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Vienna Insurance Group, rezultate peste așteptări la toți indicatorii cheie  
în 2021 
Campanie amplă de sprijin pentru colegii din Ucraina 
 
 
Cifre cheie 2021 

• Volumul primelor a crescut la 11 miliarde de euro (+5,5%) 
• Profitul (înainte de impozitare) a crescut la 511 milioane de euro (+47,8%) 
• Rata combinată s-a îmbunătățit semnificativ la 94,2% (-0,8 puncte procentuale) 
• Dividendul propus a crescut la 1,25 euro pe acțiune (+66,7%) 

 
 
 
Accesați acest link pentru a urmări live conferința de presă din 8 martie 2022, începând cu ora 
10.00am CET (11.00am ora României). 
 
“Grupul VIG și-a demonstrat încă odată soliditatea operațională, în al doilea an de pandemie, obținând 
rezultate preliminare cu mult peste așteptări în 2021. Rezultatele sunt dovada poziționării solide și 
diversificate a Grupului, a performanțelor operaționale excelente obținute de toate companiile noastre 
de asigurări și a faptului că ne-am concentrat din timp asupra schimbărilor majore din industrie, 
precum transformarea digitală. Pentru acționarii noștri, vom propune în cadrul Adunării Generale 
Anuale o creștere semnificativă a dividendului la 1,25 euro pe acțiune pentru anul financiar 2021. 
Aceasta corespunde unei creșteri anuale de 66,7% și unui randament al dividendului de 5,0%. Noua 
valoare este evident superioară dividendului de 1,15 euro acordat înainte de începutul pandemiei de 
COVID-19.    
 
Suntem profund întristați de războiul din Ucraina, una dintre piețele VIG. Observăm cu îngrijorare cum 
oameni dintr-o țară europeană, din Grupul nostru, sunt expuși unor pericole fizice majore. În această 
situație teribilă, prioritățile cheie sunt siguranța angajaților din companiile noastre din Ucraina și 
sprijinirea acestora pe cât de mult posibil. Companiile VIG au demarat mai multe programe de sprijin 
imediat după izbucnirea războiului, demonstrând astfel extraordinarul spirit de echipă din cadrul 
Grupului VIG. Am creat fondul “VIG Family”, cu o alocare inițială de 5 milioane de euro, la care pot 
contribui companiile membre și angajații. Scopul fondului este de a oferi colegilor din companiile din 
Ucraina sprijin financiar direct în cazuri de urgență și sprijin pentru reconstrucție în urma războiului.  
  
Situația actuală din Ucraina generează în primul rând suferință umană, însă este asociată și cu 
incertitudinea economică și o posibilă volatilitate a piețelor de capital, ceea ce face greu de anticipat 
evoluția businessului în 2022. Cu toate acestea, Grupul VIG consideră că este capabil să-și gestioneze 
eficient businessul de asigurări datorită diversității, plasamentelor conservatoare și programelor de 
reasigurare. În ultimii ani, am demonstrat acest lucru în mod repetat în situații marcate de provocări. 
De aceea suntem încrezători că vom putea continua parcursul pozitiv în 2022”, a explicat Elisabeth 
Stadler, CEO al Vienna Insurance Group.   
  

https://streaming.ots.at/streaming/vig-20220308-en/
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Pragul de 11 mld. euro prime a fost atins 
Volumul total al primelor, de 11 miliarde de euro, a depășit cu 5,5%, respectiv cu peste 574 milioane 
de euro, valoarea înregistrată în anul anterior. Totodată, a fost atins pentru prima dată pragul de  
11 miliarde de euro. Grupul VIG a obținut creșteri semnificative pe toate liniile de business, cu  
excepția  asigurărilor de viață cu primă unică, ce au scăzut ușor, în linie cu strategia noastră. În 2021, 
creșteri semnificative ale primelor s-au înregistrat mai ales pe  segmentul asigurărilor  de proprietăți și 
răspunderi (+8,0%), precum și pe segmentul polițelor auto (RCA +7,0%, CASCO +8,7%). Primele 
subscrise au înregistrat o creștere substanțială în special în Republica Cehă (+7,7%), Regiunea ECE 
extinsă (+9,3%) și segmentul Operațiuni asociate Grupului (+13,2%). Dintre țările incluse în Regiunea 
ECE extinsă, în special Țările Baltice (+9,1%), Croația (+23,1%), România (+17,2%) și Ungaria 
(+13,6%) au înregistrat creșteri substanțiale ale primelor. Per ansamblu, 61,8% din primele Grupului în 
2021 au fost subscrise pe piețe din afara Austriei. Cea mai mare pondere în totalul primelor o dețin 
asigurările de proprietăți și răspunderi, cu 5,267 miliarde de euro, urmate de asigurările de viață cu 
prime regulate, cu 2,683 miliarde de euro, asigurările RCA, cu 1,612 miliarde de euro, asigurările 
CASCO, cu 1,402 miliarde de euro, asigurările de viață cu primă unică, cu 869 milioane de euro și 
asigurările de sănătate, cu 743 milioane de euro.  
 
