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VIENNA INSURANCE GROUP SE STABILNÍM VÝVOJEM POJISTNÉHO ZA 
ROK 2015 
 

• Koncernové pojistné ve výši 9,0 mld. EUR  
• Combined ratio na solidní úrovni 97,3 procenta 
• Group Embedded Value s výrazným nárůstem hodnoty  

 
Vienna Insurance Group (VIG) vykázala za rok 2015 solidní vývoj pojistného. Předepsané 
konsolidované pojistné dosáhlo výši 9,0 mld. EUR. Pokles objemu pojistného o 1,4 procenta souvisí 
zejména s přetrvávajícím nízkým úročením a se zdrženlivostí při prodeji jednorázově placeného 
životního pojištění, která z toho vyplývá. Průběžně placené životní pojištění se díky růstu  
o 4,9 procenta vyvíjelo velmi dobře. Po očištění o jednorázově placené životní pojištění dosáhla 
Vienna Insurance Group nárůstu pojistného o 2,2 procenta.  
 
Výsledek hospodářského roku 2015 je zatížen klesajícími finančními výnosy z důvodu nadále nízké 
úrokové úrovně. Navíc se na snížení výsledku projevily i jednorázové efekty, jako opravná položka na 
systémy IT a pokles hodnoty firem a pojistných kmenů. Zisk (před zdaněním) tvořil 172,1 mil. EUR. 
Výsledek na akcii činí 0,66 EUR.  
 
Na základě solidního technického výsledku představuje ukazatel combined ratio 97,3 procenta, tedy 
leží jen mírně nad úrovní předchozího roku s 96,7 procenta.  
 
Finanční výsledek koncernu dosáhl zhruba 1,1 mld. EUR a byl ovlivněn nízkými běžnými finančními 
výnosy podmíněnými nízkoúrokovým prostředím. Finanční umístění (včetně likvidních prostředků) ke 
konci roku 2015 představovalo 31,8 mld. EUR, což je nárůst o 2,2 procenta.  
 
Ukazatel Group Embedded Value (po zdanění) se v roku 2015 navzdory náročné situaci na trhu 
podařilo výrazně zvýšit o 8,1 procenta na 6,5 mld. EUR.1  
 
Na základě ratingu A+ se stabilním výhledem od agentury Standard & Poor‘s disponuje VIG i nadále 
nejlepším ratingem mezi všemi podniky tvořícími součást rakouského burzovního indexu ATX. 
 
Představenstvo navrhne grémiím za hospodářský rok 2015 vyplacení dividendy ve výši 60 centů na 
akcii. To odpovídá míře vyplacení ve výši zhruba 78 procent čistého zisku koncernu po odečtení 
menšinových podílů.  
 

                                                
1 upravená hodnota za rok 2014: 6,0 mld. EUR 
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Výrazný nárůst v životním pojištění s průběžně placeným pojistným 
 
V roce 2015 připadlo 51,0 procenta celkového objemu pojistného na neživotní a úrazové pojištění, 
44,6 procenta na životní pojištění a 4,4 procenta na zdravotní pojištění. 
 

 
 

 
 
V oblasti neživotního a úrazového pojištění dokázaly společnosti Vienna Insurance Group zvýšit 
přijaté pojistné o 0,8 procenta na 4,6 mld. EUR. Velmi úspěšně se rozvíjela oblast firemního pojištění 
(+7,0 procenta) a sektor malých a středních podniků (+6,0 procenta). Zvlášť zdůraznit je třeba růst 
pojistného v Rumunsku (+21,4 procenta) a v segmentu „Ostatních trhů“ (+7,3 procenta). Celkově se 
podařilo dosáhnout přírůstku i navzdory úspěšně realizované restriktivní politice upisování v Itálii 
a zachování selektivní politiky upisování v oblasti pojištění motorových vozidel v Polsku. 
 
V životním pojištění bylo v roce 2015 dosaženo objemu pojistného 4,0 mld. EUR, což představuje 
pokles o 4,2 procenta oproti předchozímu roku. „Pokles byl způsoben výhradně cílenou zdrženlivostí 
při akceptování jednorázově placeného pojištění. V životním pojištění s průběžně placeným pojistným 
jsme zaznamenali velmi pěkný nárůst o 4,9 procenta“, vysvětluje Prof. Elisabeth Stadlerová, 
předsedkyně představenstva VIG.  
 
