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VIENNA INSURANCE GROUP V 1. AŽ 3. ČTRVTLETÍ 2015: 
 
VŠECHNY TRHY S POZITIVNÍM PROVOZNÍM VÝSLEDKEM 
 
VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM ZATÍŽEN OPRAVNOU POLOŽKOU NA 
SYSTÉMY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ  
 
 
Pojistné bez 
jednorázově 
placeného ŽP - 
solidní růst o 2,5 % 

 
Vynikající ukazatel 
combined ratio 
ve výši 96,9 %  
 

 
Provozní 
výsledek  
370,3 mil. EUR 

 
Zisk (před zdaněním) 
s opravnou položkou 
tvoří 175,3 mil. EUR 

    
 
 
Vienna Insurance Group se nadále soustředí na cílený rozvoj ziskových odvětví. Patří mezi ně 
zejména neživotní/úrazové pojištění (+0,9 procenta), ale i běžně placené životní pojištění, které 
výrazně stouplo až o 5,8 procenta. V oblasti jednorázově placeného pojištění se koncern vzhledem 
k současným úrokovým sazbám chová nadále zdrženlivě. To vedlo v životním pojištění k celkovému 
poklesu o 5,2 procenta. Za prvních devět měsíců získala Vienna Insurance Group pojistné v celkové 
výši 6,9 mld. EUR (-1,8 procenta), bez jednorázově placeného životního pojištění to představuje 
solidní růst o 2,5 procenta. 
 

 

Provozní výsledek  

370,3 mil. EUR 
 

K tomuto výsledku opět kladně přispěly všechny trhy Vienna 
Insurance Group. Segment Ostatní trhy Vienna Insurance 
Group dosáhl výsledkem ve výši 48,6 mil. EUR nárůstu 
o 10,5 procenta, což představuje rekord. 

 
Combined ratio se podařilo snížit na velmi dobrých 96,9 procenta. 
 
Finanční umístění (včetně likvidních prostředků) Vienna Insurance Group dosáhlo k 30. září 2015 
31,6 mld. EUR. Finanční výsledek koncernu představoval 797,3 mil. EUR (-7,1 procenta). 
  
Provozní výsledek představoval celkem 370,3 mil. EUR. Je zatížený poklesem řádného finančního 
výsledku v důsledku přetrvávajících nízkých úrokových sazeb, což si vyžádalo tvorbu rezerv na 
personální požitky v Rakousku a současně náklady na úroky za emisi podřízených dluhopisů 
z března 2015.  
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Vienna Insurance Group pravidelně prověřuje své systémy nejen 
v rámci stávajícího hodnocení technické využitelnosti, ale i vzhledem 
k rychle se měnícím požadavkům pojistného trhu a stále prudším 
technologickým změnám. Prověrka se uskutečnila za pomoci 
externích odborníků.  

Opravná položka  
195 mil. EUR 

na informační technologie  
 

 
 

Analýza prokázala s vysokou pravděpodobností, že určité systémy informačních technologií resp. 
části programů přestanou zcela nebo částečně vyhovovat budoucím technickým a ekonomickým 
nárokům. Z tohoto důvodu musela být hodnota těchto programů resp. částí programů v rozvaze 
snížena opravnou položkou ve výši 195 mil, EUR. 

Zisk (před zdaněním) tak po vytvoření opravné položky představuje 175,3 mil. EUR. 
 
 
Hlavní události v koncernu 
 
 

 
Rakousko: 

solidní stěžejní trh 
 

 
 

V Rakousku dosáhla pojišťovna Wiener Städtische Versicherung 
v neživotním/úrazovém pojištění dalšího potěšitelného růstu 
o 2,8 procenta, čímž výrazně kompenzovala úbytek pojistného 
společnosti Donau Versicherung v Itálii.  
 
