koncernu představoval 524,5 mil. EUR. Pokles o 
7,2 procenta je zapříčiněn nízkými úrokovými sazbami. 
 
 
Nejvýznamnější fakta o koncernu 
 
Ratingová agentura Standard & Poor’s opět potvrdila rating 
„A+“ se stabilním výhledem. VIG tak i nadále zůstává 
podnikem s nejlepším ratingem v rámci burzovního indexu 
ATX. Hodnocení zdůraznilo zejména velmi dobré 
konkurenční postavení lídra trhu v Rakousku i ve střední a 
východní Evropě, diverzifikované portfolio ve všech 
obchodních segmentech stejně jako strategii 
multikanálového odbytu. Kapitálové vybavení koncernu je 
excelentní a překonává benchmark agentury Standard & 
Poor’s pro rating AAA z roku 2014.  
 
 

 

Vynikající rating 
agentury S&P 

potvrzuje 
stabilitu 

 
 

 
Combined ratio  

v Rakousku se  

zlepšilo na 96,6 procenta  
 

 
 

V Rakousku dokázal příznivý růst společnosti Wiener Städtische 
Versicherung ve výši 3,0 procenta v neživotním/úrazovém 
pojištění kompenzovat pokles pojistného společnosti Donau 
Versicherung v Itálii. V oblasti životního pojištění jednal koncern 
Vienna Insurance Group, co se týče jednorázově placeného 
životního pojištění, zcela vědomě zdrženlivě. Celkově pokleslo 
pojistné rakouských koncernových společností o 2,3 procenta. 
Ukazovatel combined ratio se v 1. pololetí roku 2015 výrazně 
zlepšil o více než 3 procentní body na 96,6 procenta.   

 
Silný výsledek trhů SVE v přibližné výši 167 mil. EUR

 
 

Koncernové společnosti v České republice přispěly k zisku koncernu (před zdaněním) za 1. pololetí 
2015 největší měrou. Pojišťovny Kooperativa, ČPP a PČS nahospodařily 88,1 mil. EUR, což 
představuje nárůst o 2,7 procenta. V neživotním/úrazovém pojištění se pojistné vyvíjelo stabilně, 
odbytové aktivity se podařilo úspěšně rozvíjet především v segmentu pojištění motorových vozidel. 
V životním pojištění převládala i v České republice zdrženlivost na základě nízkých úroků v segmentu 
jednorázově placeného životního pojištění, ve kterém proto došlo k poklesu pojistného. Ukazatel 
combined ratio ve výši 89,8 procenta znovu dosáhl vynikající úrovně. 
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Na Slovensku se koncernovým společnostem podařilo v 1. pololetí 2015 mírně zvýšit předepsané 
pojistné. Vyzvednout je třeba zejména úspěšný bankoprodej prostřednictvím lokální dceřiné 
společnosti Erste Group – pojistné společnosti PSLSP výrazně vzrostlo o 19,5 procenta. Zisk (před 
zdaněním) se zvýšil o 2,0 procenta na 26,2 mil. EUR, ukazatel combined ratio dosáhl 95,6 procenta. 
 
V Polsku získal koncern Vienna Insurance Group předepsané pojistné ve výši 449,4 mil. EUR 
(minus 20,5 procenta). V oblasti pojištění motorových vozidel vedla intenzivní cenová soutěž k 
poklesu průměrného pojistného, zejména v oblasti firemních flotil a leasingu. Vzhledem k vlastní 
výnosově orientované politice upisování byla proto VIG připravena akceptovat pokles pojistného 
v segmentu neživotního/úrazového pojištění. Současně dále probíhala cílená redukce krátkodobého 
jednorázově placeného životního pojištění s nízkými maržemi. Po očištění o jednorázově placené 
životní pojištění tvoří celkový nárůst pojistného 10,3 procenta. Zisk (před zdaněním) dosáhl  
28,2 mil. EUR a ukazovatel combined ratio představuje 96,8 procenta.  
 
Důsledná restrukturalizační opatření v Rumunsku mají nadále kladný vliv na pojistné i na výnosy. 
Koncernové společnosti zaznamenaly v 1. pololetí 2015 silný nárůst pojistného o 17,6 procenta. 
Pozitivního vývoje bylo dosaženo nejen v segmentu životního, ale i neživotního pojištění. Zisk (před 
zdaněním) stoupl na 3,5 mil. EUR.  Combined ratio bylo opět výrazně zlepšeno o zhruba 
5 procentních bodů a již pouze mírně překračuje hranici 100 procent. 
 
Koncernové společnosti v zemích souhrnně označených jako Ostatní trhy zaznamenaly za prvních 
šest měsíců letošního roku rekordní výsledek. Zisk (před zdaněním) se oproti předchozímu roku 
zvýšil o 11,5 procenta na 30,9 mil. EUR. Velmi výrazně k zisku přispěly zejména Srbsko, Bulharsko 
a pobaltské země. Combined ratio se v 1. pololetí 2015 opět zlepšilo na 96,6 procenta. Mimořádně 
potěšitelný byl i výrazný nárůst pojistného o 18,4 procenta na 668,6 mil. EUR. Dvojciferného nárůstu 
dosáhly koncernové společnosti například v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku, Albánii, Turecku a v 
Pobaltí.  
 
