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Rekordní výsledek Vienna Insurance Group v roce 2011:  
 

Agentura Standard & Poor’s potvrdila vynikající rating:  
„A+“ se stabilním výhledem  
 
Vysoký nárůst koncernového zisku (před zdaněním) 
o 10,1 procenta na přibližně 560 mil. EUR 
 
Růst koncernového pojistného na bezmála 9 mld. EUR 
 
Návrh na zvýšení dividendy o 10 procent na 1,10 EUR na akcii* 
 
Vienna Insurance Group roste v zemích střední a východní 
Evropy výrazně silněji než ostatní trh 

 
„Strategie Vienna Insurance Group je založena na růstu za současného zvyšování výnosů. Našich 
cílů jsme dosáhli i v roce 2011, a to navzdory ne zrovna optimálním rámcovým podmínkám“, uvádí 
Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group. „Potvrzení našeho vynikajícího ratingu „A+“ se 
stabilním výhledem agenturou Standard & Poor’s zvýrazňuje pevné základy a sílu kapitálu Vienna 
Insurance Group. Zaznamenali jsme vzestup koncernového pojistného na téměř 9 miliard EUR. 
Důsledným uplatňováním naší strategie jsme dále zlepšovali profitabilitu našeho koncernu a díky 
růstu o zhruba 10 procent jsme dosáhli rekordního koncernového zisku ve výši bezmála 560 milionů 
EUR. Mimořádně významné jsou dvouciferné přírůstky zisku na našich stěžejních trzích v Rakousku, 
České republice, na Slovensku a v Polsku. Proto představenstvo na základě těchto vynikajících 
výsledků navrhne příslušným grémiím zvýšení dividendy na 1,10 EUR pro naše akcionáře.“ 
 
 
I. PŘEHLED HLAVNÍCH ÚDAJŮ ZA ROK 2011 (podle IFRS) 
 
Koncern Vienna Insurance Group dosáhl v obchodním roce 2011 předepsané, konsolidované 
pojistné ve výši 8,9 mld. EUR a tím nárůstu o 3,4 procenta. 
 
Zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) v roce 2011 výrazně stoupl o 10,1 procenta na 
559,0 mil. EUR. Znamená to nejlepší výsledek v historii podniku.  
 
Combined Ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z finančních investicí) představuje za 
rok 2011 velmi dobrých 96,8 procenta a podařilo se jej zřetelně snížit o necelých 1,6 procentních 
bodů. 
 

                                                 
* s výhradou souhlasu příslušných grémií 

VIENNA INSURANCE GROUP: Wiener Städtische (AT) • Donau (AT) • s Versicherung Gruppe (AT, CZ, HR, HU, SK) • Interalbanian (AL) • Intersig (AL) • Sigma (AL) 
Bulstrad (BG) • Bulstrad Life (BG) • Bulgarski Imoti (BG) • Jahorina (BIH) • Kupala (BY) • Kooperativa (CZ) • CPP (CZ) • VIG RE (CZ) • InterRisk (DE) 

 

Compensa Life (EE, LT, LV) • GPIH (GE) • IRAO (GE) • Kvarner (HR) • Helios (HR) • Union Biztosito (HU) • Vienna-Life (LI) • Wiener Städtische Podgorica (ME) 
Winner (MK) • Winner Life (MK) • Compensa (PL) • InterRisk (PL) • Benefia (PL) • PZM (PL) • Omniasig (RO) • Asirom (RO) • BCR Asigurari (RO) • BCR Asigurari de Viata (RO) 
Wiener Städtische Beograd (RS) • MSK-Life (RU) • Kooperativa (SK) • Komunálna poisťovňa (SK) • Ray Sigorta (TR) • Kniazha (UA) • Globus (UA) • Jupiter (UA) • UIG (UA) 
Pobočky: Donau (IT), Wiener Städtische (IT), Wiener Städtische (SI) 
 
DVR: 0016705 



Finanční výsledek za rok 2011 dosáhl výši 931,6 mil. EUR. 
 
Finanční investice koncernu včetně likvidních prostředků představovaly k 31. prosinci 2011 
28,7 mld. EUR. 
 
Představenstvo Vienna Insurance Group navrhne grémiím zvýšení dividendy o 10 procent na 
1,10 EUR za rok 2011.* 
 
 
II. KONCERNOVÉ ÚDAJE PODLE POJISTNÝCH ODVĚTVÍ ZA ROK 2011 (konsolidováno) 
 
Neživotní a úrazové pojištění 
 
V oblasti neživotního a úrazového pojištění dosáhla Vienna Insurance Group nárůst pojistného o 
5,3 procenta na celkově 4,6 mld. EUR. 
 
