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Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 20190 s nárůstem pojistného a zisku 
Dvojciferný růst ve zdravotním pojištění 
 
• Pojistné stouplo na 2,9 mld. EUR (+ 3 %)  
• Zisk (před zdaněním) zvýšen na 127,5 mil. EUR (+ 9 %) 
• Combined ratio ve výši 96,8 % (+ 0,6 procentního bodu)  
 
Vienna Insurance Group pokračovala v růstu i v prvním čtvrtletí 2019. Výrazný nárůst pojistného a 
zvýšení zisku (před zdaněním) jsou výsledkem plánovitého vývoje, směřujícího ke splnění cílů na rok 
2019. Ukazatel combined ratio mírně stoupl v důsledku povětrnostní situace. „Máme za sebou 
úspěšné první čtvrtletí 2019 a naše výsledky se zcela jednoznačně pohybují v rámci plánovaných 
čísel. Držíme se tedy našeho cíle, podle kterého máme v roce 2019 dosáhnout objemu pojistného ve 
výši 9,9 mld. EUR a zisku (před zdaněním) ve výši 500 až 520 mil. EUR“, uvedla Prof. Elisabeth 
Stadler, generální ředitelka Vienna Insurance Group.  
 
Dvojciferný nárůst pojistného ve zdravotním pojištění  
Celkový objem pojistného za první tři měsíce roku dosáhl 2,9 mld. EUR, což odpovídá nárůstu o 2,9 % 
oproti 1. čtvrtletí 2018. Nejvyšší vzestup pojistného ve výši zhruba 10 % zaznamenalo zdravotní 
pojištění. V jednorázově placeném životním pojištění, ve kterém došlo v prvním čtvrtletí pouze k 
mírnému poklesu o zhruba 2 % oproti stejnému období předchozího roku, nastalo nyní po v minulosti 
plánovaných výrazných poklesech očekávané uklidnění. Mimořádně velkým růstem pojistného přispěly 
v 1. čtvrtletí 2019 trhy v Bulharsku, Pobaltí, Maďarsku a Polsku. 
 
Zisk (před zdaněním) se zlepšil o 9 % 
Zisk (před zdaněním) dosáhl 127,5 mil. EUR, což oproti 1. čtvrtletí 2018 představuje růst o 8,7 %. 
K nárůstu zisku výrazně přispěly zejména segmenty Rakousko, Slovensko a Polsko.  
 
Zisk (po zdanění a odečtení menšinových podílů) stoupl o 10,5 % na 83,5 mil. EUR. 
 
Ukazatel combined ratio mírně stoupl z důvodu povětrnostních vlivů 
Vlivem zimních kalamit v Rakousku a v České republice začátkem roku 2019 se podle očekávání 
zvýšily náklady na škodu oproti předchozímu roku. Ukazatel combined ratio mírně stoupl o 
0,6 procentního bodu na 96,8 %. Velmi pozitivní hodnotu combined ratio vykázaly segmenty Slovensko 
(- 4,0 procentního bodu) a Bulharsko (- 3,1 procentního bodu). 
 
Finanční výsledek za první čtvrtletí 2019 představuje 186,6 mil. EUR. Tím je o 21,7 % nižší než 
hodnota za stejné období předešlého roku, což souvisí především se sníženými zisky z likvidace 
finančního umístění. 
 
Finanční umístění koncernu včetně hotovostních prostředků dosáhlo k 31. březnu 2019 38,7 mld. EUR 
(+2,8 % oproti 31. prosinci 2018). 
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v mil. EUR 3M 2019 3M 2018 +/- %
Předepsané pojistné 2.908,2 2.826,1 2,9
Rozlišené pojistné 2.303,0 2.203,1 4,5
Finanční výsledek podniků, oceňovaných podle bilanční hodnoty 186,6 238,4 -21,7
Ostatní výnosy 65,1 33,2 96,4
Náklady na pojistná plnění -1.756,6 -1.737,6 1,1
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -575,5 -567,8 1,4
Ostatní náklady -95,2 -51,8 83,6
Výsledek před zdaněním 127,5 117,3 8,7
Daňové náklady -26,2 -26,3 -0,5
Výsledek za období 101,3 91,0 11,3
Nekontrolní podíly na zisku za období -17,8 -15,5 15,0
Koncernový výsledek 83,5 75,5 10,5
Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 2,61 2,27 14,9
Combined Ratio (netto v %) 96,8 96,2 0,6pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 

3M 2019 3M 2018 +/- % 3M 2019 3M 2018 +/- % 3M 2019 3M 2018 +/- %
Předepsané pojistné celkem 1.278,8 1.272,9 0,5 454,9 465,3 -2,2 209,6 216,2 -3,1
Výsledek před zdaněním 45,4 37,5 21,2 41,5 45,7 -9,2 10,6 6,7 57,5
Combined Ratio (netto v %) 96,6 95,6 1pp 95,6 93,9 1,7pp 96,4 100,4 -4pp

3M 2019 3M 2018 +/- % 3M 2019 3M 2018 +/- % 3M 2019 3M 2018 +/- %
Předepsané pojistné celkem 250,4 232,8 7,6 115,9 146,6 -20,9 133,3 97,2 37,2
Výsledek před zdaněním 12,3 10,2 20,2 2,0 4,1 -51,1 0,1 -0,6 n.a.
Combined Ratio (netto v %) 95,1 94,6 0,5pp 101,6 97,7 3,9pp 99,9 100,8 -0,9pp

3M 2019 3M 2018 +/- % 3M 2019 3M 2018 +/- % 3M 2019 3M 2018 +/- %
Předepsané pojistné celkem 81,2 72,2 12,4 66,5 45,1 47,6 56,8 65,7 -13,5
Výsledek před zdaněním 2,2 1,6 32,8 4,3 3,1 37,9 2,3 1,8 25,4
Combined Ratio (netto v %) 98,0 98,1 -0,1pp 95,1 98,2 -3,1pp 101,1 102,8 -1,7pp

3M 2019 3M 2018 +/- % 3M 2019 3M 2018 +/- % 3M 2019 3M 2018 +/- %
Předepsané pojistné celkem 107,6 92,5 16,3 79,1 77,3 2,3 453,1 431,6 5,0
Výsledek před zdaněním 7,2 6,2 16,0 7,5 5,0 49,0 -8,8 -4,0 >100
Combined Ratio (netto v %) 94,1 95,5 -1,4pp 78,9 89,3 -10,4pp - - -

3M 2019 3M 2018 +/- % 3M 2019 3M 2018 +/- %
Předepsané pojistné celkem -379,1 -389,2 -2,6 2.908,2 2.826,1 2,9
Výsledek před zdaněním 1,2 0,0 n.a. 127,5 117,3 8,7
Combined Ratio (netto v %) - - - 96,8 96,2 0,6pp
Koncernový výsledek - - - 83,5 75,5 10,5

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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Ostatní 
VIG upravila výkaznictví v souladu se změnou pravidel pro tržní segment „Prime Market“ Vídeňské 
burzy. V případě výročních zpráv a mezitímních účetních závěrek změny nenastaly. Průběžné zprávy 
ve smyslu IAS 34 k 1. a 3. čtvrtletí od roku 2019 už nebudou vydávány.  
Ukazatele za 1. a 3. čtvrtletí o majetku, finančním vývoji a výnosech budou vypracovány v souladu s 
mezinárodními standardy finančního výkaznictví (IFRS). 
 
IR News a prezentace výsledků jsou k dispozici pod: www.vig.com/events 
 
 
 
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 více než 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, MSc - vedoucí 
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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