 
Ostatní trhy motorem růstu 
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Pobaltské země se v poslední době staly pro Vienna 
Insurance Group zajímavým růstovým trhem se solidním 
hospodářským rámcem a velmi pozitivními prognózami. 
Všechny tři pobaltské státy jsou již součástí eurozóny. 
 
Silný růst zaznamenala VIG v posledních letech 
prostřednictvím životní pojišťovny Compensa Life SE, která 
úspěšně působí v Estonsku, Lotyšsku a v Litvě. Koupě 

největšího litevského prodejce pojištění Finsaltas společností Compensa Life SE byla dalším krokem 
k získání pozice lídra v životním pojištění v tomto regionu.  
 
Navíc Vienna Insurance Group v budoucnu posílí i aktivity v neživotním pojištění, které se dosud 
uskutečňovaly zejména prostřednictvím polské pojišťovny Compensa. V Litvě získala licenci nově 
založená společnost Compensa Non Life a v Lotyšsku se uskutečnila koupě neživotní pojišťovny 
Baltikums AAS. Vienna Insurance Group tak má spolu – za podmínky schválení této akvizice 
příslušnými orgány – podíl ve výši přibližně 7,5 procenta pojistného trhu pobaltských zemí. 
 
 
 

VIG expanduje 
          v Pobaltí   
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v mil. EUR 6M 2015 6M 2014 +/- %
Předepsané pojistné 4.908,0 4.983,8 -1,5
Rozlišené pojistné 4.208,9 4.321,5 -2,6
Výsledek finančního hospodaření 524,5 565,1 -7,2
Ostatní výnosy 50,2 58,1 -13,6
Náklady na pojistná plnění -3.352,6 -3.602,6 -6,9
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -956,5 -932,1 2,6
Ostatní náklady -224,0 -108,8 >100
Zisk před zdaněním 250,5 301,1 -16,8
Daňové náklady -53,4 -69,5 -23,2
Přebytek období 197,1 231,6 -14,9
Menšinové podíly na přebytku období -4,6 -8,3 -45,4
Koncernový výsledek 192,5 223,2 -13,7
Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 2,87 3,33 -13,7
Combined Ratio (netto v %) 95,9 97,1 -1,2pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 1. leden - 30. červen 2015

Odvětví činnosti:

6M 2015 6M 2014 +/- % 6M 2015 6M 2014 +/- % 6M 2015 6M 2014 +/- %
Předepsané pojistné 2.573,7 2.563,5 0,4 2.134,4 2.223,2 -4,0 200,0 197,1 1,5
Zisk před zdaněním 145,6 165,5 -12,0 82,1 104,0 -21,1 22,8 31,6 -27,9

Regiony:

6M 2015 6M 2014 +/- % 6M 2015 6M 2014 +/- % 6M 2015 6M 2014 +/- %
Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 1.122,4 1.121,4 0,1 440,4 442,7 -0,5 179,3 182,3 -1,6
Předepsané pojistné v životním pojištění 973,7 1.035,1 -5,9 394,7 448,8 -12,1 209,2 205,0 2,0
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění 190,2 184,1 3,3   
Předepsané pojistné celkem 2.286,2 2.340,6 -2,3 835,2 891,5 -6,3 388,5 387,3 0,3
Zisk před zdaněním 85,7 126,9 -32,5 88,1 85,8 2,7 26,2 25,7 2,0
Combined Ratio (netto v %) 96,6 99,7 -3,1pp 89,8 88,7 1,0pp 95,6 94,5 1,1pp

6M 2015 6M 2014 +/- % 6M 2015 6M 2014 +/- % 6M 2015 6M 2014 +/- %
Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 244,5 296,2 -17,4 160,2 137,7 16,4 345,9 319,1 8,4
Předepsané pojistné v životním pojištění 204,9 269,2 -23,9 34,0 27,5 23,5 312,8 232,4 34,6
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění   9,9 13,0 -23,9
Předepsané pojistné celkem 449,4 565,3 -20,5 194,2 165,2 17,6 668,6 564,5 18,4
Zisk před zdaněním 28,2 33,7 -16,3 3,5 1,0 >100 30,9 27,7 11,5
Combined Ratio (netto v %) 96,8 96,0 0,8pp 103,2 108,3 -5,1pp 96,6 97,6 -0,9pp

6M 2015 6M 2014 +/- % 6M 2015 6M 2014 +/- % 6M 2015 6M 2014 +/- %
Předepsané pojistné celkem 675,8 684,8 -1,3 -589,8 -615,4 -4,2 4.908,0 4.983,8 -1,5
Zisk před zdaněním -11,8 -0,1 >100 -0,3 0,4 n.a. 250,5 301,1 -16,8
Koncernový výsledek 192,5 223,2 -13,7

Při sumarizaci zaokrouhlených částek a procentních údajů se mohou vyskytnout rozdíly v důsledku zaokrouhlení.
Údaje za obchodní rok 2014 jsou přizpůsobené z důvodu změn konsolidačního celku.

Výkaz za odvětví (IFRS) 1. leden - 30. červen 2015

Zdravotní pojištěníŽivotní pojištění

v mil. EUR

Neživotní/úrazové pojištění

Ostatní trhy

Konsolidace

Polsko

v mil. EUR

v mil. EUR

Rumunsko

v mil. EUR

Rakousko SlovenskoČeská republika

CelkemCentrální funkce
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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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