Pokles pojistného v životním pojištění (-5,5 procenta) je dán 
výhradně zdrženlivostí v oblasti jednorázově placeného pojištění. 
Celkově pojistné dosáhlo 3,2 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) 
představoval 116,9 mi. EUR. Výrazně zlepšen byl ukazatel 
combined ratio na 98,6 procenta. 
 

V České republice dosáhly koncernové společnosti zisku (před zdaněním) ve výši 125,9 mil. EUR.  
České koncernové společnosti Kooperativa, ČPP a PČS tak opět nejvíce přispěly k výsledku. Celkově 
získaly pojistné ve výši 1,2 mld. EUR. Nízké úrokové sazby si v oblasti jednorázově placeného 
pojištění vyžádaly obezřetnost i na tomto trhu. Navzdory stoupajícímu pojistnému v běžně placeném 
pojištění (+3,6 procenta) došlo k životnímu pojištění k poklesu. Combined ratio si s 89,4 procenty 
nadále zachovává vynikající úroveň. 
 
Koncernové společnosti na Slovensku mírně rostly. Celkové pojistné představovalo 551,8 mil. EUR. 
V životním pojištění se osvědčilo bankopojištění prostřednictvím lokální dceřiné společnosti Erste 
Group, které vzrostlo o 10,3 procenta. Zisk (před zdaněním) dosáhl 40,4 mil. EUR a combined ratio 
představovalo 96,6 procenta.  
 
V Polsku získala Vienna Insurance Group celkové pojistné ve výši 635,3 mil. EUR. V oblasti pojištění 
motorových vozidel prochází polský trh fází intenzivní cenové soutěže, která v tomto segmentu 
způsobila pokles průměrného pojistného i obratů. Koncernové společnosti Vienna Insurance Group, 
které nadále upřednostňují upisování zaměřené na výnosy, akceptovaly v segmentu 
neživotního/úrazového pojištění pokles pojistného (-16,1 procenta). Ukazatel combined ratio sice 
stoupl na 97,2 procenta, za současné situace na polském trhu je to však vynikající hodnota. Redukce 
krátkodobého jednorázově placeného životního pojištění vedla k poklesu v životním pojištění  
(-27,5 procenta). V běžně placeném životním pojištění se však zejména díky konsolidaci společnosti 
Skandia současně podařilo dosáhnout významného nárůstu o 48,0 procenta. Zisk (před zdaněním) 
představoval 38,1 mil. EUR. 
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Změněná situace na pojistném trhu Rumunska spolu s restrukturalizačními opatřeními koncernu 
vykazují nadále pozitivní účinky. Výsledkem je zisk (před zdaněním) ve výši 5,5 mil. EUR. Pojistné 
výrazně vzrostlo o 23,3 procenta na celkových 300,6 mil. EUR. V neživotním/úrazovém pojištění 
zaznamenaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group vzestup o 15,9 procenta a v životním 
pojištění, zejména díky úspěšnému prodeji investičního životního pojištění prostřednictvím lokální 
dceřiné společnosti Erste Group, prudký nárůst o 66,8 procenta. Výrazně se zlepšilo combined ratio, 
které však ještě mírně přesahuje 100 procent. 
 

Ostatní trhy: 
Dvouciferný nárůst pojistného a zisku 

 
 
 
Od roku 2010 dokázala Vienna Insurance Group na Ostatních trzích v důsledku expanze 
a intenzivních opatření v obchodní činnosti zvýšit předepsané pojistné o zhruba 50 procent na 
955 mil. EUR. Nárůst pojistného oproti předchozímu roku o 14,6 procenta znamená, že se Ostatní 
trhy výborně vyvíjely i v prvních třech čtvrtletích tohoto roku. V životním pojištění došlo k výraznému 
růstu o 24,1 procenta, v neživotním/úrazovém pojištění stouplo pojistné o 7,8 procenta. 
 
Vyzvednout je třeba zejména přírůstky v Srbsku a Pobaltí (o zhruba 17 procent), v Turecku  
a v Bulharsku (po 14 procentech). Zisk (před zdaněním) stoupl i v segmentu Ostatních trhů 
o 10,5 procenta na 48,6 mil. EUR. Combined ratio se zlepšilo na 95,6 procenta. 
 
