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Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) přesáhla 10 miliard 
EUR objemu pojistného (předběžné údaje za rok 2019)  
Přes půl miliardy EUR zisku (před zdaněním), ve všech zemích byla přijata opatření 
proti krizi v důsledku koronaviru  
 

 Celkový objem pojistného stoupl na zhruba 10,4 mld. EUR (+7,7 %) 
 Zisk (před zdaněním) se zvýšil na cca 522 mil. EUR (+7,4 %) 
 Ukazatel combined ratio zřetelně zlepšen na 95,4 % (-0,6 procentního bodu)  
 Výsledek na akcii ve výši 2,59 EUR výrazně stoupl (+27 %) 
 Navrženo zvýšení dividendy na 1,15 EUR za akcii (+15 %) 

 
Špičkové výsledky potvrzují předběžné údaje Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) 
za hospodářský rok 2019. V rámci krize způsobené koronavirem byla přijata rozsáhlá opatření: „Už 
čtyři roky v nepřetržité řadě se nám daří výrazně zlepšovat nejdůležitější ukazatele. S našimi výsledky 
jsme obstáli nejen jako lídr trhu v Rakousku a zemích střední a východní Evropy (CEE). Zároveň 
potvrzují správnost rozhodnutí, využít růstových potenciálů našich trhů ve smyslu zúčastněných stran, 
což s velkým úspěchem činíme už přesně 30 let. Krize v důsledku koronaviru nepochybně ovlivní vývoj 
naší obchodní činnosti v roce 2020. V současnosti ještě není možno odhadnout důsledky pro naši 
skupinu. V první řadě jsme nyní přijali opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti všech našich 
pracovníků a klientů, stejně jako k zajištění provozní činnosti ve všech našich zemích. Neustále jsme 
v kontaktu s našimi pojišťovacími společnostmi, abychom pomohli zabránit šíření koronaviru. Navzdory 
aktuální situaci chceme na základě velmi dobrého vývoje obchodní činnosti v předchozím roce našim 
grémiím už počtvrté za sebou navrhnout výrazné zvýšení dividendy za hospodářský rok 2019, a to 
z 1 EUR na 1,15 EUR na akcii. Představuje to zvýšení o 15 % a současně atraktivní dividendový výnos 
ve výši 4,5 %“, prohlásila generální ředitelka Elisabeth Stadler. 
 
Neživotní odvětví na čele růstu pojistného  
S výrazným nárůstem ve výši 7,7 % překročilo celkové předepsané pojistné za rok 2019 poprvé hranici 
10 miliard EUR, konkrétně stouplo na 10 399,4 mil. EUR. Přispěla k tomu všechna odvětví bez výjimky 
a pomohla tak zvýšit pojistné o zhruba 742 mil. EUR ve srovnání s předchozím rokem. Dominantní roli 
v absolutním přírůstku pojistného mělo především Ostatní majetkové pojištění a havarijní pojištění 
motorových vozidel. V procentním vyjádření došlo k nejvyššímu nárůstu ve zdravotním pojištění se 
zhruba 12 %.  
 
Přibližně 58 % portfolia pojistného připadá na oblast neživotního pojištění (povinné ručení a havarijní 
pojištění motorových vozidel, Ostatní majetkové pojištění), zhruba 35 % na životní pojištění (s 
průběžně i jednorázově hrazeným pojistným) a asi 7 % na zdravotní pojištění. Nejvyšší přírůstky 
zaznamenaly segmenty Polsko (+234,2 mil. EUR), Pobaltí (+124,5 mil. EUR), Rakousko (+103,4 mil. 
EUR), Ostatní trhy CEE (+72,2 mil. EUR) a Česká republika (+61,6 mil. EUR). 
 
Z hlediska procentního růstu je třeba vyzvednout zejména segmenty Pobaltí (+33,1 %), Bulharsko 
(+30,7 %), Polsko (+26,1 %) a Ostatní země CEE (+19,3 %). Ze států v segmentu Ostatní země CEE 
prokázaly dynamický vývoj pojistného především Ukrajina (+58,2 %), Bosna a Hercegovina (+37,6 %) 
a Srbsko (+14,0 %). 
 
„Trhy v prostoru střední a východní Evropy (CEE) zaznamenaly růst pojistného ve výši 10,6 %. 
Mezičasem získáváme 57 % celkového objemu pojistného v regionu CEE.“, uvedla Elisabeth Stadler.  
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Zisk (před zdaněním) přibližně 522 mil EUR 
Cílem pro rok 2019 bylo dosažení zisku (před zdaněním) v rozpětí od 500 do 520 mil. EUR. Zisk (před 
zdaněním) ve výši 521,6 mil. EUR mírně překročil uvedené rozpětí a o 7,4 % překonal výsledek 
předchozího roku. Nárůst zisku vyplývá z jednoznačného zlepšení ukazatele combined ratio a kromě 
jiného i z výrazně vyššího příspěvku k výsledku ze strany Rakouska (+37 mil. EUR) a Polska (+37 mil. 
EUR).  
 
