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Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) potvrdila špičkové 
výsledky za rok 2019  
Byla zveřejněna koncernová výroční zpráva a zpráva SFCR skupiny za rok 2019 
 
Koncernová výroční zpráva potvrdila předběžné údaje za hospodářský rok 2019, zveřejněné již 
17. března 2020. Management na základě solidní kapitálové vybavenosti, pozitivních výsledků 
uplynulého roku a důsledného naplňování programu řízení Agenda 2000 s důvěrou očekává 
zvládnutí následků koronakrize. 
 
Více než 10 miliard EUR pojistného a přes půl miliardy zisku (před zdaněním) 
Skupina VIG uzavřela hospodářský rok 2019 s historicky nejlepším výsledkem o celkovém objemu 
pojistného ve výši 10,4 mld. EUR (+7,7 %). Zisk (před zdaněním) se podařilo zvýšit na zhruba 522 mil. 
EUR (+7,4 %). Čistý výsledek stoupl o 23 % na 331,3 mil. EUR. Ukazatel combined ratio byl zřetelně 
zlepšen na 95,4 % (-0,6 procentních bodů). 
 
Pevný základ pro zvládnutí koronakrize 
Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) důvěřuje své dobré připravenosti zvládnout 
následky krize způsobené COVID 19. „V důsledku koronakrize jsme se celosvětově ocitli ve výjimečné 
hospodářské situaci, která přirozeně neobejde ani nás beze stop. Vidím však tři významné faktory, 
které mne naplňují důvěrou, že tuto výjimečnou situaci dokážeme zvládnout tak dobře, jak je to jen 
možné. Zaprvé vycházíme z úspěšných předchozích let a z velmi silné bilance za rok 2019. Zadruhé 
disponujeme velmi solidní kapitálovou základnou. Zatřetí jsme již v roce 2017 prostřednictvím našeho 
programu řízení Agenda 2020 začali dále zvyšovat naši ziskovost a schopnost obstát i v budoucnosti, 
a v přijatých opatřeních důsledně pokračujeme i letos“, prohlásila generální ředitelka Elisabeth Stadler. 
Ukazatel solventnosti za celý koncern dosáhl s hodnotou 210 % ke konci roku 2019 velmi vysokou 
úroveň. I podle prvotních odhadů za úvodní čtvrtletí 2020 se má ukazatel solventnosti pohybovat na 
solidní úrovni, a to na spodní hranici definované komfortní zóny 170 % - 230 %.  

Trhy pod neustálým drobnohledem  
Sledované trhy skupiny VIG na jedné straně sice podle očekávání vykazují pokles nového obchodu, na 
straně druhé je však pojištění stále častěji uzavíráno online prostřednictvím internetu. „Vidíme, že se 
naše rozsáhlé aktivity ve prospěch digitalizace, uskutečněné v rámci programu Agenda 2020, 
vyplácejí“, doplnila Elisabeth Stadler, která tomuto tématu v důsledku koronakrize do budoucna 
připisuje ještě větší význam. I když dosavadní průběh prvního čtvrtletí 2020 podle prvních pozorování 
ještě nebyl v podstatné míře zatížen pandemií Covid-19, není aktuálně možné plánovat další průběh 
roku. „Vědomě vyčkáme určitý čas, abychom dokázali jasněji odhadnout vliv krize způsobené Covid-19 
na pojišťovací činnost naší skupiny. Finanční efekty na letošní rok se zatím nedají vyčíslit, proto by 
bylo předčasné poskytovat prognózy na hospodářský rok 2020“, uvedla Elisabeth Stadler.   
 
Embedded value: Profitabilní nový obchod v životním pojištění  
Ukazatel embedded value v životním a zdravotním pojištění sestává ze součtu čistého jmění a aktuální 
hodnoty budoucích výnosů z existujícího pojistného kmene. Trvalá udržitelnost životního a zdravotního 
pojištění Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) se odráží v tom, že ukazatel 
embedded value (po zdanění) k rozhodnému dni 31. 12. 2019 navzdory náročným ekonomickým 
poměrům (úrokové prostředí) ve výši 3,64 mld. EUR pouze mírně klesl (přizpůsobená hodnota za rok 
2018: 3,79 mld. EUR). Kromě jiného je to i výsledkem ziskového nového obchodu s marží 3,2 %. Tak 
jako v minulých letech bylo v regionu střední a východní Evropy v mezinárodním porovnání dosaženo 
vynikající marže ve výši 5,8 %. 
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K 30. dubnu 2020 zveřejňuje Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe na 
stránce www.vig.com následující zprávy: 
 

• Koncernová výroční zpráva za rok 2019 (online) 
• Koncernová výroční zpráva za rok 2019 (pdf) 
• Zpráva o trvalé udržitelnosti za rok 2019  
• Zpráva o solventnosti a finanční situaci za rok 2019 (SFCR za skupinu)  
• Zpráva o ukazateli embedded value  
• Výroční finanční zpráva za rok 2019 (podle § 124 ods. 1 rakouského Burzovního zákona) 
• Individuální závěrka VIG Holding  
• Zpráva o Corporate Governance  

Zpráva o solventnosti a finanční situaci za rok 2019 (SFCR za VIG Holding) byla zveřejněna 
už 7. dubna 2020  

 
 
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 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  
 

http://www.vig.com/
mailto:wolfgang.haas@vig.com
https://www.vig.com/de/home.html
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