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Vienna Insurance Group v prvních třech čtvrtletích 2016:  
Nárůst pojistného a zisku 
 

• Pojistné vzrostlo na zhruba 7,0 mld. EUR 
• Růst zisku (před zdaněním) na 301,3 mil. EUR 
• Combined Ratio stabilní na úrovni 97,9 procenta 

 
 
V prvních třech čtvrtletích roku 2016 se činnost Vienna Insurance Group vyvíjela v souladu s 
předpoklady. Koncernové pojistné stouplo o 0,7 procenta. Tento nárůst si zaslouží pozornost 
vzhledem k přetrvávající zdrženlivosti při uzavírání jednorázově placeného životního pojištění  
(-18,6 procenta). Pojistné bez zohlednění jednorázově placeného pojištění významně vzrostlo o 
4,7 procenta. 
 
„Současné úrokové míry jsou výzvou, které mezičasem čelí všechny evropské pojišťovny. Za těchto 
okolností jsme s vývojem hospodářského výsledku, který zodpovídá zveřejněným cílům na rok 2016, 
velmi spokojeni“, uvedla Prof. Elisabeth Stadler, CEO Vienna Insurance Group, a doplnila: „Výsledky 
celkově ukazují, že naše zdrženlivost v klasickém životním pojištění s jednorázově placeným 
pojistným byla správným rozhodnutím.“ 
 
Z pohledu zisku (před zdaněním) ve výši 301,3 mil. EUR se výsledek Vienna Insurance Group vyvíjí 
podle plánu. Výrazný růst o 88,4 procenta je třeba vnímat v souvislosti s tvorbou opravných položek 
v porovnávacím období roku 2015. Koncernové trhy zemí střední a východní Evropy přispěly k tomuto 
výsledku přibližně 65 procenty.  
 
Ukazatel Combined Ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění z výnosů z umisťování) představoval 
za 1.-3. čtvrtletí 2016 97,9 procenta.  
 
Kapitálové investice koncernu včetně likvidních prostředků tvořilo k 30. září 2016 36,5 mld. EUR. Za 
první tři čtvrtletí roku 2016 dosáhl koncern VIG finančního výsledku ve výši 703,2 mil. EUR  
(-10,0 procenta). 
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Vývoj na trzích Vienna Insurance Group 
 
„Přesně podle hesla ‚Rozpoznat příležitosti‘ jsme na našich trzích vsadili na zásadu lokálního 
managementu. Vývoj pojistného dokazuje, že díky naší diverzitě dokážeme v jednotlivých zemích 
a regionech individuálně reagovat na nejrůznější tržní specifika. VIG má díky svým dceřiným 
společnostem blízko ke klientům a dosahuje úspěchy jako lokální pojišťovatel“, ozřejmila Elisabeth 
Stadler strategii koncernu VIG ve střední a východní Evropě. 
 
Navzdory náročným rámcovým podmínkám se koncernovým společnostem Vienna Insurance Group 
na mnoha trzích podařilo dosáhnout potěšitelného nárůstu pojistného. Kromě jiných to platí například 
pro Maďarsko (+14,2 procenta), Rumunsko (+30,3 procenta) anebo Turecko/Gruzii (+15,6 procenta). 
 
Podíl pojistného podle odvětví  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojistné se vyvíjelo pozitivně zejména v oblasti neživotního pojištění. VIG dosáhla výrazného růstu 
v pojištění povinného ručení, havarijního pojištění i v oblastech mimo pojištění motorových vozidel. 
 
Zdravotní pojištění bylo ze strany Vienna Insurance Group před časem definováno jako strategické 
růstové odvětví. Za prvních devět měsíců stouplo pojistné v tomto segmentu o 6,3 procenta. 
 
Ale i na trzích, které nejvíce zasáhly nízké úrokové sazby, jako jsou Česká republika, Slovensko nebo 
Rakousko, vzrostlo přijaté pojistné, po očištění o jednorázově placené životní pojištění, o 
+6,7 procenta, +4,5 procenta resp. +0,6 procenta. V Polsku bylo, po očištění od vlivu přesunu 
neživotního pojištění v Pobaltí a od efektů měnových kurzů, dosaženo výrazného růstu 
o 6,4 procenta.  
 