Ve zdravotním pojištění dosáhla VIG předepsaným pojistným ve výši 398 mil. EUR růstu o 
3,0 procenta. Hlavní podíl zdravotního pojištění připadá na Rakousko.  
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Ve střední a východní Evropě pokračujeme v úspěšné cestě 
 
Vienna Insurance Group se i v minulém hospodářském roce držela své cílené strategie pro region 
střední a východní Evropy (CEE). „Rychlé vzpamatování se ekonomiky na mnoha trzích regionu 
v porovnání se západní Evropou potvrzuje správnost našeho rozhodnutí být zde aktivní. Výsledky 
hovoří jasně: Podíl zemí CEE na koncernovém pojistném dosahuje 50 procent. K zisku před 
zdaněním přispěly trhy VIG ve střední a východní Evropě 55 procenty“, zdůrazňuje Prof. Elisabeth 
Stadlerová. VIG i v roce 2015 úspěšně pokračovala v expanzi nákupy v Pobaltí a v Bulharsku. 

 
 

 
* včetně Německa a Lichtenštejnska 
 
 
Výsledky z regionů  
 
Jasná špička v Rakousku 
 
Vienna Insurance Group stojí v Rakousku se svými koncernovými společnostmi Wiener Städtische 
Versicherung, Donau Versicherung a „s Versicherung“ na pevných základech. S tržním podílem 
23,7 procenta je nezpochybnitelnou jedničkou rakouského pojišťovacího trhu. Společnosti v roce 
2015 získaly předepsané pojistné v přibližné výši 4,1 mld. EUR. Oproti předchozímu roku to 
představuje jen minimální pokles o 0,5 procenta. K celkovému objemu pojistného přispěla společnost 
Wiener Städtische zhruba 2,4 mld. EUR, Donau Versicherung asi 812 mil. EUR a společnost 
„s Versicherung“ kolem 858 mil. EUR.  
 
V hospodářském roce 2015 VIG výrazně zlepšila ziskovost v Rakousku a zvýšila zisk (před 
zdaněním) na 213,0 mil. EUR (+25,5 procenta). Ukazatel combined ratio klesl o 2,4 procentní body 
na 97,5 procenta. 
 
Velmi dobrá hodnota combined ratio v České republice 
 
Vienna Insurance Group je na svém největším trhu v rámci zemí CEE, v České republice, s podílem 
zhruba 33 procent nadále v čele. Koncernové společnosti VIG zvýšily pojistné v neživotním/úrazovém 
pojištění o 1,4 procenta. Přetrvávající nízkoúrokové prostředí vedlo k zachování zdrženlivosti 
v případě jednorázově placeného životního pojištění. Proto pojistné v segmentu životního pojištění 
kleslo o 16,3 procenta. Celkově získaly české koncernové společnosti pojistné o přibližném objemu 
1,6 mld. EUR.  
 
Zisk (před zdaněním) představoval 163,0 mil. EUR. Ukazatel combined ratio opět dosáhl vynikající 
hodnotu, konkrétně 90,7 procenta.  
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Nárůst v neživotním/úrazovém pojištění na Slovensku  
 
Také na Slovensku si koncernové společnosti zachovaly špičkový podíl na trhu kolem 34 procent. Na 
celkovém objemu pojistného ve výši 716,5 mil. EUR se kladně projevil růst pojistného v 
neživotním/úrazovém pojištění o 1,8 procenta. Velmi úspěšně se rozvíjí prodej životního pojištění s 
průběžně placeným pojistným společnosti Poisťovňa Slovenskej sporiteľne (PSLSP) prostřednictvím 
lokální dceřiné společnosti Erste Group. I na Slovensku měla zdrženlivost v případě jednorázově 
placeného pojištění za následek celkový pokles v životním pojištění.  
 
Ukazatel combined ratio vykázal dobrou úroveň 96,2 procenta. Zisk (před zdaněním) představoval 
51,9 mil. EUR.   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Značný nárůst pojistného v Rumunsku  
 
Na nadále velmi náročném rumunském trhu se Vienna Insurance Group podařilo efektivně 
využít lepšících se rámcových podmínek na trhu. Projevilo se to kromě jiného zvýšením 
tržního podílu o přibližně 3 procentní body na zhruba 23 procent, čímž VIG výrazně posílila 
postavení lídra trhu. Koncernové společnosti značně zvýšily objem pojistného na 428,6 mil. 
EUR (+26,2 procenta) díky nárůstu v neživotním/úrazovém pojištění (21,4 procenta) stejně 
jako v životním pojištění (+51,2 procenta). Také v Rumunsku velmi úspěšně probíhá 
kooperace s Erste Group prostřednictvím pojišťovny BČR Life.  
 

