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Vienna Insurance Group se silným růstem pojistného v prvním čtvrtletí 
roku 2022 
Byla přijata preventivní opatření vzhledem k důsledkům války na Ukrajině  
 
• Značný nárůst pojistného o 11,2 % na 3,45 mld. eur  
• Zisk (před zdaněním) mírně klesl o 3,3 % na 124 mil. EUR 
• Ukazatel combined ratio se výrazně zlepšil o 0,6 procentního bodu na 94,6 % 

 
Pozitivní vývoj Vienna Insurance Group (VIG) z předchozího roku pokračoval i v prvním čtvrtletí 2022. 
Díky velmi dobrému startu do nového hospodářského roku se podařilo výrazně rozšířit provozní 
činnost. „Dopady pandemie jsme dokázali v rámci rozvoje podnikatelské činnosti dobře zvládnout již v 
předchozím roce, a i tentokrát jsme zahájili rok 2022 velmi pozitivně ve všech segmentech a odvětvích. 
To se projevilo dvouciferným nárůstem pojistného v prvním čtvrtletí 2022, kdy se ještě neprojevila 
válka na Ukrajině, která vypukla koncem února.  
 
Vzhledem ke stále nejistému vývoji na Ukrajině a jeho dalekosáhlým a obtížně odhadnutelným 
ekonomickým dopadům nelze pro další průběh hospodářského roku počítat s tak dynamickým 
vývojem, jako v prvním čtvrtletí. Za skupinu VIG jsme vytvořili odpovídající rezervy ve výši přibližně 
75 mil. EUR. 
 
I nadále se soustředíme především na naše kolegyně a kolegy z ukrajinských společností, kteří v této 
mimořádně složité době projevují neuvěřitelně pozitivní a profesionální přístup, což umožňuje udržet 
do značné míry funkční činnost v oblastech, kde se nebojuje. 
 
Celkově na základě naší kapitálové síly, široké diverzity a optimalizačních opatření, která již léta 
důsledně realizujeme, očekáváme v roce 2022 nadále pozitivní provozní výsledky," uvádí Elisabeth 
Stadler. 
 
Všechna odvětví vykazují nárůst pojistného 
Díky nárůstu pojistného o 348 mil. EUR se celkový objem pojistného za první tři měsíce roku 2022 
výrazně zvýšil o 11,2 % na 3,45 mld. EUR. Růst pojistného vykázala všechna odvětví a segmenty VIG. 
Dvouciferný nárůst pojistného byl zaznamenán v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (+18,8 %),  
v ostatním neživotním pojištění (+15,2 %) a ve zdravotním pojištění (+11,6 %). K výraznému nárůstu 
pojistného přispěly zejména segmenty Česká republika (+103 mil. EUR) a Rozšířená střední a 
východní Evropa (+148 mil. EUR), zde především Rumunsko, pobaltské státy, Srbsko, Ukrajina a 
Maďarsko. 
 
Mírný pokles výsledku  
Zisk před zdaněním ve výši 123,8 mil. EUR je přibližně o 3,3 % nižší než ve stejném období loňského 
roku. To je způsobeno nižším finančním výsledkem v důsledku preventivních opatření kvůli probíhající 
válce na Ukrajině. Finanční výsledek (bez výsledku společností hodnocených at equity) činí v prvním 
čtvrtletí roku 2022 148,1 mil. EUR a je o 15,7 % nižší než ve stejném období předchozího roku. Čistý 
zisk ve výši 91,3 mil. EUR je o 7,7 % nižší než v předchozím roce. 
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Ukazatel combined ratio se výrazně zlepšil  
Nižší nákladovost a škodovost vedly k výraznému zlepšení ukazatele combined ratio na 94,6 % ve 
srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku (95,2 %). Největší zlepšení tohoto ukazatele vykazují 
segmenty Rakousko, Česká republika a rozšířená Střední a východní Evropa, zejména Bulharsko a 
Rumunsko. 
  
K 31. březnu 2022 představovaly kapitálové investice VIG včetně hotovostních prostředků a peněžních 
ekvivalentů 36,1 mld. EUR. 
 
IR News a prezentace výsledků jsou k dispozici pod: www.vig.com/events 
 
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. 
 
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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