
 

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Schottenring 30, 1010 Vienna, registered with the Commercial Court of 
Vienna under FN 75687 f, VAT No.: ATU 36837900 

Č. 10/2020 
20. květen 2020 

 
 
Vienna Insurance Group v prvním čtvrtletí 2020 s nárůstem pojistného 
Navzdory dobrému začátku roku je třeba od 2. čtvrtletí 2020 očekávat důsledky 
pandemie COVID-19  
 
• Pojistné vzrostlo na 3,1 mld. EUR (+7,2 %)  
• Zisk (před zdaněním) klesl na 121,9 mil.  EUR (-4,4 %) 
• Čistý výsledek se zvýšil na 85,8 mil. EUR (+2,8 %) 
• Ukazatel combined ratio na úrovni 95,1 % (-1,7 procentního bodu)  
 
 
Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) zaznamenala za první čtvrtletí 2020 pozitivní 
vývoj obchodní činnosti. „Tento rok jsme zahájili velmi dobře a vykazujeme výrazný nárůst pojistného. 
Za tento vývoj vděčíme silným měsícům leden a únor 2020, které dokázaly značně kompenzovat 
i první důsledky omezení v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19, zavedených od poloviny 
března. Ztráty na pojistném následkem poklesu nového obchodu se na vývoji projeví zejména od 
druhého čtvrtletí 2020 a pravděpodobně i v dalším průběhu hospodářského roku“, vysvětluje generální 
ředitelka Elisabeth Stadler. Začátkem května se v zemích se zastoupením skupiny VIG postupně opět 
začaly otvírat obchodní kanceláře. Servisní zařízení jsou nyní zase v neomezeném rozsahu k dispozici 
zákazníkům za dodržení potřebných bezpečnostních opatření.  
 
Nárůst pojistného 
Celkový objem pojistného dosáhl za první tři měsíce roku 2020 výši 3,1 mld. EUR. To odpovídá 
nárůstu o 7,2 % oproti prvnímu čtvrtletí 2019. V letošním prvním čtvrtletí docílila všechna odvětví růstu 
pojistného. Pojistné v jednorázově placeném životním pojištění zaznamenalo dvojciferný vzestup 
(+29,8 %). V absolutních číslech došlo k nejvyššímu růstu pojistného v segmentech Rakousko a 
Polsko. 
 
Stabilní výsledek  
S o něco nižším ziskem (před zdaněním) ve výši 121,9 mil. EUR (-4,4 %) a s mírně vyšším čistým 
ziskem (po zdanění a odečtení menšinových podílů) ve výši 85,8 mil. EUR (+2,8 %) se podařilo první 
čtvrtletí 2020 navzdory prvním utlumujícím vlivům v důsledku pandemie COVID-19 uzavřít kladně.  
 
Ukazatel combined ratio se zlepšil o 1,7 procentního bodu  
Škodový průběh byl v prvním čtvrtletí 2020 výrazně nižší než v předchozím roce, čímž ukazatel 
combined ratio dosáhl hodnotu 95,1 % (1. čtvrtletí 2019: 96,8 %). K výraznému zlepšení ukazatele 
combined ratio došlo v segmentech Pobaltí, Slovensko a Turecko/Gruzie.  
 
