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Nejvýznamnější údaje za rok 2012

Nejvyšší zisk v historii podniku, 
zisk po zdanění a menšinových podílech vzrostl o přibližně 10 %

Upevnění pozice lídra trhu na stěžejních trzích SVE s tržním podílem 
zhruba 19 %

Potěšitelný vývoj akcie VIG v roce 2012: +32 %

Semknutější vystupování na trhu díky fúzím v Polsku, Rumunsku,
Bulharsku a Chorvatsku

Posílení angažovanosti v Polsku a Makedonii

Velká sociální angažovanost, např. VIG Social Active Day



Ocenění
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Wiener Städtische je podle reprezentativního průzkumu číslem 1    
v Rakousku v klíčových hodnotách, jako je  bezpečnost, stabilita 
a úspěch

Kooperativa Praha patří mezi Top 10 nejobdivovanějších českých 
podniků

InterRisk v roce 2012 již popáté v řadě mezi „Velkými perlami“ 
polského hospodářství

BCR životní: V rámci „Piata Financiara Gala Awards“ opět 
potvrzena jako „Pojišťovna roku 2012“ v oblasti životního 
pojištění

Bulstrad: Neživotní pojišťovna roku 2012 a nejlepší produkt 
pojištění motorových vozidel v Bulharsku

DONAU Brokerline získala Cenu za kvalitu služeb

S-Versicherung  získala ocenění „Recommender 2012“ v 
kategorii „Regionální a speciální pojišťovna“



Rating
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Agentura Standard & Poor’s 

potvrdila vynikající Rating 

„A+“ se stabilním výhledem

VIG je podnikem s nejvyšším ratingem v indexu ATX

VIG je 4. největší rakouský podnik v seznamu největších 
světových akciových společností podle Forbes (723. místo)

VIG je tak mezi TOP 20 evropskými pojišťovnami
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U nás mají ženy 
absolutní většinu



Ženy ve VIG

58 % podíl žen v koncernu

40 % žen ve vedoucích funkcích (včetně obchodu)

20 % v grémiích představenstev

� více než trojnásobný počet žen v porovnání s 61 největšími německými
pojišťovnami

33 % nových míst v představenstvu bylo v roce 2012 obsazeno ženami

8



Geschäftsentwicklung 2010
Vienna Insurance Group

S našimi čísly 
můžete počítat



Vývoj Vienna Insurance Group
v obchodním roce 2012



Hospodářský výsledek za rok 2012

Vienna Insurance Group
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VIG pokračuje ve výrazném růstu

Rekordní objem pojistného a hospodářského výsledku

Růst pojistného na zhruba 9,7 mld. EUR (+9,0 %)

Zvýšení zisku před zdaněním na 587,4 mil. EUR (+5,1 %),
Zisk po zdanění a menšinových podílech 446,2 mil. EUR (+9,7%),         
rostl rychleji než objem pojistného

Combined Ratio (netto) s velmi dobrou hodnotou 96,7 %

Podíl zemí SVE na objemu pojistného a zisku > 50 %



IFRS

VIG – zkrácená výsledovka
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v mil. EUR 2012 2011 +/- v %

   Předepsané pojistné 9 685,67 8 883,67 +9,0%

Časově rozlišené pojistné 8 996,81 8 122,82 +10,8%

Náklady na pojistná plnění -7 590,35 -6 535,96 +16,1%

Pořizovací a správní náklady -1 814,89 -1 752,65 +3,6%

Finanční výsledek (včetně podílů at equity) 1 240,52 931,61 +33,2%

Ostatní výnosy a náklady -244,68 -206,81 +18,3%

Zisk před zdaněním 587,41 559,01 +5,1%

Zisk po zdanění a podílech na 
neovládaných podnicích

446,19 406,75 +9,7%

Zaokrouhlovací rozdíly



Přijaté pojistné



Předepsané pojistné podle segmentů, IFRS, v mil. EUR

Pojistné

Nárůst pojistného ve všech segmentech
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Neživotní/Úrazové Životní Zdravotní



