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VIENNA INSURANCE GROUP – CREŞTERE SEMNIFICATIVĂ A 
PROFITULUI ÎN 2014  
 
Profitul (înainte de 
impozitare) a crescut 
cu 46,0%, la 518,4 
milioane euro  

Profitul pe acţiune a 
crescut rapid: 
+75,5%, la 2,75 euro 

Rata netă combinată   
s-a redus semnificativ, 
la 96,7% 

Valoarea primelor 
s-a menţinut la un 
nivel stabil, de 9,1 
miliarde euro 

 

 
 
 

"Vienna Insurance Group beneficiază de pe urma 

expansiunii în regiunea ECE. Companiile grupului din 

această regiune au generat aproape două treimi din 

rezultatul obţinut de grup în 2014". 

 

Peter Hagen, CEO al Vienna Insurance Group 

 

Creştere propusă a dividendelor cu 

0,10 euro la 

1,40 euro 
per acţiune 

 
 
 
 
Potenţial valorificat – profitabil, solid din punct de vedere financiar şi întotdeauna cu un pas 
înainte 
 
Principalul grup de pe piaţa asigurărilor în Austria şi în regiunea Europa Centrală şi de Est (ECE) a 
subscris prime de 9,1 miliarde euro, în contextul dificil al anului financiar 2014. Ajustat la efectele de 
curs valutar, avansul primelor s-a situat la 0,9% şi a fost înregistrat în pofida continuării reducerii 
portofoliului de poliţe pe termen scurt cu achitare la scadenţă în Polonia şi diminuării portofoliilor din 
Italia şi România pe fondul măsurilor de optimizare. 
 
Această performanţă excelentă este subliniată de îmbunătăţirea semnificativă cu aproximativ 4 
puncte procentuale a ratei nete combinate, care s-a redus la 96,7%. În regiunea ECE, rata netă 
combinată a scăzut chiar la 93,4%.  
 
Rezultatul financiar de 1,1 miliarde euro obţinut de grup a fost diminuat de amortizarea obligaţiunilor 
Hypo Alpe Adria/Heta şi de efectele iniţiale ale mediului actual caracterizat de dobânzi reduse. 
Investiţiile Vienna Insurance Group (inclusiv numerarul şi echivalentele de numerar) au însumat 31,1 
miliarde euro la finalul anului financiar 2014, în creştere cu 4,5%.  
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Creştere semnificativă a profitului în 2014 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus pe profitabilitate – rezultate pozitive pe toate segmentele şi în toate regiunile 
 
Vienna Insurance Group şi-a majorat profitul (înainte de 
impozitare) cu 46%, la 518,4 milioane euro. Contribuţia 
regiunii ECE la profit a crescut la 64%.     
 

64% 
contribuţia ECE la profit  

(înainte de impozitare) 

 

 
"Rezultatele excelente din 2014 plasează Vienna Insurance Group în top trei cele mai profitabile 

companii incluse în indicele principal al Bursei din Viena, ATX. Ne-am optimizat cu succes investiţiile 

în multe pieţe şi avem o bază de capital excelentă. De asemenea, majorarea propusă a  dividendului 

cu 0,1 euro, la 1,4 euro per acţiune, va permite acţionarilor noştri să beneficieze de pe urma 

performanţei pozitive a grupului". 

Peter Hagen 
 
Pentru prima dată din 2011, toate segmentele de operaţiuni şi toate regiunile au avut contribuţii 
pozitive la profit.  

 
Profitul pe acţiune a înregistrat o creştere impresionantă, de 75,5%, la 2,75 euro. Majorarea s-a 
datorat parţial emisiunii suplimentare de obligaţiuni de la finalul anului 2013, realizată cu scopul de a 
optimiza structura capitalului grupului. 
 
Ratingul A+, cu perspectivă stabilă, acordat VIG de către Standard & Poor's rămâne cel mai bun 
rating obţinut de una dintre companiile incluse în indicele ATX. 
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Situaţie extraordinară în Austria 

 
Companiile Vienna Insurance Group continuă să domine incontestabil piaţa asigurărilor din Austria, 
cu o cotă de piaţă de circa 24%. 
 