V opačném směru se projevil mírný pokles finančního výsledku, a to zejména z důvodu nižšího 
příspěvku k výsledku ze strany obecně prospěšných společností bytové výstavby v důsledku 
dekonsolidace k 31. červenci 2019, a dále kvůli celkové úpravě hodnoty goodwillu v segmentu 
Rumunsko ve výši 108,8 mil. EUR (rok předtím 50,1 mil. EUR). V důsledku každoroční prověrky 
hodnoty goodwillu byly očekávané výnosy za Rumunsko vzhledem k setrvale složité situaci na trhu 
dále sníženy.  
 
S výjimkou Rumunska se podařilo ve všech segmentech dosáhnout zisku (před zdaněním). Podíl na 
zisku (před zdaněním), kterého bylo dosaženo v regionu CEE, představuje 53 %.  
 
Čistý zisk o 23 % vyšší než v minulém roce 
Výrazný zisk (před zdaněním) a nižší míra zdanění za rok 2019 ve výši 21 % jsou důvodem prudkého 
nárůstu čistého zisku o 23 % na 331,3 mil. EUR v porovnání s předchozím rokem. Změna konsolidace 
obecně prospěšných společností bytové výstavby, která proběhla ve 3. čtvrtletí 2019, neměla na tento 
pozitivní vývoj žádný vliv. 
 
Combined Ratio s výrazně lepší hodnotou 
Ukazatel combined ratio se v roce 2019 podařilo výrazně snížit o 0,6 procentního bodu na velmi 
dobrých 95,4 %. Obzvlášť pozitivní vliv na to měla opatření v rámci programu managementu Agenda 
2020, především v oblasti pojištění motorových vozidel. Tím se, navzdory vyššímu odškodnému, 
vyplacenému oproti předchozímu roku v důsledku živelných pohrom, podařilo hodnotu combined ratio 
dále zlepšit. 
 
Velmi kladně přispěly k vývoji ukazatele combined ratio segmenty Rakousko (-0,7 procentního bodu), 
Česká republika (-0,7 procentního bodu), Bulharsko (-3,3 procentního bodu) a Ostatní země CEE 
(-2,7 procentního bodu). Všechny segmenty se postaraly o provozní zisk z pojišťovací činnosti v oblasti 
neživotního/úrazového pojištění, jedinou výjimkou je Rumunsko (100,9 %), ale i zde se povedlo 
ukazatel combined ratio výrazně zlepšit o 6,7 procentního bodu.  
 
Ukazatel solventnosti 210 % 
Ukazatel solventnosti představoval k 31. prosinci 2019 210 %, což nadále odpovídá velmi dobré 
mezinárodní úrovni.  
 
Finanční výsledek 
V roce 2019 bol dosažen finanční výsledek (včetně výsledku podniků hodnocených formou „at equity“) 
ve výši 1 010,8 mil. EUR, což představuje mírný pokles o 2,6 % oproti porovnávacímu období 
předchozího roku. 
 
Kapitálové investice 
Celkové kapitálové investice (včetně hotovostních prostředků) tvořily k 31. prosinci 2019 35,9 mld. 
EUR. Pokles oproti roku 2018 (37,6 mld. EUR) souvisí se změnou konsolidační metody obecně 
prospěšných společností bytové výstavby, která proběhla k rozhodnému dni 31. 7. 2019.  
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Náklady na pojistné události 
Náklady skupiny na pojistné události dosáhly v roce 2019 po odečtení podílu zajišťoven 7 262,7 mil. 
EUR, což je 4,5 % více než v předchozím roce. Zvýšení je důsledkem výrazného nárůstu objemu 
pojistného. 
 
Návrh opět vyšší dividendy 
Na základě velmi potěšitelného vývoje obchodní činnosti navrhne představenstvo Vienna Insurance 
Group (Wiener Versicherung Gruppe) grémiím za hospodářský rok 2019 opětovné zvýšení dividendy 
oproti předchozímu roku z 1 EUR na 1,15 EUR na akcii. Představuje to zvýšení o 15 % a míru 
distribuce ve výši 44,4 %. Dividendový výnos dosahuje 4,5 %. Výsledek na akcii se v porovnání 
s předchozím rokem výrazně zlepšil o 27 % na 2,59 EUR.  
 
Předběžné údaje 
Údaje v této tiskové informaci o hospodářském roce 2019 vycházejí z předběžných dat. Definitivní 
údaje o hospodářském roce 2019 budou zveřejněny spolu s výroční zprávou 16. dubna 2020 na 
webové stránce www.vig.com. 
 
