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Vienna Insurance Group v prvních třech čtvrtletích 2017:  
Další zlepšení výsledku – všechny důležité ukazatele se vyvíjejí pozitivně 
 

• Nárůst pojistného kolem 3 procent na 7 153 mil. EUR 
• Zisk (před zdaněním) stoupl o zhruba 10 procent na 331 mil. EUR  
• Ukazatel combined ratio se zlepšil na 97,3 procenta 
• Míra solventnosti stabilně na vynikající úrovni zhruba 225 procent 

 
Vzestupný trend Vienna Insurance Group (VIG) z minulého roku pokračuje i ve výsledcích za první tři 
čtvrtletí 2017. „Být vnímán jako stabilní a spolehlivý partner, to je naše přidaná hodnota, kterou 
dokládáme přiloženými čísly. Navzdory vlivu živelných pohrom očekáváme podobně pozitivní vývoj i ve 
čtvrtém čtvrtletí 2017, podobně jako za dosavadní rok 2017. Dokážeme tak, jak se v současnosti jeví, 
výrazně zvýšit náš beztak velmi dobrý výsledek z roku 2016“, uvádí Prof. Elisabeth Stadler, generální 
ředitelka Vienna Insurance Group. Nakolik výsledky ovlivní orkán "Herwart" z konce října, nelze kvůli 
chybějícím škodovým hlášením zatím definitivně upřesnit. „Počítáme se škodami v řádu 40 až 45 mil. 
EUR brutto. Orkán postihl zejména naše společnosti v České republice, v Rakousku a v Polsku“, 
vysvětluje Prof. Elisabeth Stadler.  
 
Vzestup pojistného  
 
Předepsané pojistné koncernu stouplo za první tři čtvrtletí roku 2017 o 2,7 procenta na 7 153 mil. EUR. 
S výjimkou jednorázově placeného životního pojištění, kde VIG nadále uplatňuje obezřetnou politiku 
upisování, všechna ostatní pojistná odvětví potěšitelně rostla. Bez zohlednění jednorázově placených 
produktů dosáhl růst pojistného 5,6 procenta. K nárůstu pojistného, pocházejícího především 
ze segmentu pojištění motorových vozidel a jiného pojištění majetku, přispěly zejména Polsko, 
Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko a Srbsko. Polsko, Slovensko a 
Rumunsko zaznamenaly nárůst i v životním pojištění. Ve zdravotním pojištění, kterému je věnována 
zvláštní pozornost v rámci programu „Agenda 2020“, přispěly k nárůstu pojistného především 
Rakousko, pobaltské země a Gruzie.  
 
Nárůst zisku 
 
Zisk koncernu (před zdaněním) stoupl v prvním až třetím čtvrtletí 2017 na 331 mil. EUR. Trhy střední a 
východní Evropy k tomu přispěly více než šedesáti procenty. Nárůst zisku o přibližně 10 procent oproti 
stejnému období minulého roku vyplývá zejména ze zlepšení hodnoty combined ratio, stejně jako z 
dobrého vývoje finančního výsledku. Zvýšením výnosnosti v pojištění majetku byl vykompenzován vliv 
nízkých úrokových měr.  
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Výrazný vzestup zisku v porovnání s předešlým rokem zaznamenaly Polsko, Maďarsko a – v 
segmentu Ostatní země CEE – v první řadě Srbsko. Zejména v Polsku a Maďarsku rozhodlo o zvýšení 
zisku zlepšení v oblasti pojištění zodpovědnosti za provoz motorového vozidla, v Rumunsku k tomu 
přispělo zlepšení v havarijním pojištění, spolu s udržitelnými opatřeními ke zvýšení ziskovosti.  
 
Zlepšení ukazatele combined ratio  
 
Combined ratio VIG za první až třetí čtvrtletí 2017 představovalo 97,3 procenta (2016: 97,9 procenta). 
Míra škodovosti a nákladovosti se ve srovnání s předchozím rokem zlepšily. O celkově nízkou hodnotu 
combined ratio se v první řadě zasloužily Rakousko, Polsko, Srbsko a pobaltské země. Tento vývoj 
pramení zejména ze zlepšené situace v oblasti výnosů z pojištění motorových vozidel.  
 