Cenový boj v pojištění 
motorových vozidel v Polsku 
 
Na polském pojišťovacím trhu 
nadále panuje silná cenová 
soutěž. I tak dokázaly lokální 
společnosti VIG obhájit 4. 
místo na trhu. Celkově bylo 
nahospodařeno pojistné ve 
výši 838,9 mil. EUR. 
V důsledku selektivní politiky 
upisování v oblasti pojištění 
motorových vozidel kleslo 
pojistné 
v neživotním/úrazovém 
pojištění (-14,3 procenta). 
Velmi dobrý vývoj životního 
pojištění s průběžně placeným 
pojistným (+33,8 procenta) ani 
v Polsku nedokázal 
kompenzovat pokles 
jednorázově placeného 
pojištění.  
 
Zisk (před zdaněním) dosáhl 
43,4 mil. EUR. Navzdory 
silnému cenovému tlaku 
v oblasti pojištění motorových 
vozidel se podařilo udržet 
hodnotu combined ratio s 
99,3 procenta pod hranicí 
100 procent. 
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Zisk (před zdaněním) tvořil 5,6 mil. EUR. Ukazatel Combined Ratio dále klesl a s hodnotou 
102,4 procenta se již pohybuje těsně nad hranicí 100 procent.  
 
Ostatní trhy se vyvíjejí dynamicky 
 
Úspěch velké regionální diverzifikace VIG se opět projevil v nárůstu pojistného v segmentu „Ostatních 
trhů“, kam patří mnohé menší trhy koncernu v rámci CEE. Objem pojistného celkově stoupl o 
12 procent na přibližně 1,3 mld. EUR. Přírůstek v neživotním/úrazovém pojištění tvoří 7,3 procenta, 
v segmentu životního pojištění dokonce 18 procent. Co se týká vývoje pojistného, je třeba vyzvednout 
země, jako je Maďarsko (+13,5 procenta), Srbsko (+14,1 procenta), Bulharsko (+14,6 procenta), 
pobaltské státy (+15,0 procenta) a Turecko (+12,3 procenta).  
 
 „Ostatní trhy“ vytvořily v roce 2015 zisk (před zdaněním) ve výši 42,8 mil. EUR. Ukazatel combined 
ratio představoval 99,8 procenta.  
 
Group Embedded Value s výrazným růstem hodnoty 
 
Ukazatel Embedded Value, určený podle mezinárodních směrnic, sestává z čistého jmění Vienna 
Insurance Group a aktuální hodnoty budoucích výnosů z existujícího pojistného kmene životního a 
zdravotního pojištění spolu, a byl potvrzen společností B&W Deloitte GmbH, Kolín nad Rýnem. 
 
Setrvalost rozvoje pojišťovací činnosti Vienna Insurance Group se odráží v tom, že hodnota Group 
Embedded Value (po zdanění) k rozhodujícímu dni 31. prosince 2015 vzrostla o 8,1 procenta na 
6,5 mld. EUR (upravená hodnota za rok 2014: 6,00 mld. EUR).  
 
Vysoká solventnost 
 
VIG je jediným rakouským pojišťovacím koncernem, kterému Úřad pro dohled nad finančním trhem 
(FMA) schválil „částečný interní model“ pro výpočet kapitálu podle Solvency II. Částečný interní 
model bude uplatněn na odvětví neživotního/úrazového pojištění koncernových společností 
v Rakousku, České republice, Polsku, na Slovensku a v Rumunsku a rovněž pro výpočet rizika 
umisťování do realit ze strany rakouských koncernových společností. Kvóta Solvency II vypočítaná na 
úrovni na burze kótované skupiny VIG se řádově pohybuje kolem 200 procent. VIG tak patří do čelné 
skupiny mezinárodně působících pojišťovacích koncernů.  
 
