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Vienna Insurance Group potvrdila top výsledky za rok 2021  
Ukazatel solventnosti ve výši 250 % potvrzuje výbornou vybavenost vlastními 
prostředky 
 
14. dubna 2022 zveřejnila Vienna Insurance Group (VIG) zprávy za hospodářský rok 2021 a 
potvrdila v nich předběžná čísla, která odzněla 8. března 2022. Online koncernová zpráva za rok 
2021 je k dispozici na stránce www.annual-report.vig/2021. Koncernová zpráva za rok 2021, 
zpráva o udržitelnosti za rok 2021, správa o ukazateli embedded value, individuální závěrka  
VIG Holding a správa o solventnosti a finanční situaci skupiny VIG jsou uvedené na stránce 
www.vig.com.  
 
Hospodářský výsledek za rok 2021 vykazuje velkou odolnost 
S objemem pojistného 11 mld. EUR (+5,5 %), ziskem před zdaněním ve výši 511 mil. EUR (+47,8 %)  
a ukazatelem combined ratio s hodnotou 94,2 % (-0,8 procentních bodů) dosáhla skupina VIG v roce 
2021 celkově velmi dobrý hospodářský výsledek. „Pohled na naše nejdůležitější ukazatele svědčí o 
značné odolnosti skupiny a dokazuje, že jsme se včas zaměřili na velké výzvy v našem odvětví, 
především na digitalizaci, která byla právě během pandemie klíčovým nástrojem k zachování obchodní 
činnosti a zejména k poskytování služeb našim klientkám a klientům“, vyjádřila se generální ředitelka 
Elisabeth Stadler.  
 
Výborná vybavenost vlastními prostředky 
Ukazatel solventnosti ve výši 250 % ke konci roku 2021 podtrhuje velmi silnou kapitalizaci skupiny 
VIG. Skupina VIG disponovala k 31.12.2021 vlastními prostředky podle regulačních pravidel ve výši 
cca 10,3 mld. EUR, z toho asi 85 % v nejvyšší kvalitě (Tier 1). Kapitálový požadavek na solventnost 
přitom představuje cca 4,1 mld. EUR.  
 
Zlepšení embedded value 
Ukazatel embedded value v životním a zdravotní pojištění se skládá z čistého jmění a aktuální hodnoty 
budoucích výnosů z existujícího pojistného kmene. Ukazatel embedded value (po zdanění) se k 
rozhodnému dni 31.12.2021 z důvodu pozitivního vývoje úrokových sazeb zvýšil na 3,85 mld. EUR 
(upravená hodnota za 2020: 2,91 mld. EUR). Zejména v Rakousku se podařilo na základě kmene, 
který citlivě reaguje na úroky, dosáhnout nárůstu embedded value ve výši 817 mil. EUR. Region CEE 
přispěl k růstu sumou 118 mil. EUR. 
Přidanou hodnotu podpořilo uzavření ziskových nových obchodů s marží 2,5 %. Skupina VIG v regionu 
CEE dosáhla opět velmi dobrou marži ve výši 3,8 %. 
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Udržitelnost jako strategický cíl skupiny 
Cíle skupiny definované v rámci aktuálního strategického programu „VIG 25“ poprvé zahrnují i 
projekty pro společnost, klienty a pracovníky, související s ESG. „Neříkáme, že zavádíme udržitelnost 
jako novou věc, ale že důsledně pokračujeme v započaté cestě. Naše skupina podniků se už od 
svých začátků v 19. století věnuje sociálním záležitostem, udržitelnému hospodaření, stejně jako 
ziskovému růstu“, uvádí Elisabeth Stadler. Proto mezi zásadní cíle strategie udržitelnosti skupiny VIG 
patří posilování investic do obnovitelných energií a zelených dluhopisů, stejně jako ukončení 
angažovanosti v uhelném sektoru. Zpráva o udržitelnosti vykazuje ke konci roku 2021 objem zelených 
dluhopisů ve výši 436 mil. EUR. Oproti předchozímu roku to je nárůst o více než 83 %. Od roku 2018 
s tehdejším objemem 70 mil. EUR v kmenu tedy podíl zelených dluhopisů stoupl více než 
šestinásobně. V rámci strategie adaptace na změnu klimatu se skupina VIG už v roce 2019 rozhodla 
vystoupit z uhelného sektoru. Skupina VIG se ve své strategii adaptace na změnu klimatu rozhodla 
nepřevzít žádná nová pojištění podniků z uhelného sektoru. Od května 2019 se už neupisují nová 
pojištění pro projekty těžby uhlí nebo projekty uhelných elektráren. Stávající pojištění v této oblasti se 
postupně ukončují. V roce 2021 se podařilo v porovnání s rokem 2019 snížit rizika spojená s uhlím v 
oblasti firemní klientely o 74 %. 
 
 
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) 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 VIG 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. VIG 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 AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG). 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. VIG 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  
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