Stabilní míra solventnosti, zvýšený finanční výsledek  
  
Míra solventnosti k 30. září 2017 na úrovni na burze kótované skupiny VIG ve výši 224,8 procenta 
představuje potvrzení vynikající míry z 1. pololetí 2017 (224,5 procenta). Finanční výsledek po prvních 
třech čtvrtletích 2017 zodpovídá 732 mil. EUR. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku to 
představuje zlepšení o 4,1 procenta. Příčinou růstu je zvýšení běžných výnosů na základě zahrnutí 
veřejně prospěšných společností (Gemeinnützige Gesellschaften) jako plně konsolidovaných podniků, 
spolu s vyššími realizovanými zisky z prodeje akcií. Finanční investice koncernu včetně hotovostních 
prostředků k 30. září 2017 stouply z důvodu zvýšené investiční činnosti na 37,2 mld. EUR (k 
31. prosinci 2016: 36,2 mld. EUR).  
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v mil. EUR 9M 2017 9M 2016 +/- %
Předepsané pojistné 7.152,6 6.961,8 2,7
Rozlišené pojistné 6.325,8 6.158,9 2,7
Finanční výsledek podniků, oceňovaných podle bilanční hodnoty 732,1 703,2 4,1
Ostatní výnosy 131,7 122,8 7,3
Náklady na pojistná plnění -5.167,8 -5.091,5 1,5
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -1.513,5 -1.422,4 6,4
Ostatní náklady -177,1 -169,7 4,3
Zisk před zdaněním 331,2 301,3 9,9
Daňové náklady -65,0 -70,3 -7,5
Přebytek období 266,2 231,0 15,2
Menšinové podíly na přebytku období -51,3 -11,2 >100
Koncernový výsledek 215,0 219,8 -2,2
Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 2,15 2,17 -0,9
Combined Ratio (netto v %) 97,3 97,9 -0,6pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 

9M 2017 9M 2016 +/- % 9M 2017 9M 2016 +/- % 9M 2017 9M 2016 +/- %
Předepsané pojistné celkem 3.009,6 3.107,4 -3,1 1.206,5 1.156,7 4,3 589,2 547,9 7,5
Zisk před zdaněním 105,7 103,4 2,2 113,7 114,1 -0,4 39,9 39,6 0,7
Combined Ratio (netto v %) 97,0 99,3 -2,3pp 96,8 92,9 3,9pp 95,8 95,3 0,5pp

9M 2017 9M 2016 +/- % 9M 2017 9M 2016 +/- % 9M 2017 9M 2016 +/- %
Předepsané pojistné celkem 675,2 616,5 9,5 373,4 391,8 -4,7 239,7 104,5 >100
Zisk před zdaněním 31,0 17,3 79,0 8,9 6,4 39,0 -1,2 -7,8 -84,6
Combined Ratio (netto v %) 94,7 100,7 -6pp 98,2 101,6 -3,4pp 102,2 133,4 -31,2pp

9M 2017 9M 2016 +/- % 9M 2017 9M 2016 +/- % 9M 2017 9M 2016 +/- %
Předepsané pojistné celkem 171,8 162,0 6,1 119,6 107,8 10,9 154,7 160,7 -3,7
Zisk před zdaněním 3,5 2,8 24,9 5,7 5,3 7,5 6,9 6,9 0,3
Combined Ratio (netto v %) 99,2 104,3 -5,1pp 97,1 98,4 -1,3pp 102,3 97,6 4,7pp

9M 2017 9M 2016 +/- % 9M 2017 9M 2016 +/- % 9M 2017 9M 2016 +/- %
Předepsané pojistné celkem 263,1 240,4 9,4 228,5 269,4 -15,2 1.068,1 1.019,0 4,8
Zisk před zdaněním 12,4 11,6 6,2 20,3 16,7 21,8 -15,2 -15,1 1,0
Combined Ratio (netto v %) 99,3 100,3 -1pp 78,9 80,2 -1,3pp

9M 2017 9M 2016 +/- % 9M 2017 9M 2016 +/- %
Předepsané pojistné celkem -946,8 -922,5 n.a. 7.152,6 6.961,8 2,7
Zisk před zdaněním -0,2 0,0 n.a. 331,2 301,3 9,9
Combined Ratio (netto v %) 97,3 97,9 -0,6pp
Koncernový výsledek 215,0 219,8 -2,2

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 zkušenostech ze zanedlouho 200letého působení v pojišťovnictví. S přibližně 25 000 pracovnicemi 
a pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých trzích v Rakousku a zemích CEE. 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. 
 
 
Disclaimer/Vyloučení zodpovědnosti  
Tato tisková zpráva obsahuje výroky zaměřené na budoucnost a týkající se budoucího vývoje Vienna Insurance 
Group. Tyto výroky vycházejí ze současných předpokladů a prognóz podnikového vedení Vienna Insurance 
Group. Změny všeobecného ekonomického vývoje, budoucí podmínky na trhu, změny na kapitálových trzích a 
další okolnosti mohou vést k tomu, že se skutečné události nebo výsledky budou značně lišit od v současnosti na 
budoucnost zaměřených výroků. Vienna Insurance Group nepřebírá povinnost aktualizovat tyto na budoucnost 
zaměřené výroky anebo je přizpůsobovat budoucím událostem nebo vývoji. 
 
 
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 
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