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Vienna Insurance Group vykázala top výsledky za první tři čtvrtletí 2021 
Čistý zisk stoupl o zhruba 54 %, zisk na akcii na 2,86 EUR 
 

• Pojistné vzrostlo o 5,1 % na 8,4 mld. EUR 

• Zisk před zdaněním stoupl o 41,2 % na 376 milionů EUR 

• Ukazatel combined ratio se zlepšil o 0,9 procentního bodu na 95,2 % 

 
Vienna Insurance Group hlásí za první až třetí čtvrtletí roku 2021 výrazné zlepšení všech významných 
ukazatelů ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Výsledky dokonce překonaly i hodnoty 
zpřed pandemie za rok 2019. Skupina VIG tak od začátku roku dosahuje trvale pozitivního vývoje. 
 
„Zatím jsme bohužel ještě stále uprostřed globální pandemie, která nadále citelně omezuje 
společenský a ekonomický život i na našich trzích. Diverzifikovaná struktura a rychlé jednání na lokální 
úrovni nám však umožnila dobře řídit rozvoj pojišťovací činnosti. Skupina VIG prokazuje jistotu a 
stabilitu i v obtížných situacích. Také ekonomický vývoj v našem regionu střední a východní Evropy je 
na tom lépe, než se před několika měsíci předpokládalo. Jsme proto velmi optimističtí, že dosáhneme 
našich cílů pro rok 2021 a překročíme předpokládaný objem pojistného ve výši 10,4 miliardy EUR,“ 
uvádí generální ředitelka Elisabeth Stadler pozitivní průběžnou bilanci.  
  
Zvýšení pojistného na 8 391 mil. EUR 
Pojistné vzrostlo o 5,1 % na 8 391 mil. EUR. Stejně jako v předchozích čtvrtletích zaznamenala 
všechna odvětví, s výjimkou jednorázově placeného životního pojištění, silný vzestup. Zejména Ostatní 
neživotní pojištění se podařilo zlepšit o 7,4 % na 4,1 mld. EUR. Zásadní podíl na tomto potěšitelném 
vývoji má pojištění podnikatelů, které vykázalo nárůst pojistného o 13 % na 1,1 mld. EUR. V obtížných 
tržních podmínkách bylo díky know-how a orientaci na klienty upevněno vedoucí postavení na 
rakouském trhu a pozice největšího pojistitele průmyslových rizik ve střední a východní Evropě. Běžně 
placené životní pojištění vzrostlo o 2,8 % na 2 mld. EUR, PZP o 4,9 % na 1,2 mld. EUR a havarijní 
pojištění o potěšitelných 8,6 % na 1,1 mld. EUR. Pandemie vedla ke zvýšení povědomí o zdraví a k 
vyšší ochotě věnovat se prevenci. To se kladně projevilo na výši pojistného za zdravotní pojištění 
v hodnotě 545,2 milionu EUR, což představuje nárůst o 4,5 %. Jednorázově placené životní pojištění 
v souladu s plánem dále kleslo o 2,9 % na 661,7 milionu EUR.  
Nejvyššího nárůstu pojistného dosáhly segmenty Česká republika, Polsko a Rumunsko. 
 
Zisk před zdaněním ve výši 376,1 milionu EUR 
Zisk před zdaněním ve výši 376,1 milionu EUR představuje ve srovnání s předchozím rokem 
významné zlepšení o 41,2 %. Výrazně se zvýšil také zisk po zdanění a odpočtu menšinových podílů 
(+56,9 %), který ke 30. září 2021 tvořil 274,6 mil. EUR. 
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v mil. EUR 9M 2021 9M 2020 +/- %

Předepsané pojistné 8.390,8 7.986,4 5,1

Rozlišené pojistné 7.263,0 7.024,5 3,4

Finanční výsledek podniků, oceňovaných podle bilanční hodnoty 530,7 512,8 3,5

Ostatní výnosy 100,1 137,7 -27,3

Náklady na pojistná plnění -5.458,7 -5.355,2 1,9

Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -1.863,9 -1.715,9 8,6

Ostatní náklady -195,1 -337,6 -42,2

Výsledek před zdaněním 376,1 266,3 41,2

Daňové náklady -94,6 -83,0 14,0

Výsledek za období 281,5 183,3 53,6

Nekontrolní podíly na zisku za období -6,9 -8,3 -17,2

Koncernový výsledek 274,6 175,0 56,9

Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 2,86 1,82 56,9

Combined Ratio (netto v %) 95,2 96,1 -0,9pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 

Další finanční ukazatele 
Také finanční výsledek (včetně výsledků společností hodnocených at equity) ve výši  
530,7 milionu EUR se oproti předchozímu roku zvýšil o 3,5 %. Ukazatel return on equity před 
zdaněním se zlepšil z 8,1 % na 10,8 %. K 30. září 2021 činily kapitálové investice skupiny VIG, včetně 
hotovosti, 37,5 mld. EUR. 
Zisk na akcii (anualizovaný) se ve srovnávacím období zvýšil z 1,82 EUR na 2,86 EUR (+56,9 %). 
 
