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Vienna Insurance Group obține rezultate record în primele 3 trimestre din 
2019 
Profitul net a crescut cu 9,5%, câștigul pe acțiune a urcat la 2,36 euro 
 
• Primele au crescut cu 6,7%, la 7,9 miliarde de euro 
• Profitul (înainte de impozitare) a crescut cu 6,8%, la 376 mil. euro 
• Rata combinată, de 96,4%, s-a menținut la nivelul anului anterior 
 
Vienna Insurance Group a continuat să crească în primele trei trimestre din 2019. Avansul 
semnificativ al primelor și profitului (înainte de impozitare) confirmă tendință de creștere din 2019. 
Rata combinată s-a situat la de 96,4%, similar cu nivelul din perioada corespunzătoare a anului 
anterior (96,3%). “Cifrele noastre cheie aferente anului 2019 indică îmbunătățiri după primele nouă 
luni, iar tendința de creștere începută în 2016 continuă. Suntem foarte încrezători cu privire la 
atingerea obiectivelor noastre pentru 2019, respectiv prime brute subscrise de 9,9 miliarde de euro și 
profit (înainte de impozitare) în intervalul 500-520 milioane de euro”, a concluzionat Elisabeth Stadler, 
CEO al Vienna Insurance Group, declarându-se mulțumită de rezultatele trimestriale obținute. 
 
Creșterea primelor pe toate liniile de business 
Volumul total al primelor a crescut cu 6,7%, la 7,851 miliarde de euro, în primele trei trimestre din 
2019. Toate liniile de business au înregistrat creșteri ale primelor. VIG a reușit să obțină creșteri de 
două cifre pe asigurări de sănătate (+11,2%) și asigurări de proprietăți (+10,1%). Cei mai mari 
contributori la creșterea primelor au fost piețele din Polonia (+165 milioane de euro), Austria 
(+ 110 milioane de euro) și Țările Baltice (+91 milioane de euro). Piețele ECE au contribuit cu peste 
9% la creșterea primelor, sau aproximativ 5% ajustat pentru a reflecta consolidarea pentru prima dată 
a companiilor din Polonia, Țările Baltice și Bosnia-Herțegovina). 
 
Rezultat (înainte de impozitare) pozitiv pe toate piețele 
Profitul (înainte de impozitare) a fost de 376,2 milioane de euro, în creștere cu 6,8% față de primele 
trei trimestre din 2018. 
Rezultatul a fost pozitiv pe toate piețele, iar cele mai mari creșteri de profit au fost înregistrate în 
Polonia, Austria și Bulgaria.  
 
Profitul Grupului după impozitare și plata intereselor minoritare (profitul net) a crescut cu 9,5%, la 
226,5 milioane de euro. 
 
Rată combinată stabilă 
Rata combinată s-a situat la 96,4%, fiind cu doar 0,1 puncte procentuale peste nivelul din aceeași 
perioadă a anului anterior (96,3%), din cauza condițiile meteo nefavorabile. 
Bulgaria, Țările Baltice și segmentul Alte piețe din ECE au înregistrat îmbunătățiri semnificative ale 
ratei combinate pe segmentul asigurărilor generale. Scăderile în ceea ce privește rata combinată au 
fost determinate în principal de măsurile pe segmentul auto adoptate în Ucraina și Serbia și cele pe 
segmentul de proprietăți adoptate în Croația. Cu toate că rata combinată s-a îmbunătățit semnificativ 
și în România (-3,1 puncte procentuale) datorită măsurilor din segmentul asigurărilor de răspundere 
civilă auto, nivelul acesteia rămâne peste 100%. 
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Alte cifre financiare-cheie 
Rezultatul financiar, incluzând rezultatele companiilor consolidate prin punere în echivalenţă, a fost de 
627 milioane de euro în primele trei trimestre din 2019, o scădere cu 21,2% față de anul anterior. 
Scăderea anuală a rezultatului financiar a fost cauzată în primul rând de reducerea câștigurilor din 
investiții și de efecte nerecurente rezultate din vânzarea activelor imobiliare în 2018. Câștigul pe 
acțiune anualizat a fost de 2,36 euro. 
 