Životní pojištění 
 
Koncernové společnosti Vienna Insurance Group dosáhly v životním pojištění pojistným ve výši 
3,9 mld. EUR plus o 1,0 procenta. V tomto segmentu se na vývoji pojistného kladně projevuje 
geografická diverzifikace koncernu. Výrazné přírůstky v regionu střední a východní Evropy ve 
výši 18,3 procenta se postaraly o to, že klesající zájem o jednorázově placené pojistné na 
rakouském trhu byl více než kompenzován. Motorem růstu v životním pojištění byla zejména 
skupina s Versicherung se svým partnerem Erste Group. 
 
Zdravotní pojištění 
 
Pojistným ve výši 360,2 mil. EUR zaznamenala Vienna Insurance Group v odvětví zdravotního 
pojištění výrazný růst o 6,5 procenta. 
 
 
III. ÚDAJE O KONCERNU PODLE REGIONŮ ZA ROK 2011 (konsolidováno) 
 
Rakousko  
 
Rakouské koncernové společnosti vykázaly pojistným ve výši 4,0 mld. EUR stabilní vývoj. 
 
V oblasti neživotního a úrazového pojištění stouplo pojistné výrazně o 12,6 procenta na celkově 
1,8 mld. EUR. 
 
V životním pojištění získal koncern v Rakousku pojistné 1,9 mld. EUR. Celkově došlo k poklesu, 
způsobenému legislativní změnou minimální lhůty vázanosti pro jednorázově placené pojistné. 
V případě běžně placeného pojistného se naopak podařilo dosáhnout nárůst. 
 
V oblasti zdravotního pojištění byl zaznamenán vzestup o 2,9 procenta na celkově 337,5 mil. EUR. 
 
Díky výraznému zvýšení o 16,2 procenta zisk (před zdaněním) prudce stoupl na 291,6 mil. EUR. 
 
Ukazatel Combined Ratio se podařilo významně snížit o bezmála 4 procentní body na vynikajících 
93,2 procenta. 
 

                                                 
* s výhradou souhlasu příslušných grémií 
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Česká republika 
 
Pojistné českých koncernových společností vzrostlo v roce 2011 v porovnání s předchozím rokem o 
potěšitelných 5,3 procenta a představovalo 1,8 mld. EUR. Pojišťovny Vienna Insurance Group jsou 
lídrem trhu v České republice a zvýšily svůj tržní podíl na více než 30 procent. 
 
Signifikantním přírůstkem ve výši 12,9 procenta se životní pojištění opět projevilo jako významný 
faktor růstu a zaznamenalo pojistné ve výši 849,5 mil. EUR. V segmentu neživotního pojištění si 
přijaté pojistné s 999,4 mil. EUR zachovalo stabilitu. 
 
Zisk (před zdaněním) výrazně stoupl o 13,4 procenta na 189,7 mil. EUR. 
 
Combined Ratio dosáhlo v roce 2011 vynikajících 91,6 procenta a bylo tak ve srovnání 
s předchozím rokem zřetelně sníženo o 1,6 procentního bodu. 
 
Slovensko 
 
Slovenské koncernové společnosti dosáhly pojistným v celkové výši 678,8 mil. EUR růstu o 
4,8 procenta. Vienna Insurance Group dále posílila své postavení lídra trhu na Slovensku s tržním 
podílem kolem 33 procent. V oblasti pojištění motorových vozidel představoval tržní podíl zhruba 
44 procent – to znamená, že téměř každý druhý občan Slovenska má své auto pojištěno u 
některé z koncernových společností Vienna Insurance Group.  
 
V životním pojištění byl pojistným o objemu 359,8 mil. EUR zaznamenán přírůstek o 5,5 procenta. 
V oblasti neživotního pojištění stouplo pojistné o 3,9 procenta na 319,1 mil. EUR.  
 
Zisk (před zdaněním) vzrostl o vynikajících 53,4 procenta na celkově 57,2 mil. EUR. 
 
Ukazatel Combined Ratio představuje skvělých 92,5 procenta a oproti porovnávacímu období 
předchozího roku došlo k zlepšení. 
 
Polsko  
 
Polským koncernovým společnostem Vienna Insurance Group se podařilo v porovnání s lokálním 
trhem dosáhnout nadprůměrného růstu. Předepsané pojistné ve výši 954,1 mil. EUR představuje 
výrazné zvýšení o 27,6 procenta. 
 