Finanční výsledek (bez výsledku z podniků hodnocených formou „at equity“) dosáhl v prvním čtvrtletí 
2020 136 mil. EUR, co představuje pokles o 25 % oproti stejnému období předešlého roku. Souvisí to 
zejména se změnou konsolidační metody veřejně prospěšných společností bytové výstavby 
k 31. červenci 2019 a s výraznějším poklesem hodnoty kapitálových investicí. Kapitálové investice 
koncernu včetně hotovostních prostředků představovaly k 31. březnu 2020 34,7 mld. EUR.  
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Skupina VIG se postupně vrací k „nové normalitě“  
V květnu dostali zaměstnanci, kteří většinou pracovali formou home office, postupně a v souladu 
s místně platnými ustanoveními a předpisy opět možnost práce v omezeném kancelářském provozu.  
Prioritou je péče o zákazníky za dodržení přísných hygienických a bezpečnostních opatření. I nadále 
probíhá pravidelná výměna informací s lokálním managementem společností VIG o aktuální situaci 
v jednotlivých zemích, kde působí VIG. Stálá pozornost je věnována i průběžnému vývoji na 
kapitálových trzích. Skupina VIG je koronakrizí postižena především následkem s tím spojeného 
vývoje kapitálového trhu. Kromě toho došlo k jistému poklesu v rámci nového obchodu bez možnosti 
kompenzace současným nárůstem internetového obchodu. 
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v mil. EUR 3M 2020 3M 2019 +/- %
Předepsané pojistné 3.118,2 2.908,2 7,2
Rozlišené pojistné 2.488,3 2.303,0 8,0
Finanční výsledek podniků, oceňovaných podle bilanční hodnoty 140,8 186,6 -24,6
Ostatní výnosy 86,2 65,1 32,3
Náklady na pojistná plnění -1.883,6 -1.756,6 7,2
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -609,0 -575,5 5,8
Ostatní náklady -100,7 -95,2 5,8
Výsledek před zdaněním 121,9 127,5 -4,4
Daňové náklady -33,1 -26,2 26,4
Výsledek za období 88,8 101,3 -12,3
Nekontrolní podíly na zisku za období -2,9 -17,8 -83,5
Koncernový výsledek 85,8 83,5 2,8
Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 2,68 2,61 2,8
Combined Ratio (netto v %) 95,1 96,8 -1,7pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 

3M 2020 3M 2019 +/- % 3M 2020 3M 2019 +/- % 3M 2020 3M 2019 +/- %
Předepsané pojistné celkem 1.364,8 1.278,8 6,7 465,8 454,9 2,4 219,7 209,6 4,8
Výsledek před zdaněním 41,4 45,4 -8,9 45,5 41,5 9,6 13,0 10,6 23,4
Combined Ratio (netto v %) 95,5 96,6 -1,1pp 94,6 95,6 -1pp 91,3 96,4 -5,1pp

3M 2020 3M 2019 +/- % 3M 2020 3M 2019 +/- % 3M 2020 3M 2019 +/- %
Předepsané pojistné celkem 313,5 250,4 25,2 125,9 115,9 8,6 131,0 133,3 -1,7
Výsledek před zdaněním 13,6 12,3 10,8 2,1 2,0 4,1 3,1 0,1 >100
Combined Ratio (netto v %) 93,8 95,1 -1,3pp 100,1 101,6 -1,5pp 92,1 99,9 -7,8pp

3M 2020 3M 2019 +/- % 3M 2020 3M 2019 +/- % 3M 2020 3M 2019 +/- %
Předepsané pojistné celkem 98,7 81,2 21,6 62,2 66,5 -6,5 71,7 56,8 26,3
Výsledek před zdaněním 2,2 2,2 3,8 5,4 4,3 26,0 2,4 2,3 2,8
Combined Ratio (netto v %) 97,6 98,0 -0,4pp 91,4 95,1 -3,7pp 93,7 101,1 -7,4pp

3M 2020 3M 2019 +/- % 3M 2020 3M 2019 +/- % 3M 2020 3M 2019 +/- %
Předepsané pojistné celkem 126,8 107,6 17,9 77,4 79,1 -2,2 483,9 453,1 6,8
Výsledek před zdaněním 8,2 7,2 13,7 8,1 7,5 8,8 -26,2 -8,8 >100
Combined Ratio (netto v %) 100,2 94,1 6,1pp 76,0 78,9 -2,9pp -

3M 2020 3M 2019 +/- % 3M 2020 3M 2019 +/- %
Předepsané pojistné celkem -423,2 -379,1 11,6 3.118,2 2.908,2 7,2
Výsledek před zdaněním 3,1 1,2 >100 121,9 127,5 -4,4
Combined Ratio (netto v %) - 95,1 96,8 -1,7pp
Koncernový výsledek - 85,8 83,5 2,8

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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Informace o výkaznictví  
Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) 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 (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/events
mailto:wolfgang.haas@vig.com
https://www.vig.com/de/home.html

