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Vienna Insurance Group s úspěšnou bilancí za 1. pololetí 2022 
Výrazně vyšší pojistné a zisk, významné zlepšení combined ratio 
 
• Objem pojistného se zvýšil o 11,6 % na 6,44 mld. EUR 
• Zisk před zdaněním vzrostl o 10,3 % na 277,3 mil. EUR 
• Ukazatel combined ratio se zlepšil o 0,9 procentního bodu na 94,3 % 
• Ukazatel solventnosti VIG stoupl na 285 % 

 
Vienna Insurance Group (VIG) svými výsledky za první pololetí roku 2022 pokračuje ve vynikající 
podnikatelské činnosti. Nejdůležitější ukazatele vykazují ve srovnání se stejným obdobím předchozího 
roku zřetelné zlepšení.   
 
"I nadále čelíme náročnému období, které je charakterizováno zejména válkou na Ukrajině, vysokou 
inflací a všudypřítomnou pandemií. Přestože tyto vlivy, které se dotýkají i pojišťovnictví, kalí vyhlídky 
na oživení, VIG nadále vykazuje velmi silnou odolnost, což se opět odráží ve zlepšených ukazatelích. 
Úspěch naší skupiny je založen na dlouhodobém, široce diverzifikovaném obchodním modelu, který 
ukazuje své silné stránky, zejména v obzvláště náročných fázích. Pololetní čísla nám dávají jistotu, že 
v roce 2022 dosáhneme kladných provozních výsledků," vysvětluje generální ředitelka Elisabeth 
Stadler.   
 
Růst pojistného o přibližně 12 % pochází z neživotního pojištění  
Objem pojistného se v první polovině roku 2022 výrazně zvýšil o 11,6 % na 6 443 mil. EUR (bez 
společností Aegon). Všechna pojistná odvětví a segmenty VIG zaznamenaly nárůst pojistného ve 
srovnání s prvním pololetím předchozího roku. Výrazný vzestup s dvouciferným tempem růstu je 
způsoben zejména neživotním pojištěním (pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla 975,2 
mil. EUR, +20,3 %, havarijní pojištění 787,5 mil. EUR, +11,1 %, Ostatní majetkové pojištění 3 323,7 
mil. EUR, +15,2 % a zdravotní pojištění 411,8 mil. EUR, +11,9 %). Životní pojištění s běžným 
pojistným činilo 1 418,2 mil. EUR (+4,1 %) a životní pojištění s jednorázově placeným pojistným 485,4 
mil. EUR (+8,9 %). Nejvyššího růstu pojistného bylo dosaženo v segmentech Česká republika, 
Rakousko a Rozšířené CEE, přičemž vysoký růst pojistného zaznamenalo zejména Rumunsko a 
pobaltské státy. 
  
Výsledek před zdaněním se zvýšil o více než 10 % a čistý výsledek o 8,6 %   
Výsledek před zdaněním ve výši 277,3 mil. EUR byl o 10,3 % vyšší než v předchozím roce. Kromě 
opravných položek, které již byly zaúčtovány v prvním čtvrtletí roku 2022, zahrnuje výsledek další 
opatření, takže na konci prvního pololetí již byly zaúčtovány opravné položky k ocenění více než tří 
čtvrtin expozice skupiny VIG vůči ruským státním a podnikovým dluhopisům ve výši přibližně 165 mil. 
EUR. Finanční výsledek (bez výsledku společností účtovaných metodou at equity) činil v prvním 
pololetí roku 2022 315,5 mil. EUR (-10,1 %). Čistý výsledek ve výši 202,3 mil. EUR je o 8,6 % lepší 
než v předchozím roce.   
 
Ukazatel combined ratio se zlepšil o 0,9 procentního bodu.  
Nižší poměr pojistných plnění k nákladům vedl k výraznému zlepšení ukazatele combined ratio na 
94,3 % ve srovnání s předchozím rokem (95,2 %). Největší zlepšení ukazatele combined ratio bylo 
zaznamenáno v segmentech Rakousko, Polsko a Rozšířené CEE, zejména v Bulharsku a Albánii 
včetně Kosova. 
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Ukazatel solventnosti 285 % 
Regulatorní ukazatel solventnosti VIG ve výši 285 % k 30. červnu 2022 (včetně přechodných opatření 
činil ukazatel solventnosti k 31. prosinci 2021 250 %) ukazuje, že kapitalizace zůstává velmi silná a 
stabilní. 
Kapitálové investice skupiny VIG činily k 30. červnu 2022 34,4 mld. EUR. 
 