Valoarea primelor subscrise în Austria se situează la 4,1 miliarde euro. După ajustarea la operaţiunile 
din Italia ale Donau Versicherung, segmentul daune/accidente a înregistrat o creştere de 3,6%.  
 
Wiener Städtische a înregistrat un succes deosebit în ceea ce priveşte vânzările, raportând o creştere 
de 5,3% a primelor pe segmentul de asigurări de viaţă, precum şi o majorare de 3,8% pe segmentul 
daune/accidente. 
 
s Versicherung continuă să fie liderul pieţei asigurărilor de viaţă din Austria.  
 
 
Cu o cotă de piaţă de 19% per total, VIG este lider pe pieţele de bază 
 
La 25 de ani după ce a început să se extindă în 
regiunea cu potenţial ECE, Vienna Insurance Group 
este liderul pieţei. Strategia VIG de creştere prin 
crearea de valoare a continuat să consolideze 
această poziţie în 2014.   

VIG 25 de ani în ECE 

Value Inspired Growth 
 

 
 
Europa Centrală şi de Est – prezenţă puternică, performanţă solidă în ceea ce priveşte profitul 
 
Republica Cehă a obţinut cel mai mare profit (înainte de impozitare) dintre companiile grupului, de 
178 milioane euro. România a revenit pe profit, cu un rezultat (înainte de impozitare) de 6 milioane 
euro. 
 

+ 42% 
creşterea profitului în ECE 

 

Polonia (+9,8%), Slovacia (+7,6%) şi regiunea Alte Pieţe 
(+5,4%) au înregistrat profituri record în 2014.  

 
 
25 de ani în ECE - Primele şi profitul VIG demonstrează importanţa regiunii 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

Profit share (before taxes) by region Premium share by region 
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Lider pe cea mai puternică piaţă din ECE, Republica Cehă 
 
Primele au înregistrat de asemenea o tendinţă de creştere în regiunea ECE. Primele subscrise în 
Republica Cehă au crescut cu 1,3%, exprimat în moneda locală. Cu o contribuţie de 18,7% la primele 
subscrise de întreg grupul, Republica Cehă este cea mai mare piaţă din ECE pentru VIG. Companiile 
grupului ocupă primul loc pe piaţa asigurărilor din Republica Cehă, cu o cotă de piaţă cumulată de 
33,7%. Mai mult, rata netă combinată, care deja se situa la un nivel excelent, s-a redus şi mai mult, la 
un nivel minim istoric de 86,2%.   
 
 
Slovacia a înregistrat o performanţă solidă a profitabilităţii  
 
Companiile VIG din Slovacia au continuat să se concentreze pe profitabilitate în anul financiar 2014. 
Profitul (înainte de impozitare) a crescut semnificativ, cu 7,6%, iar rata netă combinată a scăzut la un 
nivel excelent de 91,3%. Cu o cotă de piaţă de 33,6%, Vienna Insurance Group continuă să fie de 
departe lider pe această piaţă de bază pentru grup. 
 
 
Succes pe segmentul operaţiunilor pentru IMM-uri din Polonia  
 
Vienna Insurance Group a înregistrat o majorare de 7,9% pe piaţa din Polonia, după ajustarea la 
operaţiunile cu poliţe pe termen scurt cu achitare la scadenţă. Compania poloneză Compensa a 
înregistrat succes pe segmentul pentru IMM-uri. În condiţiile în care peste 25% dintre aceste companii 
au un grad de asigurare inadecvat în Polonia, Compensa a utilizat produse de asigurare inovatoare 
pentru a valorifica potenţialul oferit de această piaţă. Succesul campaniei intensive de vânzări este 
demonstrat de creşterea primelor cu aproximativ 35% pe segmentul IMM-urilor. 
 
