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Vienna Insurance Group s působivými výsledky za 1. pololetí 2021  
Pojistné a zisk výrazně vzrostly, zlepšil se i ukazatel combined ratio  
 
• Objem pojistného stoupl o 3,5 % na 5,77 mld. EUR  
• Zisk před zdaněním se zvýšil o 25 % na 251 mil. EUR 
• Ukazatel combined ratio se zlepšil o 0,3 procentního bodu na 95,2 %   
• Ukazatel solventnosti k 30. červnu 2021 ve výši 267 % projevem silné kapitálové 

vybavenosti 
 
Vienna Insurance Group předkládá v podobě čísel k 1. pololetí 2021 velmi pozitivní výsledky. V 
případě všech důležitých ukazatelů se podařilo dosáhnout výrazné zlepšení oproti porovnávacímu 
období minulého roku a prokázat tak nadále stabilní výkon i během přetrvávající pandemie Covid-19.  
 
„Vývoj obchodní činnosti skupiny VIG navazuje na úroveň spřed pandemie korony. Výrazný nárůst 
nejen pojistného, ale i zisku, byl dosažen v nadále náročném prostředí, protože pandemie nás 
provázela i v prvním půlroce a různými způsoby ovlivňovala náš každodenní život. Podle mě se na 
tomto stabilním vývoji kladně projevil náš obchodní model, který dává všem regionálním společnostem 
potřebnou podnikatelskou volnost k dosahování úspěchů díky lokálně přizpůsobené nabídce a 
řešením. To nám jako největší mezinárodní pojišťovací skupině ve střední a východní Evropě 
umožňuje rychle a individuálně reagovat na odlišné situace, panující v jednotlivých zemích tohoto 
regionu“, vysvětluje generální ředitelka Elisabeth Stadler.   
 
Nárůst pojistného na 5 773 mil. EUR  
Navzdory rozdílným vlivům pandemie Covid-19 na jednotlivé trhy VIG vykázalo přijaté pojistné jasně 
vzestupný trend. Objem pojistného se podařilo zvýšit o 3,5 % na 5 773 mil. EUR. Ve všech odvětvích 
kromě jednorázově placeného životního pojištění bylo dosaženo nárůstu pojistného. Zejména ostatní 
majetkové pojištění zaznamenalo silný vzestup pojistného o 5,7 % na 2,9 mld. EUR. I v pojištění 
motorových vozidel došlo v oblasti havarijního pojištění k významnému nárůstu o 7,3 % na 709 mil. 
EUR a v pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla o 3,7 % na 
810 mil. EUR. Ve zdravotním pojištění stouplo pojistné na 368 mil. EUR (+3,3 %). Zatímco běžně 
placené životní pojištění se podařilo zvýšit na 1 362 mil. EUR (+ 1,9 %), vykázal obchod v oblasti 
jednorázově placeného životního pojištění v souladu se strategií pokles o 6,7 % na 446 mil. EUR. 
Nejvyšší nárůst z pohledu pojistného dosáhly segmenty Česká republika, Polsko, Rumunsko 
a Maďarsko.  
Náklady na pojistné události – po odečtení podílu zajišťovatelů – ve výši 3,6 mld. EUR přesáhly o 
0,9 % hodnotu za stejné období předchozího roku. 
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Výsledek před zdaněním stoupl o 25 %  
Výsledek před zdaněním ve výši 251,4 mil. EUR je o 25 % vyšší než v předchozím roce. Zahrnuje i 
preventivní opatření z důvodu Covid-19 a povětrnostní škodové události. Výsledek po zdanění 
a odečtení menšinových podílů za 1. pololetí 2021 představuje 186,3 mil. EUR a je o 47,5 % vyšší než 
v minulém roce. Regulační ukazatel solventnosti skupiny VIG dosahoval ke 30. červnu 2021 267 % 
a je nadále projevem velmi silné a stabilní kapitálové vybavenosti. Finanční výsledek (včetně výsledku 
společností hodnocených at equity) tvořil k 1. pololetí 2021 353,6 mil. EUR a je o 8,9 % pod výsledkem 
předchozího roku. Pokles vyplývá především z nižších realizovaných zisků a ztrát. Ukazatel Return on 
Equity před zdaněním se podařilo zlepšit z 9,1 % na 11 %. Finanční investice skupiny VIG 
představovaly k 30. červnu 2021 37,5 mld. EUR. 
 
Ukazatel combined ratio se dále zlepšil 
Podíl nákladů na pojistná plnění z příslušného pojistného skupiny ve výši 95,2 % byl o 0,3 procentního 
bodu nižší než hodnota z předchozího roku. Navzdory citelným dopadům povětrnostních škod z konce 
července 2021 je toto zlepšení výsledkem celkově mírnějšího škodového průběhu, stejně jako celé 
řady opatření ke zlepšení ukazatele combined ratio, přijatých v rámci programu Agenda 2020 
a pokračujících i v novém strategickém programu VIG 25.   
 
