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Vienna Insurance Group k 1. pololetí 2018 přesně podle plánu  
Výrazné zlepšení všech finančních ukazatelů 
 
• Pojistné stouplo o +3,6 procenta na zhruba 5,2 mld. EUR  
• Výsledek (před zdaněním) v přibližné výši 233 mil. EUR vzrostl navzdory 

odpisům v Rumunsku o +5,5 procenta  
• Ukazatel combined ratio se opět zlepšil o -0,6 procentních bodů na 

96,3 procenta 
 
Vienna Insurance Group (VIG) představila v rámci výsledků za 1. půlrok 2018 nadále se zlepšující 
ukazatele. „Stabilní, spolehlivé a připravené na budoucnost, takto stručně se dá shrnout naše 
směřování. Už více než dva a půl roku velmi stabilně stoupáme vzhůru. Soustavně se zlepšující 
ukazatele jsou důkazem naší spolehlivosti, a cíle, které jsme si naplánovali na 2019, splníme již letos. 
Pomocí strategického programu ‚Agenda 2020‘ důsledně posilujeme naši připravenost na budoucnost. 
V rámci ‚Agendy 2020‘ se kromě aktuální priority, kterou je rozvoj bankoprodeje, aktivně věnujeme 
i rozšířenému zpracování dat s nasazením umělé inteligence. Na to slouží právě zahájený nový projekt 
v Polsku“, bilancovala situaci k 1. pololetí 2018 Prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka Vienna 
Insurance Group.  
 
Značný nárůst pojistného 
Koncernovým pojistným ve výši 5 150,3 mil. EUR dosáhla VIG ve srovnání s předchozím rokem růstu 
o +3,6 procenta. S výjimkou nadále panujícího poklesu v oblasti jednorázově placeného životního 
pojištění, bylo dosaženo solidního nárůstu +5,7 procenta. K výraznému zlepšení pojistného přispěly 
všechny obchodní segmenty VIG. Také z pohledu hodnocení podle odvětví bylo s výjimkou 
jednorázově placeného životního pojištění opět dosaženo růstu všude, zejména však v neživotním a 
ve zdravotním pojištění. Především Polsko zaznamenalo v neživotním pojištění velmi potěšující 
dvojciferné přírůstky. V Pobaltí vzrostlo celkové pojistné o +18,8 procenta. Tento výsledek vyplývá ze 
všeobecně výrazně pozitivního vývoje ve všech odvětvích, zejména však v pojištění motorových 
vozidel. Dvojciferný růst vykázaly i Chorvatsko (+18,3 procenta) a Srbsko (+11,6 procenta), patřící do 
segmentu Ostatní země CEE. V Rakousku stoupl navzdory nadále restriktivní politice upisování v 
oblasti jednorázově placeného životního pojištění objem pojistného na 2 170,0 mil. EUR. Po očištění o 
jednorázově placené životní pojištění je to nárůst o +1,3 procenta.  
 
Výsledek (před zdaněním) stoupl o +5,5 procenta  
Koncernový výsledek (před zdaněním) ve výši 232,7 mil. EUR o +5,5 procenta předčil výsledek  
za předchozí rok. Nárůst zisku vyplynul především ze zlepšení ukazatele combined ratio 
a z pozitivního vývoje finančního výsledku. K výraznému zlepšení výsledku přispěly v prvním půlroku 
2018 zejména Česká republika, Maďarsko a Srbsko. V Rumunsku přistoupil management v důsledku 
aktuálního vývoje trhu a momentálně napjaté politické situace k přehodnocení plánovaných hodnot  
budoucího vývoje. V souladu s již známou konzervativní praxí oceňování koncernu VIG byl 
v rumunských společnostech proveden odpis goodwillu ve výši zhruba 50 mil. EUR. Bez těchto odpisů 
by v Rumunsku výsledek vzrostl o +20,7 procenta. Celkově provozní výnosy koncernu nadále dosahují 
vynikající úrovně. 
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Zlepšení combined ratio a dalších ukazatelů  
Combined ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z investic) se podařilo výrazně zlepšit na 
96,3 procenta. Pozitivní vývoj zde v první řadě vykázaly Rakousko (95,3 procenta), Česká republika 
(94,6 procenta), Polsko (94,1 procenta), Rumunsko (98,6 procenta) a Bulharsko (97,2 procenta). 
 
Finanční výsledek, který za první pololetí 2018 dosáhl hodnotu 511,3 mil. EUR, stoupl oproti výsledku 
předchozího roku o +4,7 procenta. Tento růst byl ovlivněn prodejem podílu v S IMMO AG, jako i 
vyššími zisky z investičních fondů v České republice.    
 
