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Vienna Insurance Group raportează rezultate foarte bune după primele trei 
trimestre din 2021 
Profit net în creștere cu aprox. 54% și creștere a profitului pe acțiune la 2,86 euro  
 

• Volumul primelor a crescut cu 5,1%, la 8,4 miliarde de euro 

• Profitul înainte de impozitare a crescut cu 41,2%, la 376 milioane de euro 

• Rata combinată s-a îmbunătățit cu 0,9 puncte procentuale, la 95,2% 
 

 
Vienna Insurance Group a înregistrat o îmbunătățire semnificativă a tuturor indicatorilor cheie în 
primele trei trimestre ale anului 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele sunt 
totodată mai bune decât cele obținute în 2019, înainte de pandemie. Astfel, de la începutul anului, 
Grupul a înregistrat constant o performanță pozitivă.  
 
"Din păcate ne confruntăm încă la nivel global cu pandemia, care continuă să aibă un impact 
semnificativ asupra vieții economice și sociale pe piețele unde activăm. Am reușit să gestionăm cu 
succes evoluțiile din domeniul asigurărilor datorită poziționării diversificate și măsurilor prompte luate la 
nivel local. Grupul continuă să ofere siguranță și stabilitate chiar și în circumstanțe dificile. Totodată, în 
regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) economia a avut o evoluție mai bună decât indicau 
prognozele în urmă cu câteva luni. De aceea suntem foarte încrezători că ne vom atinge țintele pentru 
2021 și că vom depăși volumul de prime preconizat de 10,4 miliarde de euro", a spus Elisabeth 
Stadler, CEO al Vienna Insurance Group, evidențiind rezultatele preliminare pozitive. 
 
Creștere a primelor la 8,391 miliarde de euro 
Volumul primelor a crescut cu 5,1%, la 8,391 miliarde de euro. Ca și în trimestrele anterioare, toate 
liniile de business, cu excepția asigurărilor de viață cu primă unică, au consemnat o creștere 
consistentă. În special segmentul asigurărilor de proprietăți și răspunderi a avut o evoluție 
semnificativă, crescând cu 7,4%, până la 4,1 miliarde de euro. Segmentul corporate, ce a consemnat o 
majorare a volumului primelor cu 13%, până la 1,1 miliarde de euro, a avut o contribuție importantă la 
această evoluție favorabilă. În condiții dificile de piață, am valorificat experiența și strategia centrată pe 
client pentru a ne consolida poziția de lider in Austria și pe aceea de cel mai mare asigurător al 
sectorului industrial în ECE. Asigurările de viață cu primă regulată au crescut cu 2,8%, la 2 miliarde de 
euro; asigurările RCA au crescut cu 4,9%, la 1,2 miliarde de euro, iar asigurările Casco au avut o 
evoluție îmbucurătoare crescând cu 8,6%, până la 1,1 miliarde de euro. Pandemia a dus la o mai bună 
conștientizare a importanței sănătății și a constituirii de economii. Acest aspect s-a reflectat pozitiv in 
nivelul primelor asigurărilor de sănătate, care s-a situat la 545,2 milioane de euro, în creștere cu 4,5%. 
Conform strategiei, asigurările de viață cu primă unică au continuat să scadă, cu 2,9%, până la 
661,7 milioane de euro. Cele mai mari creșteri de prime au fost consemnate pe piețele din Republica 
Cehă, Polonia și România. 
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Profit înainte de impozitare de 376,1 milioane de euro 
Situat la 376,1 milioane de euro, profitul înainte de impozitare a crescut semnificativ, cu aproximativ 
41,2%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Profitul după impozitare și plata intereselor 
minoritare a crescut de asemenea semnificativ (+56.9%). La 30 septembrie 2021, acesta se situa la 
274,6 milioane de euro. 
 
Alți indicatori financiari cheie  
Rezultatul financiar (inclusiv rezultatele companiilor consolidate prin punere în echivalență) a crescut 
de asemenea, cu 3,5%, până la 530,7 milioane de euro. Rata de rentabilitate a capitalului înainte de 
impozitare s-a îmbunătățit de la 8,1% la 10,8%. Investițiile, incluzând numerarul și echivalentele de 
numerar, s-au situat la 37,5 miliarde de euro la 30 septembrie 2021. 
Profitul pe acțiune (anualizat) a crescut de la 1,82 euro la 2,86 euro în perioada analizată (+56,9%). 
 
Rată combinată de 95,2% 
Rata combinată a Grupului, de 95,2%, s-a îmbunătățit cu 0,9 puncte procentuale în raport cu anul 
trecut. Anul acesta, impactul despăgubirilor generate de condițiile meteo nefavorabile a fost compensat 
de programul amplu de reasigurare și de efectele pozitive ale măsurilor strategice implementate în 
cadrul Agendei 2020.  
 