Výhled na rok 2021 
Kromě přetrvávající pandemie a velké míry nejistoty ohledně vývoje a následků rychle se šířícího 
variantu Delta, mohou vývoj v druhém pololetí 2021 ovlivnit další přírodní katastrofy, jako např. 
červencové záplavy. „Navzdory tomu a díky naší předvídavé politice tvorby rezerv věříme, že naše cíle 
na rok 2021 splníme. Potvrzujeme tak náš výhled na dosažení objemu pojistného ve výši zhruba 
10,4 mld. EUR a zisku před zdaněním v rozpětí od 450 mil. EUR do 500 mil. EUR. Ukazatel combined 
ratio se má pohybovat kolem 95 %“, potvrzuje Elisabeth Stadler prognózu na rok 2021. 
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v mil. EUR 6M 2021 6M 2020 +/- %
Předepsané pojistné 5.772,9 5.577,4 3,5
Rozlišené pojistné 4.822,6 4.738,6 1,8
Finanční výsledek podniků, oceňovaných podle bilanční hodnoty 353,6 388,0 -8,9
Ostatní výnosy 80,8 99,6 -18,9
Náklady na pojistná plnění -3.633,5 -3.600,0 0,9
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -1.237,1 -1.136,9 8,8
Ostatní náklady -135,0 -288,2 -53,2
Výsledek před zdaněním 251,4 201,2 25,0
Daňové náklady -60,7 -68,5 -11,4
Výsledek za období 190,7 132,6 43,8
Nekontrolní podíly na zisku za období -4,4 -6,3 -30,6
Koncernový výsledek 186,3 126,3 47,5
Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 2,91 1,97 47,5
Combined Ratio (netto v %) 95,2 95,5 -0,3pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 

6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- %
Předepsané pojistné celkem 2.279,7 2.316,2 -1,6 945,6 879,5 7,5 367,5 383,2 -4,1
Výsledek před zdaněním 105,8 104,0 1,8 96,9 108,0 -10,3 30,0 28,8 4,2
Combined Ratio (netto v %) 93,7 94,4 -0,7pp 91,5 94,1 -2,6pp 89,0 89,2 -0,2pp

6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- %
Předepsané pojistné celkem 640,7 590,5 8,5 266,4 229,1 16,3 258,7 251,0 3,1
Výsledek před zdaněním 33,8 35,5 -4,9 9,6 9,5 0,7 9,9 8,4 17,6
Combined Ratio (netto v %) 94,4 94,1 0,3pp 99,9 96,4 3,5pp 96,4 94,8 1,6pp

6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- %
Předepsané pojistné celkem 175,9 153,7 14,5 114,2 111,7 2,3 126,2 127,4 -0,9
Výsledek před zdaněním 5,1 4,8 5,2 13,9 -48,4 n.a. 5,7 -3,5 n.a.
Combined Ratio (netto v %) 96,9 94,4 2,6pp 87,4 90,9 -3,5pp 99,8 84,5 15,3pp

6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- %
Předepsané pojistné celkem 252,9 231,3 9,3 142,9 142,0 0,7 1.014,8 930,6 9,1
Výsledek před zdaněním 15,3 -24,9 n.a. 16,5 15,3 7,9 -90,6 -36,9 n.a.
Combined Ratio (netto v %) 91,5 90,4 1,1pp 76,5 77,5 -1pp -

6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- %
Předepsané pojistné celkem -812,6 -768,7 5,7 5.772,9 5.577,4 3,5
Výsledek před zdaněním -0,5 0,5 n.a. 251,4 201,2 25,0
Combined Ratio (netto v %) - 95,2 95,5 -0,3pp
Koncernový výsledek - 186,3 126,3 47,5

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

Pobaltské státy

Bulharsko

Centrální funkce

Výkaz za odvětví (IFRS) 

SlovenskoČeská republika

Turecko/Gruzie

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
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Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) je přední pojišťovací skupinou v Rakousku a v zemích 
střední a východní Evropy. Zhruba 50 pojišťovacích společností ve 30 zemích tvoří skupinu s dlouhou tradicí, 
silnými značkami a velkou blízkostí klientům. Více než 25 000 pracovnic a pracovníků Vienna Insurance Group 
(Wiener Versicherung Gruppe) se každodenně stará o potřeby více než 22 milionů klientů. Akcie VIG je od roku 
1994 kótovaná na Vídeňské burze. Podnik vykazuje rating „A+“ se stabilním výhledem mezinárodně uznávané 
ratingové agentury Standard & Poor's. Představuje to nejvyšší rating ze všech podniků v rámci ATX, hlavního 
indexu Vídeňské burzy. Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) úzce spolupracuje s Erste 
Group, největší retailovou bankou ve střední a východní Evropě.  
  
Disclaimer/Informace o zodpovědnosti  
Tato tisková správa obsahuje prohlášení směřující do budoucnosti a týkající se budoucího vývoje Vienna 
Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe). Tato prohlášení vycházejí ze současných odhadů a prognóz 
vedení podniku. Změny všeobecného hospodářského vývoje, budoucí tržní podmínky, změny na kapitálových 
trzích a jiné okolnosti mohou vést k tomu, že skutečné události anebo výsledky se budou výrazně odchylovat od 
prohlášení, která v současnosti směřují do budoucnosti. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung 
Gruppe nepřebírají povinnost tato do budoucnosti směřující prohlášení aktualizovat nebo je přizpůsobovat 
budoucím událostem anebo vývoji. 
 
S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
Skupinová komunikace a marketing 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
Wolfgang Haas, MSc - vedení 
telefon: +43 50 390-21029 
e-mail: wolfgang.haas@vig.com 

 

 

Tisková správa je uvedena i pod http://www.vig.com  
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