**
*

+35,0%

Předepsané pojistné podle regionů, IFRS, v mil. EUR

Pojistné
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SVE +15,0 %

Rekordní objem pojistného: 

motorem růstu země SVE
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Rakousko Česká 
republika

Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy* Centrální 
funkce**

Konsolidace



2012 (2011)

Pojistné – více než 50 % pojistného pochází ze SVE

16* Bez zohlednění regionů „Centrální funkce“ a „Konsolidace“

* * AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV,  MK, RS, TR, UA

% podíl regionů na pojistném* % podíl podle segmentů

AT
42,7%

(45,6%)

SVE
54,9%
(52,0%)

Neživotní/Úrazové
48,3%
(51,6%)

Zdravotní
4,0%
(4,0%)

Životní
47,7%
(44,4%)

CZ
18,6%

(20,6%)

SK
7,3%

(7,7%)

PL
16,7%

(10,7%)
RO

4,6%
(5,7%)

Ostatní**
10,1%
(9,7%)



Tržní analýza stěžejních trhů VIG

VIG: Číslo1
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Vienna Insurance 
Group:

Další posilování 
postavení čísla 1

na trhu

Zdroj:: lokální výkazy o trhu, vlastní účetnictví

Tržní podíl v %

18,9 %

11,5 %

9,7 %
8,8 %

VIG č.1

ital. konkurence rak. konkurence něm. konkurence



Špičková pozice na trzích Rakouska a zemí SVE
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Přední pojišťovna: 
Vynikající postavení na trhu v Rakousku a zemích SVE

Stěžejní trhy Ostatní trhy VIG

Zdroj:: lokální výkazy o trhu

č. 1 Top 3 Top 5 Top 10

Rakúsko Poľsko Chorvátsko Maďarsko

Česká republika Albánsko Srbsko Bosna-Hercegovina

Slovensko Bulharsko Ukrajina

Rumunsko Gruzínsko Macedónsko



Přínos jednotlivých zemí



VIG – Rakousko

2020

� Největší pojišťovací skupina 
Rakouska

� Složité podmínky v oblasti životního 
pojištění

� Pozitivní vývoj v oblasti neživotního 
a úrazového pojištění

� Iniciativa „Podpora zaopatření a 
zajištění budoucnosti“
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VIG – Česká republika
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� S 32,3 % je VIG lídrem trhu v České 
republice

� Od poloviny roku 2012 kromě
životního pojištění 1. místo i v 
neživotním pojištění

� PČS největší bankopojišťovnou na 
českém trhu životního pojištění
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VIG – Slovensko
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� S 33,6 % je VIG největší pojišťovací 
skupinou na Slovensku

� V oblasti životního pojištění a pojištění 
motorových vozidel je lídrem trhu

� PSLSP s nejvyšším růstem na trhu
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VIG – Polsko

� Třetí místo na trhu: Podíl na celkovém 
polském trhu zvýšen na téměř 11,0 %

� Silný růst v rámci životního pojištění

� Získání polské životní pojišťovny 
Polisa
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VIG – Rumunsko
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� Složité hospodářské a regulační rámcové 
podmínky ovlivnily zejména pojištění 
motorových vozidel

� Celkové první místo, 1. pozice i v neživotním 
pojištění

� Pokračuje program restrukturalizace všech 
společností

� Fúze rumunských neživotních pojišťoven 
Omniasig a BCR
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Zisk před zdaněním, v mil. EUR

Vývoj zisku s Versicherungsgruppe
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Úspěšná spolupráce s 
Erste Group

Průměrný roční nárůst zisku 
+55%
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Combined Ratio



Netto, v %

Combined Ratio s vynikající hodnotou 96,65 %
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Snížení
Combined Ratio 
navzdory velkým 