 
Beneficii cu Serviceplus 
Cheltuielile cu despăgubirile și indemnizațiile de asigurări au crescut moderat cu 1,6%, până la 
7,14 miliarde de euro. Creșterea a fost rezultatul unor factori precum volumul mai ridicat de business 
pe segmentul asigurărilor non-viață. S-a pus accentul în mod special pe extinderea serviciilor digitale 
dedicate constatării daunelor și plății despăgubirilor și beneficiilor. Unele dintre companiile VIG au 
implementat aplicații speciale în acest sens, un exemplu fiind compania BTA din Țările Baltice, care a 
lansat BTA DriveX, ce permite evaluarea online a vehiculului și notificarea automată a daunei pe 
segmentul asigurărilor CASCO. Asirom VIG în Romania și compania bulgară Bulstrad sunt, de 
asemenea, printre companiile care au lansat pe piață soluții digitale de procesare a daunelor în 2021.   
 
Creștere a profitului înainte de impozitare cu aproape 50% 
Cu o valoare de 511,3 milioane de euro, profitul înainte de impozitare s-a situat peste limita superioară 
de 500 de milioane de euro prognozată pentru 2021 și a consemnat o creștere cu 47,8% față de anul 
anterior. Creșterea profitului este în special o consecință a îmbunătățirii ratei combinate și a 
performanței rezultatelor financiare. Rezultatul din anul anterior a inclus de asemenea, între altele, 
deprecierea fondului comercial.  
 
Profitul operațional, ajustat cu deprecierea activelor necorporale, a ajuns la 512 milioane de euro și a 
înregistrat o creștere cu 5,1% față de anul anterior. Cu o valoare de 375,7 milioane de euro, profitul net 
a crescut cu 62,3% comparativ cu anul anterior.   
 
Rezultatul financiar (incluzând companiile consolidate prin punere în echivalență) s-a situat la  
632 milioane de euro, cu 6% peste valoarea din anul anterior. Creșterea față de aceeași perioadă a 
anului anterior se datorează în special îmbunătățirii rezultatului din acțiunile deținute la companiile 
consolidate prin punere în echivalență.  
 
Rentabilitatea capitalului propriu la nivel operațional (RoE operațional) 
Începând cu anul financiar 2021, Grupul VIG va raporta rentabilitatea capitalului propriu la nivel 
operațional drept principal indicator al profitabilității. Rata rentabilității este calculată prin împărțirea 
profitului operațional la media capitalurilor proprii. În 2021, rentabilitatea brută a capitalurilor Grupului 
VIG la nivel operațional a fost de 10,9%. 
 
Rata combinată, sub ținta de 95% 
Rata combinată a înregistrat o îmbunătățire substanțială. Situatându-se la un nivel de 94,2%, valoarea 
din 2021 a indicatorului a fost cu 0,8 puncte procentuale sub nivelul din anul anterior. Această 
performanță se datorează în special evoluției bune a daunelor pe piețele din Republica Cehă, Polonia 
și Regiunea ECE extinsă, precum și creșterii sustenabile a eficienței segmentelor de business. 
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Programul extins de reasigurare a făcut posibilă limitarea efectelor catastrofelor naturale asupra ratei 
combinate, acestea având un impact net de 90 de milioane de euro asupra profitului. 
 
