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Vienna Insurance Group: Silný výkon po třech čtvrtletích 2022  
Zisk před zdaněním se zvýšil přibližně o 10 % 
 
• Pojistné s 9,5 mld. EUR značně vzrostlo o 13,6 %  
• Zisk (před zdaněním) ve výši 413,4 mil. EUR výrazně stoupl o zhruba 10 %  
• Ukazatel combined ratio s hodnotou 95,1 % se mírně zlepšil  
 
Uprostřed velkých geopolitických a ekonomických výzev vykázala Vienna Insurance Group (VIG) za 
první tři čtvrtletí roku 2022 velmi potěšující obchodní vývoj. Ve srovnání se stejným obdobím 
předchozího roku se všechny klíčové ukazatele opět zlepšily. 
 
„Jako každý podnik přirozeně cítíme dopady současné situace, přičemž největší vliv má inflace. Ta 
mimo jiné vede ke zvýšení nákladů na pojistná plnění, a tím zatěžuje vývoj ukazatele combined ratio. 
Přesto jsme přesvědčeni, že díky široké diverzifikaci dokážeme inflační riziko celkově účinně 
kontrolovat. Posouzení rizik ukázalo, že naše největší trhy z hlediska objemu jsou díky přijatým 
opatřením a současné cenové politice v dobré pozici. Jsme i nadále přesvědčeni o dlouhodobém 
růstovém potenciálu regionu střední a východní Evropy, zejména proto, že současné prognózy pro 
tento region opět výrazně převyšují prognózy pro eurozónu.  
 
Na základě současné situace a za předpokladu, že do konce roku nedojde k neočekávaným vnějším 
ovlivňujícím faktorům a výkyvům, očekáváme objem pojistného ve výši nejméně 12 miliard EUR a zisk 
před zdaněním za celý rok 2022, který bude vyšší než v předchozím roce, kdy tvořil 511 milionů EUR. 
Co se týče ukazatele combined ratio, i přes náročné prostředí usilujeme o hodnotu kolem 95 %," uvádí 
Elisabeth Stadler, předsedkyně představenstva Vienna Insurance Group. 
 
Nárůst pojistného ve všech odvětvích a segmentech 
V objemu pojistného je patrný jasný pohyb směrem nahoru. Celkový objem pojistného v prvních devíti 
měsících roku 2022, který činil 9 530 milionů EUR, výrazně vzrostl o 13,6 %. To zahrnuje i první 
konsolidaci nedávno získaných pojišťovacích společností v Maďarsku a Turecku, které se na celkovém 
objemu pojistného podílejí 3,0 %, což představuje přibližně 291 milionů EUR. Také bez těchto 
společností byl zaznamenán dvouciferný růst pojistného o 10,1 %. Nárůst pojistného vykazují všechna 
pojistná odvětví a segmenty VIG. S výjimkou jednorázově placeného životního pojištění (+3,1 %) 
vykazují všechna odvětví dvoucifernou míru růstu (pojištění odpovědnosti z provozu motorového 
vozidla +21 %, havarijní pojištění +13,6 %, Ostatní majetkové pojištění +15,3 %, zdravotní pojištění 
+11,8 %, životní pojištění s pravidelným placením pojistného +10 %).  
 
Zisk před zdaněním stoupl o zhruba 10 % 
Zisk před zdaněním ve výši 413,4 milionu EUR je přibližně o 10 % vyšší než v předchozím roce. 
Finanční výsledek (bez výsledku společností účtovaných metodou at aquity) ve výši 479,2 milionu EUR 
je o 8,4 % nižší než srovnatelná hodnota předchozího roku, což je způsobeno především opatřeními 
přijatými již v prvním a druhém čtvrtletí roku 2022 v souvislosti s expozicí vůči ruským státním a 
podnikovým dluhopisům. Čistý výsledek ve výši 302,4 milionu EUR je o 10,1 % lepší než v předchozím 
roce.   
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Ukazatel combined ratio se mírně zlepšil 
Ukazatel combined ratio je s hodnotou 95,1 % mírně nižší než v předchozím roce (95,2 %). Ve 
srovnání s prvním pololetím, kdy combined ratio představovalo 94,3 %, je však patrná zátěž vyšší 
průměrné škodovosti, částečně způsobená inflací. 
 
Kapitálové investice skupiny VIG, včetně peněz a peněžních ekvivalentů, činily k 30. září 2022 34,1 
miliardy EUR. Zisk na akcii (přepočtený na roční bázi) vzrostl ve stejném období z 2,86 EUR na 3,07 
EUR (+7,3 %). 
 
 
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 AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) je přední pojišťovací skupina v Rakousku a 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, 
od roku 2008 na Pražské burze a od listopadu 2022 na Budapešťské 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 
Simon Schütt 
Komunikace a marketingu 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
telefon: +43 50 390-20075 
e-mail: simon.schuett@vig.com 

 

 

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

http://www.vig.com/events
mailto:simon.schuett@vig.com
https://www.vig.com/de/home.html