Aktuální vývoj na rok 2020 
V souvislosti s mimořádně naléhavým tématem koronaviru jsme v rámci skupiny přijali přiměřená 
opatření s cílem chránit naše pracovníky a zajistit pokračování obchodní činnosti. Vienna Insurance 
Group (Wiener Versicherung Gruppe) tato opatření průběžně přizpůsobuje aktuální situaci. Kromě toho 
neustále sledujeme průběh kapitálových trhů.  
 
Dalekosáhlá mezinárodní opatření na zabránění dalšího šíření spolu s nejistým vývojem povedou 
k poklesu globálního hospodářského růstu. V tomto okamžiku ještě není možné odhadnout důsledky 
pro vývoj obchodní činnosti skupiny. 
 
  

http://www.vig.com/
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v mil. EUR 2019 2018 +/- %

Předepsané pojistné 10 399,4 9 657,3 7,7

Rozlišené pojistné 9 317,9 8 729,4 6,7

Finanční výsledek podniků, oceňovaných podle bilanční hodnoty 1 010,8 1 037,5 -2,6

Ostatní výnosy 193,2 131,5 46,9

Náklady na pojistná plnění -7 262,7 -6 947,0 4,5

Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -2 293,2 -2 140,7 7,1

Ostatní náklady -444,4 -325,2 36,7

Výsledek před zdaněním 521,6 485,4 7,4

Daňové náklady -108,5 -117,5 -7,7

Výsledek za období 413,1 368,0 12,3

Nekontrolní podíly na zisku za období -81,8 -99,0 -17,4

Výsledek po zdanění a odečtení menšinových podílů 331,3 268,9 23,2

Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 2,59 2,04 27,1

Combined Ratio (netto v %) 95,4 96,0 -0,6pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 

2019 2018 +/- % 2019 2018 +/- % 2019 2018 +/- %

Předepsané pojistné celkem 3 943,3 3 839,9 2,7 1 745,8 1 684,2 3,7 798,9 799,6 -0,1

Výsledek před zdaněním 207,3 170,4 21,7 172,4 166,7 3,5 48,9 47,2 3,5

Combined Ratio (netto v %) 93,5 94,2 -0,7pp 92,0 92,7 -0,7pp 97,1 97,3 -0,2pp

2019 2018 +/- % 2019 2018 +/- % 2019 2018 +/- %

Předepsané pojistné celkem 1132,0 897,8 26,1 468,2 515,3 -9,1 500,3 375,8 33,1

Výsledek před zdaněním 69,2 32,2 >100 -101,8 -73,9 37,8 7,7 2,1 >100

Combined Ratio (netto v %) 94,8 92,6 2,2pp 100,9 107,5 -6,7pp 97,7 98,7 -1pp

2019 2018 +/- % 2019 2018 +/- % 2019 2018 +/- %

Předepsané pojistné celkem 289,5 263,5 9,9 223,9 171,3 30,7 234,9 198,3 18,5

Výsledek před zdaněním 8,7 7,6 14,3 15,8 11,4 38,1 6,7 3,8 73,3

Combined Ratio (netto v %) 97,6 98,5 -0,9pp 95,8 99,1 -3,3pp 96,5 98,5 -1,9pp

2019 2018 +/- % 2019 2018 +/- % 2019 2018 +/- %

Předepsané pojistné celkem 446,9 374,7 19,3 380,4 321,0 18,5 1 623,5 1 584,3 2,5

Výsledek před zdaněním 27,1 23,5 15,3 22,6 23,9 -5,7 36,5 70,2 -48,1

Combined Ratio (netto v %) 93,9 96,6 -2,7pp 82,4 82,9 -0,5pp -

2019 2018 +/- % 2019 2018 +/- %

Předepsané pojistné celkem -1 388,2 -1 368,4 1,4 10 399,4 9 657,3 7,7

Výsledek před zdaněním 0,7 0,3 >100 521,6 485,4 7,4

Combined Ratio (netto v %) - 95,4 96,0 -0,6pp

Výsledek po zdanění a odečtení 

menšinových podílů
- 331,3 268,9 23,2

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 (Wiener Versicherung Gruppe) je přední pojišťovací skupinou v Rakousku a v zemích 
střední a východní Evropy. Zhruba 50 pojišťovacích společností v 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, od roku 
1994 kótovaná na Vídeňské burze, 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 dotazy se obracejte na: 

 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe   
Group Communications & Marketing 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
Wolfgang Haas, MSc – vedení 
Tel.: +43 (0)50 390-21029 
E-mail: wolfgang.haas@vig.com, 
 
Tisková správa je uvedena i pod http://www.vig.com  
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