 
Výhled na rok 2016 
 
Vzhledem k vývoji výsledku Vienna Insurance Group je třeba vycházet z toho, že aktuální 
nízkoúrokové podmínky povedou i v roce 2016 k poklesu řádného finančního výsledku. Při zachování 
konzervativní politiky umisťování se v roce 2016 očekává minimálně zdvojnásobení zisku (před 
zdaněním) až na 400 milionů EUR. Ukazatel combined ratio se má ze střednědobého pohledu zlepšit 
směrem k 95 procentům. 
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v mil. EUR 12M 2015 12M 2014 +/- %
Předepsané pojistné 9.019,8 9.145,7 -1,4
Rozlišené pojistné 8.180,5 8.353,7 -2,1
Výsledek finančního hospodaření 1.074,9 1.116,9 -3,8
Ostatní výnosy 150,2 125,5 19,7
Náklady na pojistná plnění -6.748,9 -6.919,9 -2,5
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -1.847,6 -1.874,8 -1,5
Ostatní náklady -637,1 -283,0 >100
Zisk před zdaněním 172,1 518,4 -66,8
Daňové náklady -61,8 -127,0 -51,4
Přebytek období 110,3 391,4 -71,8
Menšinové podíly na přebytku období -12,1 -24,6 -50,7
Koncernový výsledek 98,2 366,8 -73,2
Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 0,66 2,75 -76,0
Combined Ratio (netto v %) 97,3 96,7 0,6pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 

Odvětví činnosti:

12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- %
Předepsané pojistné 4.599,0 4.560,4 0,8 4.022,8 4.199,0 -4,2 398,0 386,3 3,0
Zisk před zdaněním -41,3 309,6 n.a. 162,9 161,6 0,8 50,5 47,2 7,1

Regiony:

12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- %
Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 1.830,4 1.838,1 -0,4 838,1 826,7 1,4 337,0 331,1 1,8
Předepsané pojistné v životním pojištění 1.843,9 1.870,7 -1,4 716,7 856,8 -16,3 379,5 395,9 -4,1
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění 381,2 368,2 3,5   
Předepsané pojistné celkem 4.055,5 4.077,0 -0,5 1.554,8 1.683,4 -7,6 716,5 727,0 -1,4
Zisk před zdaněním 213,0 169,7 25,5 163,0 177,9 -8,4 51,9 59,5 -12,8
Combined Ratio (netto v %) 97,5 99,9 -2,4pp 90,7 86,2 4,5pp 96,2 91,3 4,9pp

12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- %
Předepsané pojistné v neživotním/úrazovém pojištění 474,5 553,9 -14,3 346,4 285,3 21,4 650,4 606,1 7,3
Předepsané pojistné v životním pojištění 364,4 480,2 -24,1 82,2 54,4 51,2 627,0 531,4 18,0
Předepsané pojistné ve zdravotním pojištění   16,8 18,1 -7,5
Předepsané pojistné celkem 838,9 1.034,1 -18,9 428,6 339,7 26,2 1.294,2 1.155,6 12,0
Zisk před zdaněním 43,4 55,2 -21,3 5,6 6,1 -7,1 42,8 51,7 -17,2
Combined Ratio (netto v %) 99,3 96,3 3,0pp 102,4 105,0 -2,6pp 99,8 97,6 2,2pp

12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- % 12M 2015 12M 2014 +/- %
Předepsané pojistné celkem 1.248,9 1.289,8 -3,2 -1.117,7 -1.160,9 -3,7 9.019,8 9.145,7 -1,4
Zisk před zdaněním -347,2 -2,2 >100 -0,3 0,7 n.a. 172,1 518,4 -66,8
Koncernový výsledek 98,2 366,8 -73,2

Při sumarizaci zaokrouhlených částek a procentních údajů se mohou vyskytnout rozdíly v důsledku zaokrouhlení.

Ostatní trhy

Konsolidace

Polsko

v mil. EUR

v mil. EUR

Rumunsko

v mil. EUR

Rakousko SlovenskoČeská republika

CelkemCentrální funkce

Výkaz za odvětví (IFRS) 

Zdravotní pojištěníŽivotní pojištění

v mil. EUR

Neživotní/úrazové pojištění
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Vienna Insurance Group (VIG) je předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní 
Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí 
klientům. VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví. S přibližně 23 000 pracovnicemi a 
pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých klíčových trzích. Toto skvělé postavení 
dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze kótovaná 
Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie 
jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha. 
 
 
S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP 
Koncernová komunikace &  
marketing 
Schottenring 30 
1010 Vídeň 
 

Wolfgang Haas +43 50 390-21029, wolfgang.haas@vig.com 
Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com 
Julia Thaller +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com 
 

Tisková zpráva je uvedena i na adrese http://www.vig.com 
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