Solvabilitate 
Rata preliminară a solvabilității Grupului a fost de aproximativ 250% la 31 decembrie 2021 (incluzând 
măsurile tranzitorii), ceea ce  subliniază adecvarea excelentă a capitalului Vienna Insurance Group.  
 
Investiții 
Investițiile totale (incluzând numerarul și echivalentele în numerar) s-au situat la 37,3 miliarde de euro 
la 31 decembrie 2021, în creștere cu aproximativ 2%. Evoluția față de aceeași perioadă a anului 
anterior a fost în special rezultatul creșterii temporare a numerarului și echivalentelor în numerar în 
vederea pregătirii achiziției operațiunilor Aegon din Europa de Est.  
 
Dividend propus de 1,25 euro pe acțiune  
Datorită evoluției foarte bune a businessului, Consiliul Director al Vienna Insurance Group va propune 
în cadrul Adunării Generale Anuale o creștere semnificativă a dividendului pentru 2021, la 1,25 euro pe 
acțiune, comparativ cu un dividend de 75 de eurocenți în anul anterior. Aceasta corespunde unei 
creșteri cu 66,7% și unei rate de distribuire a dividendelor de 42,6%. Randamentul dividendului se 
situează la un nivel bun, de 5.0%. Comparativ cu anul anterior, profitul pe acțiune a crescut 
considerabil, cu 62,3%, la 2,94 euro.  
 
Perspective pentru 2022 
Performanța Grupului în anul financiar 2022 va fi în continuare influențată de factori de incertitudine 
asociați în special cu situația de război din Ucraina și cu consecințele sale neprevăzute. În plus, 
pandemia în curs de desfășurare, inflația, prețurile ridicate ale materiilor prime, problemele privind 
lanțurile de aprovizionare și limitarea accesului la resurse sunt printre factorii ce conduc la creșterea 
riscurilor și afectează implicit piețele VIG. Consecințele acestor factori de incertitudine și efectele 
asupra evoluției businessului în 2022 nu pot fi estimate în prezent. Pentru 2022, ne-am propus o 
evoluție pozitivă la nivel operațional, ce va depinde de aspectele menționate anterior și de faptul că, 
până acum, Grupul VIG a gestionat foarte bine provocările recente la nivelul operațiunilor de asigurări. 
  
Rezultate preliminare 
Informațiile incluse în acest comunicat de presă aferent anului financiar 2021 se bazează  pe date 
preliminare. Rezultatele finale pentru anul financiar 2021 vor fi publicate în Raportul Anual al Grupului, 
disponibil pe site-ul www.vig.com, pe data de 14 aprilie 2022. 
 
Notă: O nouă clasificare a segmentelor de raportare 
Din considerente ce țin de activitatea de raportare, pentru a asigura o mai bună claritate, segmentele 
de piață ale Grupului au fost reduse de la 12 la 6. Cele șase segmente sunt reprezentate de Austria, 
Republica Cehă, Polonia, Regiunea ECE extinsă, Piețe speciale și Operațiuni asociate Grupului. 
Regiunea ECE extinsă acoperă următoarele piețe: Albania, inclusiv Kosovo, Țările Baltice, Bosnia-
Herțegovina, Bulgaria, Croația, Ungaria, Moldova, Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovacia și 
Ucraina. Segmentul Piețe speciale cuprinde patru țări: Germania, Georgia, Liechtenstein și Turcia. 
Segmentul Operațiuni asociate Grupului include în special businessurile Holdingului VIG și VIG Re. 
Piețele din Muntenegru și Belarus nu au fost luate în considerare în scopul consolidării din cauza 
contribuției reduse. 
 