Finanční výnosy koncernu včetně likvidních prostředků dosahovaly k 30. červnu 2018 37,4 mld. EUR 
a jsou tedy na stejné úrovni jak ke konci roku 2017. 
 
Míra solventnosti skupiny VIG tvořila za 1. půlrok 2018 vynikajících 222 procent (ke konci roku 2017: 
220 procent).  
 
„Výsledky za 1. pololetí 2018 nám umožňují hledět na pokračování obchodní činnosti v tomto roce 
s velkou důvěrou. Tuto důvěru utvrzuje i nadále výrazně vyšší hospodářský růst v regionu střední 
a východní Evropy oproti staré patnáctce EU, což přispívá ke zvyšování životní úrovně spolu s rostoucí 
potřebou pojištění. Z tohoto důvodu očekáváme za celý rok 2018 objem pojistného ve výši 9,5 mld. 
EUR a výsledek (před zdaněním) v rozpětí 450 až 470 mil. EUR“, konstatovala Elisabeth Stadler 
ohledně již oznámených cílů.   
 
Posilování bankoprodeje v souladu s plánem  
V rámci programu „Agenda 2020“ stojí v roce 2018 v popředí zejména posílení bankoprodeje, kde již 
byla přijata početná opatření.  
Kromě jiného byla v polovině května 2018 prodloužena stávající smlouva o spolupráci s odbytovým 
partnerem Erste Group až do roku 2033. „Ve věci postupného fúzování našich bankopojišťovacích 
společností s našimi lokálními univerzálními pojišťovnami postupujeme podle plánu. V Maďarsku, na 
Slovensku a v Chorvatsku jsme tento proces již završili. V polovině června 2018 byla v Rakousku 
podepsána smlouva o fúzi mezi Sparkassen Versicherung a Wiener Städtische Versicherung. Čekáme 
ještě na souhlas rakouského dozorčího orgánu. Očekáváme, že fúze bude realizována na podzim 
2018. Do konce roku 2018 počítáme se zahájením, resp. uskutečněním poslední fúze v České 
republice“, uvedla Prof. Stadler.  
  
Prostřednictvím rozšířeného využití dat na cestě k tarifům v reálném čase  
Koncem července 2018 nastartovala VIG druhé kolo celokoncernového podpůrného programu „VIG 
Xelerate“ s cílem digitální transformace. Příslušné projekty mohou dceřiné společnosti VIG předkládat 
do konce října 2018. Oceněné projekty získají finanční podporu, pokud kromě jiného splní podmínku 
novinky na lokálním trhu, resp. možnosti přenositelnosti na jiné dceřiné společnosti VIG. Současně 
musí prokazatelně přispět ke zlepšení ekonomických ukazatelů.  
 
Nedávno byl zahájen jeden z projektů, oceněných v prvním kole a navržený polskou dceřinou 
společností VIG InterRisk. Zabývá se rozšířeným využitím dat a nasazením umělé inteligence na vývoj 
zcela nového pojetí tarifů. Cílem je, přejít v příštích letech od současné podoby tarifů, která vychází z 
použití statistických údajů z minulosti a interních výpočetních modulů, směrem k zohlednění 
individuálních znaků chování klientů, jejich zcela osobních požadavků a aktuálního vývoje na trhu. 
Na posledním stupni vývoje se počítá s individuálním návrhem produktu a ceny v reálném čase. 
Prof. Elisabeth Stadler: „Jde o to, optimalizovat stále významnější individualizované potřeby klientů 
a efektivnost výnosů v rámci silně konkurenčního trhu. V Polsku s tím začínáme v oblasti pojištění 
motorových vozidel, která je pro nás velmi důležitá. Po prvotním vyhodnocení zvážíme vývoj 
podobných modelů pro další pojistná odvětví. V případě úspěšného průběhu očekáváme výrazný 
užitek pro skupinu a přenositelnost na jiné dceřiné společnosti VIG.“  
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v mil. EUR 6M 2018 6M 2017 +/- %
Předepsané pojistné 5.150,3 4.972,4 3,6
Rozlišené pojistné 4.354,9 4.219,0 3,2
Finanční výsledek podniků, oceňovaných podle bilanční hodnoty 511,3 488,4 4,7
Ostatní výnosy 66,3 59,8 10,8
Náklady na pojistná plnění -3.457,7 -3.394,7 1,9
Náklady na uzavření a správu pojistných smluv -1.090,5 -1.030,8 5,8
Ostatní náklady -151,5 -121,2 25,0
Výsledek před zdaněním 232,7 220,5 5,5
Daňové náklady -59,1 -48,3 22,3
Výsledek za období 173,7 172,2 0,8
Menšinové podíly na přebytku období -37,1 -25,7 44,4
Koncernový výsledek 136,6 146,6 -6,8
Výsledek na akci v EUR (anualizovaný) 2,04 2,20 -7,3
Combined Ratio (netto v %) 96,3 96,9 -0,6pp

