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CREŞTERE PUTERNICĂ A PERFORMANŢEI ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI DIN 
2014 
 
Profitul a crescut 
cu 36,4%, la 430,8 
milioane euro 

Profitul pe acţiune 
a crescut cu 
65,5%, la 3,26 
euro 
 

Valoarea primelor 
s-a menţinut la un 
nivel stabil, de 
aprox. 7,0 miliarde 
euro 

Rata netă 
combinată s-a 
redus la un nivel 
foarte bun, de 
97,2% 

 
Vienna Insurance Group a înregistrat o performanţă foarte bună în primele nouă luni din 2014. 
Valoarea primelor a rămas la acelaşi nivel din anul precedent, respectiv la aproximativ 7,0 miliarde 
euro, în pofida efectelor negative de curs valutar. Ajustat la aceste efecte, avansul primelor s-a situat 
la 1,7%. 
 
Performanţa solidă a companiilor grupului este demonstrată de majorarea semnificativă a profitului 
(înainte de impozitare) cu 36,4%, la 430,8 milioane euro. Profitul net după plata intereselor minoritare 
a crescut şi mai rapid, cu 50,7%, la 327,7 milioane euro, în timp ce profitul pe acţiune s-a majorat cu 
65,5 %, la 3,26 euro. 
 
Totodată, performanţa bună este reflectată şi de reducerea ratei nete combinate la un nivel foarte bun 
de 92,7% în trimestrul al treilea din 2014, în scădere cu 3,5 puncte procentuale faţă de anul trecut. 
Vienna Insurance Group a înregistrat această îmbunătăţire majoră în pofida menţinerii politicii 
conservatoare de constituire a rezervelor pentru operaţiunile din Italia ale Donau Versicherung şi a 
efectelor negative generate de aceasta. 
 
Rezultatul financiar al grupului a fost de 844,1 milioane euro, iar investiţiile Vienna Insurance Group 
(inclusiv numerarul şi echivalentele de numerar) au însumat aproape 31,1 miliarde euro la 30 
septembrie 2014. 
 
 
ÎMBUNĂTĂŢIRE SEMNIFICATIVĂ A PROFITULUI 
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REZULTATE SOLIDE PE PIEŢELE DIN ECE 
 
Profitul (înainte de impozitare) a crescut cu 9,5% pe pieţele din ECE, respectiv chiar cu 14,2% după 
ajustarea la efectele de curs valutar. Per total, companiile VIG din ECE au generat din nou peste 
jumătate din profitul grupului, respectiv 56,7%. Unul dintre principalele aspecte îmbucurătoare a fost 
acela că s-au consemnat rezultate pozitive pe toate pieţele din regiune (cu excepţia Bosniei-
Herzegovina, din cauza daunelor majore generate de dezastre naturale). 
Şi operaţiunile din România au continuat revenirea moderată obţinută în trimestrele anterioare, 
generând un profit (înainte de impozitare) de 2,6 milioane de euro.   
 
Companiile din Austria au înregistrat de asemenea o performanţă satisfăcătoare, raportând o creştere 
a profitului de 10,6%, după cheltuielile extraordinare din anul anterior. 
 
 
POLITICĂ RIGUROASĂ DE SUBSCRIERE  
 
Vienna Insurance Group continuă politica de subscriere riguroasă, orientată pe profit, pe segmentul 
daune/accidente. Printre alţi factori, această politică a condus la scăderea valorii primelor subscrise 
pe segmentul asigurărilor auto facultative în România.   
 
În ceea ce priveşte operaţiunile din Austria, scăderea semnificativă a primelor subscrise pe piaţa din 
Italia de Donau a fost compensată de creşterea solidă a Wiener Städtische în Austria. 
Primele pe segmentul daune/accidente au înregistrat o creştere de două cifre în unele dintre pieţele 
din ECE, precum Serbia (+14,9%), Albania (+35,6%), Macedonia (+32,6%) şi Georgia (+21,9%). 
 
După ajustarea la efectele de curs valutar, companiile grupului VIG active pe acest segment au 
raportat o creştere totală a primelor de 0,8%. 
 