Investițiile Grupului, incluzând numerarul și echivalentele de numerar, însumau 35,8 miliarde de euro 
la 30 septembrie 2019. Acestea au scăzut cu 4,8% față de 31 decembrie 2018, în principal ca efect al 
schimbării metodologiei de consolidare a societăților non-profit de la 1 august 2019. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

în milioane EUR 9M 2019 9M 2018 +/- %
Prime brute subscrise 7.851,2 7.357,5 6,7
Prime nete încasate 6.925,9 6.518,1 6,3
Rezultatul financiar incluzând companiile consolidate prin punere în echivalenţă 627,0 795,9 -21,2
Alte venituri 134,1 83,3 61,0
Cheltuieli cu daune şi beneficii aferente contractelor de asigurare -5.368,4 -5.195,6 3,3
Cheltuieli administrative şi cu achiziţiile -1.689,4 -1.600,6 5,5
Alte cheltuieli -253,1 -248,7 1,8
Profit înainte de impozitare 376,2 352,3 6,8
Impozit pe profit -80,7 -76,9 5,1
Profit pentru perioada dată 295,4 275,5 7,2
Interese minoritare -68,9 -68,6 0,5
Profit net după plata intereselor minoritare 226,5 206,9 9,5
Profit pe acţiune în EUR 2,36 2,07 14,0
Rata netă combinată (în %) 96,4 96,3 0,1pp

Cont consolidat de profit şi pierdere (IFRS)
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Informații despre sistemul raportare 
VIG și-a ajustat sistemul de raportare financiară în concordanță cu schimbarea regulilor adresate emitenților de 
pe piața principală a Bursei de Valori din Viena. Nicio schimbare nu se aplică rezultatelor anuale și semestriale. 
Totuși, începând cu 2019, rapoartele interimare în concordanță cu regulile IAS 34 nu vor mai fi publicate 
concomitent cu rezultatele aferente trimestrelor întâi și al treilea. 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). 
 
Știrile destinate investitorilor și prezentările de rezultate sunt disponibile la www.vig.com/events. 
 
 
  

9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- %
Prime brute subscrise total 3.106,2 2.996,4 3,7 1.308,5 1.274,4 2,7 599,3 591,7 1,3
Profit înainte de impozitare 141,8 130,2 8,9 122,3 123,8 -1,3 33,0 31,8 3,7
Rata netă combinată (în %) 94,1 94,9 -0,8pp 94,8 93,6 1,1pp 98,1 97,6 0,5pp

9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- %
Prime brute subscrise total 834,1 668,7 24,7 342,1 392,9 -12,9 370,6 279,2 32,7
Profit înainte de impozitare 35,5 23,5 50,9 3,0 -72,2 n.a. 5,9 3,1 92,5
Rata netă combinată (în %) 95,3 93,5 1,8pp 103,4 106,4 -3,1pp 97,4 99,8 -2,4pp

9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- %
Prime brute subscrise total 204,5 191,1 7,0 172,6 129,6 33,2 161,7 149,1 8,4
Profit înainte de impozitare 6,5 4,7 39,9 12,8 7,0 83,3 7,4 4,9 49,9
Rata netă combinată (în %) 98,0 98,9 -0,9pp 95,3 97,8 -2,4pp 102,2 100,8 1,4pp

9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- %
Prime brute subscrise total 336,1 284,6 18,1 228,2 232,7 -1,9 1.247,2 1.168,1 6,8
Profit înainte de impozitare 21,7 20,0 8,8 20,4 20,1 1,2 -35,0 55,5 n.a.
Rata netă combinată (în %) 93,4 95,6 -2,2pp 80,9 80,6 0,3pp -

9M 2019 9M 2018 +/- % 9M 2019 9M 2018 +/- %
Prime brute subscrise total -1.060,0 -1.001,2 5,9 7.851,2 7.357,5 6,7
Profit înainte de impozitare 0,9 -0,1 n.a. 376,2 352,3 6,8
Rata netă combinată (în %) - 96,4 96,3 0,1pp
Profit net după plata intereselor minoritare - 226,5 206,9 9,5

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

http://www.vig.com/events
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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 aproape 200 de ani în domeniul 
asigurărilor. Având peste 25.000 de angajaţi, Vienna Insurance Group este lider incontestabil în Austria și în 
piețele ECE pe care activează. 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. 
 
 
Disclaimer 
Acest comunicat de presă conține declarații incluzând previziuni referitoare la evoluţiile viitoare ale Vienna 
Insurance Group. Aceste declarații se bazează pe ipotezele actuale și prognozele conducerii Vienna Insurance 
Group. 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 nu își asumă nicio obligație de a actualiza aceste previziuni sau de a le modifica pe 
baza evenimentelor și evoluțiilor viitoare. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP  
Departament Comunicare și Marketing  
Schottenring 30, 1010 Viena 
Wolfgang Haas - Director 
Telefon: +43 50 390-21029 
Email: wolfgang.haas@vig.com  
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