V oblasti neživotního pojištění dosáhl koncern pojistným ve výši 611,6 mil. EUR výrazného nárůstu o 
9,3 procenta. V životním pojištění bylo získáno pojistné ve výši 342,5 mil. EUR, což – především 
v důsledku silné poptávky po jednorázově placeném pojistném – znamená prakticky 
zdvojnásobení. Vienna Insurance Group dále posilovala svůj podíl na polském pojistném trhu a stala 
se číslem 3 v oblasti neživotního pojištění. 
 
Díky výraznému růstu o 56,2 procenta stoupl zisk (před zdaněním) na celkově 37,8 mil. EUR. 
 
Combined Ratio se podařilo velmi výrazně snížit o 4,4 procentní body, dosáhlo hodnotu zhruba 
100 procent. 
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Rumunsko 
 
Hospodářskou situaci v Rumunsku určují konsolidační opatření vlády a z toho vyplývající tlumený 
vývoj konjunktury. Dotýká se to i pojišťovacího sektoru, zejména leasingu motorových vozidel. 
 
Z tohoto pohledu je proto třeba posuzovat pokles pojistného o 4,8 procenta na celkově 502,9 mil. 
EUR. Ztráta ve výši 12,8 mil. EUR byla způsobena opravnými položkami na pohledávky na pojistném, 
klesajícím trendem v oblasti leasingu automobilů a škodním vývojem v oblasti motorových vozidel. 
 
V oblasti životního pojištění zvýšil koncern zejména na základě výsledků odbytu prostřednictvím 
banky BCR, která je součástí Erste Group, pojistné o potěšitelných 8,4 procenta na 101,0 mil. EUR. 
V segmentu neživotního pojištění bylo získáno pojistné ve výši 401,9 mil. EUR, což představuje 
pokles o 7,6 procenta. Koncernové společnosti Vienna Insurance Group dále posílily své postavení 
jedničky na rumunském pojistném trhu, na němž získaly podíl zhruba 29 procent. 
 
Ukazatel Combined Ratio převyšoval hodnotu 100 procent.  
 
Ostatní trhy 
 
V segmentu Ostatní trhy Vienna Insurance Group jsou nyní součástí konsolidačního okruhu Albánie, 
Bulharsko, Chorvatsko, Gruzie, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Makedonie, Německo, Srbsko, Turecko, 
Ukrajina a tři pobaltské země. 
 
Celkově získaly společnosti Vienna Insurance Group v těchto zemích pojistné ve výši 856,8 mil. EUR 
a zaznamenaly tak mírný pokles o 1,7 procenta. V oblasti neživotního pojištění bylo pojistným ve výši 
506,1 mil. EUR dosaženo přírůstku, zatímco v životním pojištění došlo pojistným o objemu 350,7 mil. 
EUR k poklesu. Dvouciferných přírůstků pojistného bylo dosaženo na Ukrajině, v pobaltských 
zemích a v Albánii. 
 
Operativní zisk v tomto segmentu představuje celkem 34,0 mil. EUR. V rámci své konzervativní 
politiky provádí Vienna Insurance Group v tomto segmentu amortizaci pojistných kmenů. Při 
zohlednění tohoto efektu představuje ztráta 4,5 mil. EUR. 
 
Combined Ratio přesáhlo hodnotu 100 procent. 
 
 
IV. POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING STANDARD & POOR’S  
 
Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor’s (S&P) opět potvrdila vynikající rating „A+“ 
Vienna Insurance Group se stabilním výhledem. Vienna Insurance tak zůstává podnikem s 
nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX. O tomto výsledku rozhodla 
zejména silná kapitálová vybavenost koncernu spolu s výrazným růstem profitability díky setrvalé 
koncernové strategii Vienna Insurance Group. Kromě toho považuje S&P za významný faktor velmi 
silné postavení na trzích zemí střední a východní Evropy, které se díky organickému růstu koncernu 
dále posiluje, stejně jako trvající příležitosti na méně nasycených trzích tohoto regionu. 
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V. NÁRŮST GROUP EMBEDDED VALUE  
 
Ukazatel Embedded Value, určený podle mezinárodních směrnic, uvádí hodnotu kmene pojistných 
smluv a skládá se z čistého jmění za životní, zdravotní a neživotní/úrazové pojištění, jakož i z aktuální 
hodnoty budoucích výnosů z existujícího pojistného kmene životního a zdravotního pojištění spolu. 
 
Stálost rozvoje pojišťovací činnosti Vienna Insurance Group se odráží v tom, že hodnota Group 
Embedded Value (po zdanění) k rozhodujícímu dni 31. prosince 2011 vzrostla o 6,3 procenta na 
5,28 mld. EUR (hodnota za rok 2010: 4,97 mld. EUR). 
 