Koncernový výkaz zisku a ztráty  (IFRS) 

6M 2018 6M 2017 +/- % 6M 2018 6M 2017 +/- % 6M 2018 6M 2017 +/- %
Předepsané pojistné celkem 2.170,0 2.167,0 0,1 881,7 822,2 7,2 401,8 399,2 0,7
Výsledek před zdaněním 76,7 77,5 -1,1 84,9 76,6 10,8 20,1 25,9 -22,3
Combined Ratio (netto v %) 95,3 95,8 -0,5pp 94,6 96,5 -1,9pp 98,6 95,2 3,4pp

6M 2018 6M 2017 +/- % 6M 2018 6M 2017 +/- % 6M 2018 6M 2017 +/- %
Předepsané pojistné celkem 455,2 445,0 2,3 272,7 258,5 5,5 193,2 162,7 18,8
Výsledek před zdaněním 21,6 22,0 -1,7 -43,1 5,8 n.a. 0,0 -4,6 n.a.
Combined Ratio (netto v %) 94,1 94,8 -0,7pp 98,6 99,3 -0,7pp 100,8 104,2 -3,4pp

6M 2018 6M 2017 +/- % 6M 2018 6M 2017 +/- % 6M 2018 6M 2017 +/- %
Předepsané pojistné celkem 125,6 123,1 2,0 87,3 82,5 5,8 116,5 114,1 2,1
Výsledek před zdaněním 3,1 2,4 31,2 4,1 4,3 -4,2 3,3 4,3 -23,6
Combined Ratio (netto v %) 99,7 98,4 1,3pp 97,2 98,3 -1,1pp 102,8 99,1 3,7pp

6M 2018 6M 2017 +/- % 6M 2018 6M 2017 +/- % 6M 2018 6M 2017 +/- %
Předepsané pojistné celkem 185,1 181,0 2,3 149,7 137,9 8,6 819,7 738,2 11,0
Výsledek před zdaněním 11,6 8,4 37,6 10,3 11,8 -12,7 39,6 -13,5 n.a.
Combined Ratio (netto v %) 96,3 99,1 -2,8pp 87,2 83,5 3,7pp

6M 2018 6M 2017 +/- % 6M 2018 6M 2017 +/- %
Předepsané pojistné celkem -708,4 -659,0 7,5 5.150,3 4.972,4 3,6
Výsledek před zdaněním 0,5 -0,3 n.a. 232,7 220,5 5,5
Combined Ratio (netto v %) 96,3 96,9 -0,6pp
Koncernový výsledek 136,6 146,6 -6,8

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

Konsolidace

Ostatní trhy

v mil. EUR

v mil. EUR

Maďarsko
v mil. EUR

Rakousko

v mil. EUR

v mil. EUR

Polsko Rumunsko

Ostatní země CEE

Celkem

Pobaltské státy

Bulharsko

Centrální funkce

Výkaz za odvětví (IFRS) 

SlovenskoČeská republika

Turecko/Gruzie
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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 zkušenostech ze zanedlouho 200letého působení v pojišťovnictví.S více než 25 000 pracovnicemi a 
pracovníky je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrem na svých trzích v Rakousku a zemích CEE. 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. 
 
Disclaimer/Vyloučení zodpovědnosti  
Tato tisková zpráva obsahuje výroky zaměřené na budoucnost a týkající se budoucího vývoje Vienna Insurance 
Group. Tyto výroky vycházejí ze současných předpokladů a prognóz podnikového vedení Vienna Insurance 
Group. Změny všeobecného ekonomického vývoje, budoucí podmínky na trhu, změny na kapitálových trzích a 
další okolnosti mohou vést k tomu, že se skutečné události nebo výsledky budou značně lišit od v současnosti na 
budoucnost zaměřených výroků. Vienna Insurance Group nepřebírá povinnost aktualizovat tyto na budoucnost 
zaměřené výroky anebo je přizpůsobovat budoucím událostem nebo vývoji. 
 
 
S případnými otázkami se obracejte na: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP 
Koncernová komunikace & marketing 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
Wolfgang Haas 
telefon: +43 50 390-21029 
e-mail: wolfgang.haas@vig.com 

 

 

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