živelným pohromám

Odhad 2012 – průměrný rok 
přírodních pohrom: 

Combined Ratio 94,7 % 

Míra nákladů

Míra škod



Umístění



Stav: 31. prosince 2012

Kapitálové umístění
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63,0%11,0%

12,0%

7,0%

6,0%
1,0%
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Kapitálové umístění celkem 30,24 mld. EUR

Bez investičního životního pojištění, zaokrouhleno

Podíl PIIGS na kapitálovém umístění asi 0,2 %

Bankovní vklady a 
hotovost

Dluhopisy

Nemovitosti

Půjčky

Akcie a podíly

Alternativní umístění



Vlastní prostředky
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Vynikající kapitálová vybavenost koncernu

�Míra solventnosti převyšuje 250 %

Důležité pro vynikající rating S&P

„VIG vykazuje velmi silnou konkurenční pozici v Rakousku a 
v zemích SVE, silné kapitálové vybavení, silný a stabilní operativní

obchod a jasnou koncernovou strategii.“



Zisk před zdaněním



Podle segmentů, IFRS, v mil. EUR

Zisk
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330,48 225,71 

31,22 

587,41

+21,7%

-5,9%

-34,5%

+5,1%

Schaden/Unfall Leben Kranken Gewinn vor Steuern

2012 2011

47,69

271,51
239,81

559,01

Zisk po zdanění a menšinových podílech (+9,7 
%) roste rychleji než objem pojistného (+9,0 %) Zisk po zdanění a 

menšinových 
podílech

446,19 mil. EUR 
(+9,7%)

Neživotní/Úrazové Životní Zdravotní Zisk před zdaněním



Podle regionů, IFRS, v mil. EUR

Zisk před zdaněním

33*   AL, BA, BG, DE, EE, FL, GE, HR, HU, LT, LV, MK, RS, TR, UA 
** VIG Holding, VIG RE, VIG Fund, BIAC, Central Point, ELVP, LVP, Neue Heimat Holding, Progress, TBIH a veřejně prospěšné stavební společnosti

Výrazný vzestup v náročném 
prostředí

**
*

Růst SVE převýšil 10 %

Rakousko Česká 
republika

Slovensko Polsko Rumunsko Ostatní trhy* Centrální 
funkce**

Konsolidace



2012

Vývoj zisku před zdaněním podle regionů
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Více než 50 % 
zisku pochází ze SVE

50%

Mimo SVE

SVE



Vývoj zisku před zdaněním, indexovaný

Porovnání s konkurencí
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VIG: 
dlouhodobý a 

trvalý růst zisku

Zdroj:: lokální výkazy o trhu, vlastní účetnictví                                                                            
* včetně mimořádného výnosu z prodeje 2 pojišťoven v Rakousku a Rumunsku z kartelových důvodů

ital. konkurence rak. konkurence
něm. konkurence



Samostatná závěrka VIG-Holding



Samostatná závěrka VIG Holding
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v mil. EUR 2012 2011 "+/- v %

Předepsané pojistné 898,27 818,69 +9,7%
     přímý obchod 26 505 5 790 +357,8%
     nepřímý obchod 871 766 812 901 +7,2%
Technický výsledek 39,04 35,23 +10,8%
Finanční výsledek (UGB) 220,42 195,69 +12,6%
Netechnický výsledek (ostatní) -8,16 8,80 -

EGT UGB 251,30 239,72 +4,8%
Zaokrouhlovací rozdíly



Dividenda



Dividenda
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� Návrh na zvýšení dividendy

� Výnosnost dividendy zhruba 3 %

Dividenda na akcii v EUR Vyplacené dividendy celkem, v EUR



Group Embedded Value



v mil. EUR

Group Embedded Value 2012
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Ukazatel Embedded Value znovu výrazně stoupl

* Restated and adjusted Embedded Value

Return on 
Group Embedded Value

736,4 mil. EUR
(+14,4 %)