 
VIG, pe drumul cel bun în România 
 
Procesul de restructurare aflat în derulare şi ameliorarea recentă a 
condiţiilor de piaţă au determinat revenirea Vienna Insurance Group 
pe profit în România. VIG a anticipat că restructurarea portofoliului 
orientată către sustenabilitate va determina reducerea primelor. Cu 
toate acestea, grupul rămâne liderul pieţei de asigurări din România, 
cu o cotă de piaţă de 19,5%. Cu toate că rata netă combinată s-a 
redus drastic, aceasta continuă să se situeze peste nivelul de 
referinţă de 100%.   

profit de 
6 milioane 

euro 
generat de România 

 

 
 
Profituri record şi creştere rapidă a regiunii Alte Pieţe  
 
Politica de subscriere prudent orientată spre profit a Vienna Insurance Group a determinat pe 
segmentul Alte Pieţe o creştere de două cifre a primelor, respectiv de 14,5% exprimată în moneda 
locală. Majorări excepţionale au fost înregistrate în Ţările Baltice (+22,8%), Ungaria (+15,6%) şi 
Albania (+40,4%). De asemenea, VIG a înregistrat în regiunea Alte Pieţe un profit record (înainte de 
impozitare) de 51,7 milioane euro. 
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Indicatorul embedded value subliniază valoarea în creştere 
 
Indicatorul embedded value este calculat conform standardelor internaționale şi reprezintă valoarea 
activului net al Vienna Insurance Group plus valoarea prezentă a posibilului profit viitor obținut din 
portofoliile curente de asigurări de viață și sănătate. Acest indicator a fost confirmat de către B&W 
Deloitte GmbH, Köln. 
 
Sustenabilitatea operaţiunilor de asigurări ale Vienna Insurance Group este demonstrată de faptul că 
indicatorul embedded value calculat pentru grup (după impozitare) a crescut cu 2,0%, la 6,11 miliarde 
euro la 31 decembrie 2014 (valoarea ajustată pentru 2013: 5,99 miliarde euro) în pofida contextului 
caracterizat de dobânzi reduse. Noua marjă a operaţiunilor a atins din nou un maxim internaţional, de 
6,5% pentru regiunea ECE. 
 
 
Perspective pentru 2015 
 
Vienna Insurance Group îşi menţine obiectivul declarat de a obţine o creştere mai rapidă decât piaţa. 
Se estimează că actualul mediu caracterizat de dobânzi reduse va determina o diminuare a 
rezultatului financiar comun în 2015, care, din informaţiile disponibile în acest moment, nu va fi 
compensat de o altă creştere a subscrierilor. Vienna Insurance Group va continua să urmeze o 
strategie de investiţii conservatoare, care ia în considerare riscurile, şi nu are nicio intenţie să 
majoreze venitul din investiţii prin realizarea unor investiţii mai riscante în viitor.  
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în milioane EUR 12M 2014 12M 2013 +/- %

Prime brute subscrise 9.145,7 9.218,6 -0,8

Prime nete încasate 8.353,7 8.479,1 -1,5

Rezultat financiar 1.116,9 1.226,9 -9,0

Alte venituri 125,5 143,9 -12,8

Cheltuieli cu daune şi beneficii aferente contractelor de asigurare -6.919,9 -7.210,6 -4,0

Cheltuieli administrative şi cu achiziţiile -1.874,8 -1.866,3 0,5

Alte cheltuieli -283,0 -417,8 -32,3

Profit înainte de impozitare 518,4 355,1 46,0

Impozit pe profit -127,0 -98,8 28,5

Profit pentru perioada dată 391,4 256,3 52,7

Interese minoritare -24,6 -22,0 11,7

Profit net după plata intereselor minoritare 366,8 234,3 56,5

Profit pe acţiune în EUR (anualizat) 2,75 1,57 75,5

Rata netă combinată (în %) 96,7 100,6 -3,9pp

Cont consolidat de profit şi pierdere (IFRS)