Auditorská společnost B & W Deloitte GmbH z Kolína nad Rýnem posoudila Group Embedded Value 
a potvrdila Vienna Insurance Group přiměřenost použitých postupů i předpokladů a výsledků, které 
jsou základem pro jeho určení. 
 
 
VI. VÝHLED NA OBCHODNÍ ROK 2012 
 
V roce 2012 bude zřetel kladen zejména na další podporu organického růstu a kontinuální zvyšování 
profitability. Management Vienna Insurance Group se bude usilovat i v příštích letech o růst výrazněji 
nad rámcem ostatního trhu. Vzhledem k situaci na evropských trzích koncern eventuálně očekává 
ojedinělé stagnující obraty v důsledku omezené spotřeby. 
 
Vienna Insurance Group nadále setrvává na svých zásadách decentralizovaného vystupování na 
trzích při zohlednění aspektů diverzifikace, stejně jako na své konzervativní investiční strategii, a 
současně bude dále pracovat na posílení vlastních výnosů. V rámci toho se bude management 
Vienna Insurance Group dále usilovat o co nejnižší volatility při současném zohlednění okolního 
ekonomického prostředí. Koncern neustále hledá možnosti potenciálních úspor a usiluje o jejich co 
nejlepší využití – zejména ve společnostech v regionu střední a východní Evropy a v rámci 
postupující harmonizace infrastruktury IT v celém koncernu. 
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V mil. EUR 2011 2010 +/- %
Předepsané pojistné 8.883,7 8.593,0 3,4
Rozlišené pojistné 8.122,8 7.860,4 3,3
Výsledek finančního hospodaření 931,6 1.116,4 -16,6
Ostatní výnosy 115,4 93,8 22,9
Náklady pojistných událostí -6.536,0 -6.541,3 -0,1
Výdaje na uzavíraní a správu pojistných smluv -1.752,7 -1.759,9 -0,4
Ostatní náklady -322,2 -261,6 23,1
Zisk před zdaněním 559,0 507,8 10,1
Daňové náklady -117,1 -94,5 23,9
Přebytek období 441,9 413,3 6,9
Menšinové podíly na přebytku období -35,2 -33,5 5,0
Výsledek koncernu 406,7 379,8 7,1

Combined Ratio (netto) 96,8% 98,4%

Koncernový výkaz zisků a ztrát  (IFRS) 1.1.2011 - 31.12.2011 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

V mil. EUR 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Předepsané pojistné 4.579,3 4.350,0 3.944,2 3.904,8 360,2 338,2 8.883,7 8.593,0
Zisk před zdaněním 271,5 222,7 239,8 248,5 47,7 36,6 559,0 507,8

V mil. EUR 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Předepsané pojistné 4.042,2 4.041,1 1.848,9 1.756,5 678,8 647,9
Zisk před zdaněním 291,6 250,9 189,7 167,3 57,2 37,3

V mil. EUR 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Předepsané pojistné 954,1 747,7 502,9 528,1 856,8 871,7 8.883,7 8.593,0
Zisk před zdaněním 37,8 24,2 -12,8 28,5 -4,5 -0,4 559,0 507,8

Zdravotní pojištění

Hlavní položky výkazu za odvětví (IFRS) 

Rumunsko Ostatní trhy Koncern Polsko

Koncern 

Odvětví činnosti:

SlovenskoRakousko Česká republika

Regiony:

Majetkové a 
úrazové pojištění Životní pojištění 
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Vienna Insurance Group (VIG) je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX.  
Vienna Insurance Group se sídlem ve Vídni patří mezi přední pojišťovací skupiny v zemích střední a východní 
Evropy. Mimo kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím podílu na pojišťovnách 
aktivní v Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, Černé Hoře, Estonsku, Gruzii, 
Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na 
Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Kromě toho existují pobočky Wiener Städtische Versicherung 
v Itálii a Slovinsku, jakož i pobočka Donau Versicherung v Itálii.  
 
Vienna Insurance Group je na rakouském trhu zastoupena společnostmi Wiener Städtische Versicherung, 
Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung.  
 
 
S dalšími otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) 
Mag. Alexander Jedlicka 
Vedoucí odboru Public Relations 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
Tel.: +43 (0)50 350-21029 
Fax: +43 (0)50 350 99-21029 
E-Mail: alexander.jedlicka@vig.com 
 
 
Tiskovou informaci najdete i na adrese http://www.vig.com 
 
 

mailto:alexander.jedlicka@vig.com
http://www.vig.at/