 
  

http://www.vig.com/
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în milioane EUR 2021 2020 +/- %

Prime brute subscrise 11 002,6 10 428,5 5,5
Prime nete încasate 9 705,6 9 336,6 4,0
Rezultatul financiar excluzând profitul din participațiile la alte companii ale grupului, consolidat prin punere în echivalenţă 607,0 624,8 -2,8
Rezultatul financiar din participații la alte companii ale grupului, consolidat prin punere în echivalenţă 24,9 -28,5 n.a.
Alte venituri 165,8 145,7 13,8
Cheltuieli cu daune şi beneficii aferente contractelor de asigurare -7 136,6 -7 030,6 1,5
Cheltuieli administrative şi cu achiziţiile -2 536,8 -2 328,5 8,9
Alte cheltuieli -317,9 -232,2 36,9
Profit operațional 512,0 487,3 5,1
Ajustări -0,7 -141,4 -99,5
Profit înainte de impozitare 511,3 345,9 47,8
Impozit pe profit -123,3 -103,2 19,5
Profitul aferent perioadei date 388,0 242,7 59,9
Interesele minoritare în profitul aferent perioadei date -12,3 -11,2 9,9
Profitul aferent perioadei date după plata taxelor și intereselor minoritare 375,7 231,5 62,3
Profit pe acţiune în EUR (anualizat) 2,94 1,81 62,3

Rata netă combinată (în %) 94,2 95,0 -0,9pp

Cont consolidat de profit şi pierdere (IFRS)

2021 2020 +/- % 2021 2020 +/- % 2021 2020 +/- %
Prime brute subscrise total 4 048,4 4 030,7 0,4 1 864,9 1 732,4 7,7 1 279,8 1 196,2 7,0
Profitul înainte de impozitare 234,7 178,7 31,3 186,9 192,1 -2,7 69,9 22,6 >100
Rata netă combinată (în %) 92,8 92,7 0pp 90,1 90,7 -0,6pp 93,2 96,7 -3,6pp

2021 2020 +/- % 2021 2020 +/- % 2021 2020 +/- %
Prime brute subscrise total 2 886,7 2 640,4 9,3 531,7 531,6 0,0 1 965,0 1 736,5 13,2
Profitul înainte de impozitare 188,6 31,2 >100 37,9 25,8 46,5 -210,8 -107,6 96,0
Rata netă combinată (în %) 92,3 94,5 -2,2pp 94,4 88,1 6,3pp -

2021 2020 +/- % 2021 2020 +/- %
Prime brute subscrise total -1 574,0 -1 439,5 9,3 11 002,6 10 428,5 5,5
Profitul înainte de impozitare 4,3 3,0 42,3 511,3 345,9 47,8
Rata netă combinată (în %) - 94,2 95,0 -0,9pp
Profitul aferent perioadei date după plata 
taxelor și intereselor minoritare - 375,7 231,5 62,3

Diferențe pot apărea din aproximări.

Consolidare

în milioane EUR

în milioane EUR

Austria

în milioane EUR

ECE extinsă Piețe speciale

Total

Operațiuni asociate grupului

PoloniaRepublica Cehă

Raportare pe segmente (IFRS)
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Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) este principalul grup de asigurări atât în 
Austria, cât și în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (ECE). Grupul cu o tradiţie îndelungată, branduri 
puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii este format din aproximativ 50 de companii din 30 de ţări. Cei peste 
25.000 de angajaţi ai VIG răspund nevoilor de zi cu zi ale celor peste 22 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt 
cotate la Bursa de Valori din Viena din 1994. Grupul VIG beneficiază de rating A+ cu perspectivă stabilă din 
partea reputatei agenții internaționale de rating Standard & Poor's. VIG colaborează îndeaproape cu Erste 
Group, cea mai mare bancă de retail din Europa Centrală și de Est. 
 
Disclaimer 
Acest comunicat de presă conține declarații incluzând previziuni referitoare la evoluţiile viitoare ale Vienna 
Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG). Aceste declarații se bazează pe ipotezele actuale și 
prognozele conducerii VIG. Schimbările privind evoluția economică generală, condițiile viitoare de piață, piețele 
de capital și alte circumstanțe pot conduce la evenimente sau rezultate efective semnificativ diferite față de 
aceste previziuni. VIG nu își asumă nicio obligație de a actualiza aceste previziuni sau de a le modifica pe baza 
evenimentelor și evoluțiilor viitoare. 
 
 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să luați legătura cu: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
Wolfgang Haas 
Director de Comunicare și Marketing 
Schottenring 30, 1010 Viena 
Telefon: +43 50 390-21029 

 

e-mail: wolfgang.haas@vig.com 
 
 

mailto:wolfgang.haas@vig.com