Region Ostatní trhy tvoří Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Německo, Srbsko, Turecko a 
Ukrajina.  
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v mil. EUR 9M 2015 9M 2014 +/- %
Předepsané pojistné 6.912,4 7.038,6 -1,8
Rozlišené pojistné 6.147,3 6.326,7 -2,8
Výsledek finančního hospodaření 797,3 858,6 -7,1
Ostatní výnosy 78,3 81,8 -4,3
Náklady na pojistná plnění -5.021,2 -5.297,4 -5,2
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -1.395,5 -1.374,3 1,5
Ostatní náklady -430,8 -154,9 >100
Zisk před zdaněním 175,3 440,5 -60,2
Daňové náklady -23,9 -91,7 -74,0
Přebytek období 151,4 348,8 -56,6
Menšinové podíly na přebytku období -8,3 -12,0 -31,4
Koncernový výsledek 143,2 336,7 -57,5
Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 1,36 3,35 -59,4
Combined Ratio (netto v %) 96,9 97,2 -0,2pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 

Odvětví činnosti:

9M 2015 9M 2014 +/- % 9M 2015 9M 2014 +/- % 9M 2015 9M 2014 +/- %
Předepsané pojistné 3.594,5 3.563,5 0,9 3.018,5 3.184,0 -5,2 299,4 291,1 2,9
Zisk před zdaněním -4,8 235,9 n.a. 141,3 157,8 -10,4 38,8 46,8 -17,0

Regiony:

9M 2015 9M 2014 +/- % 9M 2015 9M 2014 +/- % 9M 2015 9M 2014 +/- %
Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém p 1.493,5 1.490,0 0,2 637,7 635,2 0,4 254,2 252,3 0,8
Předepsané pojistné v životním pojištění 1.376,9 1.457,4 -5,5 555,5 645,4 -13,9 297,6 296,7 0,3
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění 283,8 274,8 3,3   
Předepsané pojistné celkem 3.154,2 3.222,3 -2,1 1193,2 1.280,6 -6,8 551,8 549,0 0,5
Zisk před zdaněním 116,9 166,3 -29,7 125,9 127,6 -1,3 40,4 43,1 -6,1
Combined Ratio (netto v %) 98,6 100,8 -2,2pp 89,4 88,8 0,6pp 96,6 93,1 3,5pp

9M 2015 9M 2014 +/- % 9M 2015 9M 2014 +/- % 9M 2015 9M 2014 +/- %
Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém p 357,9 426,7 -16,1 241,8 208,6 15,9 494,6 458,9 7,8
Předepsané pojistné v životním pojištění 277,4 382,6 -27,5 58,8 35,3 66,8 444,9 358,6 24,1
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění   15,7 16,3 -3,7
Předepsané pojistné celkem 635,3 809,2 -21,5 300,6 243,8 23,3 955,2 833,7 14,6
Zisk před zdaněním 38,1 48,7 -21,8 5,5 2,6 >100 48,6 44,0 10,5
Combined Ratio (netto v %) 97,2 94,6 2,6pp 102,2 109,3 -7,1pp 95,6 96,8 -1,2pp

9M 2015 9M 2014 +/- % 9M 2015 9M 2014 +/- % 9M 2015 9M 2014 +/- %
Předepsané pojistné celkem 968,6 989,6 -2,1 -846,4 -889,8 -4,9 6.912,4 7.038,6 -1,8
Zisk před zdaněním -199,6 7,9 n.a. -0,6 0,3 n.a. 175,3 440,5 -60,2
Koncernový výsledek 143,2 336,7 -57,5

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.

Ostatní trhy

Konsolidace

Polsko

v mil. EUR

v mil. EUR

Rumunsko

v mil. EUR

Rakousko SlovenskoČeská republika

CelkemCentrální funkce

Výkaz za odvětví (IFRS) 

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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