Perspective pentru 2021 
Institutul din Viena pentru Studii Economice Internaționale (Vienna Institute for International Economic 
Studies - wiiw) estimează o creștere economică de 5,4% pentru ECE în 2021, semnificativ mai mare 
decât prognoza de 4,8% pentru zona euro. Aceasta indică faptul că regiunea ECE își revine mai rapid 
decât s-a estimat pe parcursul anului 2021. În ceea ce privește creșterea economică, regiunea a 
revenit, în medie, la nivelurile pre-criză. Pornind de la aceste premise, Grupul anticipează că țintele 
stabilite pentru 2021 vor fi atinse, iar volumul preconizat de prime de circa 10,4 miliarde de euro cel 
mai probabil va fi ușor depășit. Se confirmă estimarea de profit înainte de impozitare între 450 de 
milioane de de euro și 500 de milioane de euro. Rata combinată este de așteptat să se mențină în 
jurul a 95%. 
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9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- %

Prime brute subscrise total 3.207,0 3.193,8 0,4 1.405,5 1.297,0 8,4 548,6 557,6 -1,6

Profit înainte de impozitare 143,6 122,6 17,1 148,7 152,7 -2,7 42,4 38,3 10,7

Rata netă combinată (în %) 95,0 95,0 0pp 89,3 93,0 -3,7pp 88,8 90,6 -1,8pp

9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- %

Prime brute subscrise total 951,3 889,1 7,0 411,6 354,8 16,0 387,7 367,7 5,4

Profit înainte de impozitare 51,2 34,9 46,7 1,9 13,5 -86,2 14,1 9,9 42,4

Rata netă combinată (în %) 94,5 95,5 -1pp 102,4 99,1 3,3pp 96,5 96,7 -0,3pp

9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- %

Prime brute subscrise total 244,9 212,9 15,0 165,8 155,0 7,0 186,5 178,4 4,5

Profit înainte de impozitare 7,0 6,4 9,6 18,6 -44,3 n.a. 8,7 -0,2 n.a.

Rata netă combinată (în %) 97,1 96,7 0,4pp 90,7 92,8 -2,1pp 98,8 91,7 7,1pp

9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- %

Prime brute subscrise total 372,8 333,4 11,8 207,0 208,5 -0,7 1.481,9 1.343,0 10,3

Profit înainte de impozitare 22,5 -16,1 n.a. 21,9 23,2 -5,6 -104,0 -77,4 34,3

Rata netă combinată (în %) 91,7 90,9 0,8pp 80,2 77,3 2,9pp -

6M 2021 6M 2020 +/- % 9M 2021 9M 2020 +/- %

Prime brute subscrise total -1.179,6 -1.104,8 6,8 8.390,8 7.986,4 5,1

Profit înainte de impozitare -0,3 2,8 n.a. 376,1 266,3 41,2

Rata netă combinată (în %) - 95,2 96,1 -0,9pp

Profit net după plata intereselor 

minoritare 
- 274,6 175,0 56,9

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

Țările Baltice

Bulgaria

Activităţile la nivel central

Raportare pe segmente (IFRS)

SlovaciaRepublica Cehă

Turcia/Georgia

Efecte de consolidare

Alte pieţe

în milioane EUR

în milioane EUR

Ungaria

în milioane EUR

Austria

în milioane EUR

în milioane EUR

Polonia România

Alte piețe din ECE

Total

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informații despre sistemul raportare 
Cifrele trimestriale privind activele nete, poziția financiară și rezultatele operaționale pentru trimestrele întâi și al 
treilea sunt elaborate în concordanță cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS). Totuși, 
rapoartele pentru trimestrele întâi și al treilea nu reprezintă rapoarte interimare în concordanță cu standardele 
internaționale de contabilitate IAS 34. 
 

Știrile destinate investitorilor și prezentările de rezultate sunt disponibile la www.vig.com/events. 

 
Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) este principalul grup de asigurări atât în Austria, cât și 

în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (ECE). Grupul are o tradiţie îndelungată, branduri puternice şi o 

relaţie apropiată cu clienţii, și este format din aproximativ 50 de companii din 30 de ţări. Cei peste 25.000 de 

angajaţi ai Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) au grijă de nevoile de zi cu zi ale celor peste 

22 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt cotate la Bursa de Valori din Viena din 1994. Compania beneficiază 

de rating A+ cu perspectivă stabilă din partea reputatei agenții internaționale de rating Standard & Poor's. Acesta 

este cel mai bun rating al unei companii din indicele ATX, principalul indice al Bursei de Valori din Viena. Vienna 

Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) colaborează îndeaproape cu Erste Group, cea mai mare bancă 

de retail din Europa Centrală și de Est. 

http://www.vig.com/events
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Disclaimer 
Acest comunicat de presă conține declarații incluzând previziuni referitoare la evoluţiile viitoare ale Vienna 
Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe). Aceste declarații se bazează pe ipotezele actuale și prognozele 
conducerii Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe). 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. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung 
Gruppe 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 
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