Marže nového obchodu; v %

Group Embedded Value 2012
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Marže nového obchodu ve 
SVE: špičková hodnota v 
mezinárodním porovnání

Benchmarkové hodnoty:

SVE 4 - 4,5 %
Rakousko/Záp. Evropa < 2,0 %

Rakousko/Německo SVE Celkem
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Sociální 
angažovanost 
je pro nás víc

než jen 
heslo



Velká sociální, ekologická a kulturní zodpovědnost



Social Active Day 2012

Sociální odpovědnost
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�Rozšíření o 8 na celkem 17 účastnických zemí
�Míra účasti na Social Active Day
�4195 pracovníků � 19 pracovních let
�Asi 1/3 všech administrativních pracovníků koncernu

�Bezplatná činnost pracovníků
�Péče o děti

(se speciálními potřebami, pomoc s učením, výuka řeči a 
pod..)
�Péče o starší osoby, osoby odkázané na pomoc
�Rozdávání potravin bezdomovcům a rodinám       

ohroženým chudobou
�Renovační práce atd.



Příklady, sociální aktivity v rámci koncernu a sponzorství

Velká sociální odpovědnost
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� Volkshilfe Österreich

� Bátor Tábor – kemp pro nemocné 
děti ze střední Evropy

� Cena Güntera Geyera za sociální 
angažovanost

Tyto aktivity v převážné míře financuje hlavní akcionář Wiener Städtische Versicherungsverein.

� VIG Kids Camp

� tábora se zúčastnilo asi 500 dětí 
pracovníků ve věku od 9 do 13 let z 
19 zemí

� motto „Namaluji si léto“

� 14 dní společných aktivit s dětmi 
nejrůznějších národností ve třech 
táborech



VIG Česká republika

Ekologická angažovanost

� Nové sídlo společností Kooperativa 
a ČPP 

� - nová administrativní budova navíc získala 
platinový certifikát LEED* a je s 87 body ze 110 
evropským lídrem

- získala ocenění jako „nejlepší administrativní 
budova“ v rámci mezinárodního veletrhu realit 
MIPIM

Kooperativa a ČPP 

pod jednou střechou

* Leadership in Energy and Environmental Design 47

� Modernizace kanceláří ve vídeňské budově Ringturm

� Výrazné úspory energie díky použití 1000 zabudovaných svítidel s technologií LED
� Použití moderních technologií v zájmu trvalé udržitelnosti

� Využití dálkového vytápění

� Wiener Städtische využívá pro vytápění administrativních budov dálkové zdroje
� Technická univerzita Vídeň potvrdila snížení emisí CO2 o 1575 tun



Příklady

Kulturní angažovanost
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� Zahalení věže Ringturm
� Architektura ve věži Ringturm
� Mládežnický  orchestr Gustava Mahlera
� Essl Art Award CEE
� Mezinárodní hudební festival Český 

Krumlov)

� Danubiana

Tyto aktivity v převážné míře financuje hlavní akcionář Wiener Städtische Versicherungsverein.



VIG podporuje studující

Náborové akce a spolupráce
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� Množství podpor pro studující
� Nadace Karl Seitz Stiftung

� Nadace Technické univerzity Vídeň a Ekonomické Univerzity Vídeň

� Univerzita Bratislava/Univerzita Brno

� IEDC – Bled School of Management
� V rámci kooperace poskytla VIG stipendia pěti studentkám ze zemí SVE

� European Fund for the Balkans
� 10-měsíční program „Leadership Development Programme“

včetně letní akademie v Rakousku a na Slovensku

� Poskytování stipendií studujícím ze zemí SVE



Výhled na rok 2013
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Důsledné pokračování v úspěšné strategii 
posledních let s těmito cíli:

�Růst nad úrovní trhu

�Kontinuální zvyšování ziskovosti

�Zachování co nejnižších volatilit se zohledněním 
rámcových ekonomických podmínek



Děkujeme Vám za pozornost!
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