Ziskovost pojišťovací činnosti je pro Vienna Insurance Group nejvyšší prioritou. Je třeba zdůraznit, že 
k výsledku kladně přispěly téměř všechny regionální segmenty. Zisk (před zdaněním) stoupl například 
v Maďarsku (+41,6 procenta), v Rumunsku (+16,6 procenta) nebo v segmentu Turecko/Gruzii 
(+80,4 procenta). Výjimku představovalo pouze Pobaltí, kde – především kvůli poklesům při náběhu 
nově založené pojišťovny Compensa Non Life – byla vykázána ztráta (-7,8 mil. EUR). 
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v mil. EUR 9M 2016 9M 2015 +/- %
Předepsané pojistné 6.961,8 6.912,4 0,7
Rozlišené pojistné 6.158,9 6.147,3 0,2
Finanční výsledek podniků, oceňovaných podle bilanční hodnoty 703,2 781,7 -10,0
Ostatní výnosy 122,8 78,3 56,8
Náklady na pojistná plnění -5.091,5 -5.021,2 1,4
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -1.422,4 -1.395,5 1,9
Ostatní náklady -169,7 -430,6 -60,6
Zisk před zdaněním 301,3 160,0 88,4
Daňové náklady -70,3 -23,9 >100
Přebytek období 231,0 136,1 69,7
Menšinové podíly na přebytku období -11,2 -5,1 >100
Koncernový výsledek 219,8 131,0 67,8
Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 2,17 1,23 76,4
Combined Ratio (netto v %) 97,9 96,9 1pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 

9M 2016 9M 2015 +/- % 9M 2016 9M 2015 +/- % 9M 2016 9M 2015 +/- %
Předepsané pojistné celkem 3.107,4 3.154,2 -1,5 1156,7 1.193,2 -3,1 547,9 551,8 -0,7
Zisk před zdaněním 103,4 116,9 -11,5 114,1 125,9 -9,3 39,6 40,4 -1,9
Combined Ratio (netto v %) 99,3 98,6 0,7pp 92,9 89,4 3,5pp 95,3 96,6 -1,4pp

9M 2016 9M 2015 +/- % 9M 2016 9M 2015 +/- % 9M 2016 9M 2015 +/- %
Předepsané pojistné celkem 616,5 635,3 -3,0 391,8 300,6 30,3 104,5 43,4 >100
Zisk před zdaněním 17,3 34,8 -50,3 6,4 5,5 16,6 -7,8 1,7 n.a.
Combined Ratio (netto v %) 100,7 97,2 3,4pp 101,6 102,2 -0,6pp 133,4 - n.a.

9M 2016 9M 2015 +/- % 9M 2016 9M 2015 +/- % 9M 2016 9M 2015 +/- %
Předepsané pojistné celkem 162,0 141,9 14,2 107,8 101,7 6,1 160,7 139,1 15,6
Zisk před zdaněním 2,8 2,0 41,6 5,3 5,1 4,4 6,9 3,8 80,4
Combined Ratio (netto v %) 104,3 106,4 -2,1pp 98,4 101,1 -2,7pp 97,6 96,9 0,7pp

9M 2016 9M 2015 +/- % 9M 2016 9M 2015 +/- % 9M 2016 9M 2015 +/- %
Předepsané pojistné celkem 240,4 229,9 4,6 269,4 299,3 -10,0 1.019,0 968,6 5,2
Zisk před zdaněním 11,6 15,1 -23,2 16,7 15,1 10,3 -15,1 -205,8 -92,7
Combined Ratio (netto v %) 100,3 97,4 2,9pp 80,2 83,2 -3pp

9M 2016 9M 2015 +/- % 9M 2016 9M 2015 +/- %
Předepsané pojistné celkem -922,5 -846,4 9,0 6.961,8 6.912,4 0,7
Zisk před zdaněním 0,0 -0,6 n.a. 301,3 160,0 88,4
Combined Ratio (netto v %) 97,9 96,9 1pp
Koncernový výsledek 219,8 131,0 67,8

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

Konsolidace

Ostatní trhy

v mil. EUR

v mil. EUR

Maďarsko
v mil. EUR

Rakousko

v mil. EUR

v mil. EUR

Polsko Rumunsko

Ostatní země CEE

Celkem

Pobaltské státy

Bulharsko

Centrální funkce

Výkaz za odvětví (IFRS) 

SlovenskoČeská republika

Turecko/Gruzie
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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. Vienna Insurance Group se zhruba 
23 000 pracovníky je stálým lídrem trhů Rakouska a zemí střední a východní Evropy. Toto postavení umožňuje 
koncernu využít dlouhodobých příležitostí růstu v 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 
Koncernová komunikace & marketing 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
Wolfgang Haas 
telefon: +43 50 390-21029 
e-mail: wolfgang.haas@vig.com 

 

 

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

mailto:wolfgang.haas@vig.com
http://www.vig.com/