Combined ratio dosáhlo 95,2 % 
Souhrn škodného poměru a nákladovosti skupiny VIG je s hodnotou 95,2 % o 0,9 procentního bodu 
lepší než v předchozím roce. Důsledky letošních povětrnostních škod byly kompenzovány komplexním 
programem zajištění a pozitivními dopady strategických opatření přijatých v rámci Agendy 2020.  
 
Výhled na rok 2021 
Vídeňský institut mezinárodních ekonomických studií (wiiw) očekává v roce 2021 hospodářský růst ve 
střední a východní Evropě ve výši 5,4 %, což výrazně převyšuje růst v eurozóně s 4,8 %. To 
znamená, že region střední a východní Evropy se v roce 2021 zotavuje rychleji, než se očekávalo.   
V souvislosti s hospodářským růstem bylo v regionu v průměru opět dosaženo předkrizové úrovně. 
Na základě toho skupina VIG očekává, že bude dosaženo cílů stanovených pro rok 2021, přičemž 
očekávaný objem pojistného v přibližné výši 10,4 mld. EUR bude pravděpodobně mírně překonán. 
Očekávaný zisk před zdaněním v rozmezí 450 mil. EUR až 500 mil. EUR byl potvrzen. Ukazatel 
combined ratio by měl dosáhnut cca 95 %. 
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9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- %

Předepsané pojistné celkem 3.207,0 3.193,8 0,4 1.405,5 1.297,0 8,4 548,6 557,6 -1,6

Výsledek před zdaněním 143,6 122,6 17,1 148,7 152,7 -2,7 42,4 38,3 10,7

Combined Ratio (netto v %) 95,0 95,0 0pp 89,3 93,0 -3,7pp 88,8 90,6 -1,8pp

9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- %

Předepsané pojistné celkem 951,3 889,1 7,0 411,6 354,8 16,0 387,7 367,7 5,4

Výsledek před zdaněním 51,2 34,9 46,7 1,9 13,5 -86,2 14,1 9,9 42,4

Combined Ratio (netto v %) 94,5 95,5 -1pp 102,4 99,1 3,3pp 96,5 96,7 -0,3pp

9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- %

Předepsané pojistné celkem 244,9 212,9 15,0 165,8 155,0 7,0 186,5 178,4 4,5

Výsledek před zdaněním 7,0 6,4 9,6 18,6 -44,3 n.a. 8,7 -0,2 n.a.

Combined Ratio (netto v %) 97,1 96,7 0,4pp 90,7 92,8 -2,1pp 98,8 91,7 7,1pp

9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- %

Předepsané pojistné celkem 372,8 333,4 11,8 207,0 208,5 -0,7 1.481,9 1.343,0 10,3

Výsledek před zdaněním 22,5 -16,1 n.a. 21,9 23,2 -5,6 -104,0 -77,4 34,3

Combined Ratio (netto v %) 91,7 90,9 0,8pp 80,2 77,3 2,9pp -

6M 2021 6M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- %

Předepsané pojistné celkem -1.179,6 -1.104,8 6,8 8.390,8 7.986,4 5,1

Výsledek před zdaněním -0,3 2,8 n.a. 376,1 266,3 41,2

Combined Ratio (netto v %) - 95,2 96,1 -0,9pp

Koncernový výsledek - 274,6 175,0 56,9

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace o výkaznictví  
Kvartální údaje za 1. a 3. čtvrtletí, týkající se aktiv, finanční situace a výnosů, byly zpracovány v souladu 
s mezinárodními účetními standardy (IFRS). Výkazy za 1. a 3. čtvrtletí však nepředstavují průběžnou správu ve 
smyslu mezinárodních účetních standardů IAS 34. 

 
IR News a prezentace výsledků jsou k dispozici pod: www.vig.com/events 

 

Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) je přední pojišťovací skupina v Rakousku i v celém 

regionu střední a východní Evropy (CEE). 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.  

  
  

http://www.vig.com/events
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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 
Wolfgang Haas, MSc 
Vedoucí komunikace a marketingu 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
telefon: +43 50 390-21029 
e-mail: wolfgang.haas@vig.com 

 

 

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

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