Výhled 
V souvislosti s válkou na Ukrajině Vienna Insurance Group přezkoumala stávající program strategie 
"VIG 25" z hlediska případných úprav. "Iniciativy, které byly v rámci VIG 25 zahájeny, podporují velmi 
pozitivní současný výsledek a po vyhodnocení budou i nadále důsledně realizovány v souvislosti s 
aktuálními výzvami," říká Elisabeth Stadler. Vývoj v hospodářském roce 2022 však nadále ovlivňují 
faktory nejistoty, zejména válečná situace na Ukrajině a její nepředvídatelné důsledky. Z tohoto 
důvodu se v současnosti neuvádí prognóza pro konec roku. VIG je však přesvědčena, že se s těmito 
výzvami dokáže dobře vypořádat a v roce 2022 chce dosáhnout kladných provozních výsledků. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v mil. EUR 6M 2022 6M 2021 +/- %

Předepsané pojistné 6 443,1 5 772,9 11,6
Rozlišené pojistné 5 268,6 4 822,6 9,2
Hospodářský výsledek mimo výsledku z podílů ve společnostech hodnocených at equity 315,5 350,9 -10,1
Výsledek z podílů ve společnostech hodnocených at equity 8,9 2,7 >100
Ostatní výnosy 89,4 80,8 10,7
Náklady na pojistná plnění -3 914,0 -3 633,5 7,7
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -1 353,6 -1 237,1 9,4
Ostatní náklady -137,4 -135,0 1,8
Výsledek z obchodní činnosti skupiny 277,3 251,4 10,3
Opravné položky 0,0 0,0 n.a.
Hospodářský výsledek před zdaněním 277,3 251,4 10,3
Daně -69,2 -60,7 14,1
Výsledek za období 208,1 190,7 9,1
Menšinové podíly na hospodářském výsledku za období -5,8 -4,4 32,0
Hospodářský výsledek za období po zdanění a menšinové podíly 202,3 186,3 8,6
Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 3,1 2,9 4,8

Combined Ratio (netto v %) 94,3 95,2 -0,9pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 
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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. 
Skupina VIG 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  
 
 

6M 2022 6M 2021 +/- % 6M 2022 6M 2021 +/- % 6M 2022 6M 2021 +/- %
Předepsané pojistné celkem 2 374,6 2 279,7 4,2 1 106,4 945,6 17,0 659,0 640,7 2,9
Hospodářský výsledek před zdaněním 77,1 105,8 -27,1 93,9 96,9 -3,1 28,6 33,8 -15,3
Combined Ratio (netto v %) 92,7 93,7 -1pp 93,4 91,5 1,9pp 93,8 94,4 -0,6pp

6M 2022 6M 2021 +/- % 6M 2022 6M 2021 +/- % 6M 2022 6M 2021 +/- %
Předepsané pojistné celkem 1 722,1 1 431,5 20,3 297,2 269,1 10,4 1 242,3 1 014,8 22,4
Hospodářský výsledek před zdaněním 85,6 83,8 2,2 20,2 22,2 -9,2 -20,9 -90,6 -76,9
Combined Ratio (netto v %) 93,4 94,2 -0,8pp 94,4 87,7 6,7pp -

6M 2022 6M 2021 +/- % 6M 2022 6M 2021 +/- %
Předepsané pojistné celkem -958,6 -808,5 18,6 6 443,1 5 772,9 11,6
Hospodářský výsledek před zdaněním -7,2 -0,5 >100 277,3 251,4 10,3
Combined Ratio (netto v %) - 94,3 95,2 -0,9pp
Hospodářský výsledek za období po zdanění a 
menšinových podílech - 202,3 186,3 8,6

Mohou se vyskytnout rozdíly ve výpočtech dané zaokrouhlením.

v mil. EUR

Rozšířená SVE Speciální trhy

Celkem

Skupinové funkce

Výkaz za odvětví (IFRS) 

PolskoČeská republika

Konsolidace

v mil. EUR

v mil. EUR

Rakousko
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