1 ianuarie - 31. december 2014

Detaliere pe domenii de activitate:

12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- %

Prime brute subscrise 4.560,4 4.618,4 -1,3 4.199,0 4.202,4 -0,1 386,3 397,8 -2,9

Profit înainte de impozitare 309,6 53,6 >100 161,6 266,0 -39,3 47,2 35,6 32,6

Detaliere în funcţie de regiuni:

12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- %

Prime brute subscrise daune/accidente 1.838,1 1.871,9 -1,8 826,7 892,0 -7,3 331,1 326,1 1,5

Prime brute subscrise viaţă 1.870,7 1.844,5 1,4 856,8 870,1 -1,5 395,9 418,6 -5,4

Prime brute subscrise sănătate 368,2 357,4 3,0   

Prime brute subscrise total 4.077,0 4.073,9 0,1 1683,4 1.762,1 -4,5 727,0 744,7 -2,4

Profit înainte de impozitare 169,7 235,1 -27,8 177,9 197,8 -10,1 59,5 55,3 7,6

Rata netă combinată (în %) 99,9 101,4 -1,4pp 86,2 91,5 -5,3pp 91,3 93,6 -2,3pp

12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- %

Prime brute subscrise daune/accidente 553,9 560,1 -1,1 285,3 300,0 -4,9 606,1 607,1 -0,2

Prime brute subscrise viaţă 480,2 582,2 -17,5 54,4 61,8 -12,1 531,4 414,2 28,3

Prime brute subscrise sănătate   18,1 40,4 -55,1

Prime brute subscrise total 1.034,1 1.142,3 -9,5 339,7 361,8 -6,1 1.155,6 1.061,6 8,9

Profit înainte de impozitare 55,2 50,2 9,8 6,1 -98,7 n.a. 51,7 49,0 5,4

Rata netă combinată (în %) 96,3 96,2 0,1pp 105,0 179,4 -74,4pp 97,6 98,6 -1,1pp

12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- % 12M 2014 12M 2013 +/- %

Prime brute subscrise total 1.289,8 1.303,9 -1,1 -1.160,9 -1.231,6 -5,7 9.145,7 9.218,6 -0,8

Profit înainte de impozitare -2,2 -133,3 -98,3 0,7 -0,2 n.a. 518,4 355,1 46,0

Profit net după plata intereselor minoritare 366,8 234,3 56,5

Diferenţe pot rezulta dacă rotunjirea valorilor şi procentelor se realizează automat.

Alte pieţe

Efecte de consolidare

Polonia

în milioane EUR

în milioane EUR

România

în milioane EUR

Austria SlovaciaRepublica Cehă

TotalActivităţile la nivel central

Raportare pe segmente (IFRS) 1 ianuarie - 31 decembrie 2014

SănătateViaţă

în milioane EUR

Daune/accidente
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Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria precum şi în Europa 
Centrală şi de Est. Grupul cu o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii este 
format din aproximativ 50 de companii din 25 de ţări. VIG are o experienţă de 190 de ani în domeniul 
asigurărilor. Având aproximativ 23.000 de angajaţi, Vienna Insurance Group este lider incontestabil pe 
principalele pieţe unde îşi desfăşoară activitatea. Grupul se bucură de o poziţionare excelentă, care îi permite 
să valorifice oportunităţile de creştere pe termen lung, într-o regiune cu 180 de milioane de locuitori. Vienna 
Insurance Group este compania cel mai bine cotată dintre emitenţii care fac parte din ATX, indicele principal al 
Bursei de Valori din Viena. Grupul este, de asemenea, listat la Bursa din Praga. 

 

 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu: 

 
VIENNA INSURANCE GROUP 
Public Relations 
Schottenring 30 
1010 Viena 

 

Alexander Jedlicka +43 50 390-21029, alexander.jedlicka@vig.com 
Silvia Polan +43 50 390-21064, silvia.polan@vig.com 

Julia Thaller +43 50 390-26814, julia.thaller@vig.com 
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