 
CREŞTERE PE SEGMENTUL ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ 
 
Primele au crescut cu 1,7% pe segmentul asigurărilor de viaţă, la 3,2 miliarde euro. În Austria, Wiener 
Städtische a înregistrat un avans semnificativ, de 6,9%.  
Toate cele trei companii din Republica Cehă au raportat creşteri pe segmentul asigurărilor de viaţă, 
înregistrând un avans cumulat de 2,7% exprimat în euro. Exprimată în moneda naţională, creşterea a 
fost şi mai mare, de 9,7%.  
În Slovacia, Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a înregistrat o majorare de 22,8% pe segmentul de 
distribuţie prin bănci, respectiv prin intermediul filialei locale a Erste Group.  
Polonia a consemnat de asemenea un avans de 21,5% al primelor pe segmentul asigurărilor de viaţă 
(după ajustarea pentru reducerea planificată a poliţelor pe termen scurt cu achitare la scadenţă). 
Companiile din Polonia au înregistrat o creştere considerabilă, de aproximativ 36%, a primelor de 
asigurare cu plată regulată.  
Compensa Life a continuat să crească în Ţările Baltice, înregistrând un avans de 25,5%.  
Statele ECE din regiunea Alte Pieţe au obţinut o creştere totală de aproximativ 20% pe segmentul 
asigurărilor de viaţă. 
 
 

 
 

"La 25 de ani de la intrarea pe pieţele din Europa Centrală şi de 
Est, companiile din regiune care fac parte din grupul nostru 
generează în prezent aproximativ 57% din profitul Vienna 

Insurance Group. Sunt convins că această evoluţie remarcabilă 
va continua pe termen lung în această regiune." 

 

 
 
 
 

Peter Hagen 
CEO al Vienna Insurance Group 
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VIG ESTE BINE POZIŢIONAT CA STRUCTURĂ DE GRUP 
 
Vienna Insurance Group monitorizează continuu structura şi eficienţa operaţiunilor pe fiecare piaţă în 
parte. Fuziunea celor două companii de asigurări de viaţă Compensa şi Benefia a asigurat grupului o 
prezenţă mai concentrată pe piaţa de bază din Polonia. De acum încolo, produsele celor două 
companii vor fi oferite sub brandul Compensa Life. De asemenea, grupul şi-a configurat mai clar 
prezenţa pe piaţa din Albania prin fuziunea companiilor Sigma şi Interalbania.   
 
 
EXPANSIUNEA AMPLIFICĂ POTENŢIALUL DE DISTRIBUŢIE 
 

 
 
 
 
 

 
Companiile de asigurări de viaţă achiziţionate în Polonia şi Ungaria au fost integrate cu succes în 
grup în primele nouă luni din 2014. În cadrul acestui proces, AXA Biztosító din Ungaria a fost 
redenumită Vienna Life Biztosító şi a avut un start rapid cu produse inovatoare. Vânzările profitabile 
de asigurări de tip unit-linked realizate de Skandia Poland au contribuit la majorarea puternică a 
primelor de asigurări de viaţă în Polonia.  
Aprobarea oficială a achiziţiei companiei de asigurări Donaris din Moldova a completat ultima breşă 
teritorială din regiune. Donaris se situează pe locul 3 pe piaţa de asigurări locală, având un puternic 
focus pe segmentul auto. VIG continuă strategia confirmată pentru faza timpurie de intrare pe această 
piaţă şi va continua să dezvolte linii de produse împreună cu Donaris.     
 
 
ANGAJATOR EXCEPŢIONAL 
 

"Acest premiu este o confirmare a strategiei noastre de a transforma VIG dintr-un angajator 
atractiv în angajatorul preferat. Oferim oportunităţi de angajare extrem de interesante în regiunea 

ECE pentru persoanele talentate şi dedicate."  
Peter Hagen 

 
 

 
 
  

"Achiziţiile strategice de pe pieţele noastre de bază din Polonia şi Ungaria au 
deschis canale de distribuţie alternative care ne vor permite să ne îmbunătăţim 

relaţia cu clienţii şi să ne consolidăm în continuare poziţia în piaţă." 
Peter Hagen 

Vienna Insurance Group a primit pentru prima oară marca de argint a 
calităţii din partea Career's Best Recruiters din Austria. Organizatorii 
acestui studiu evaluează în fiecare an aproximativ 500 de companii 
austriece, pe baza unor indicatori precum prezenţa în activitatea de 
recrutare, promovarea online a posturilor disponibile, abordarea faţă de 
candidaţi şi feedback-ul acestora. Marca de argint a calităţii confirmă 
poziţia VIG în topul angajatorilor locali. 
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RAPORTUL ANUAL 2013 AL VIG A PRIMIT NUMEROASE PREMII 
 
 

 În calitate de companie listată, VIG urmăreşte în 
mod constant să furnizeze informaţii transparente şi 
cuprinzătoare acţionarilor şi investitorilor. Acest 
lucru este valabil în special cu privire la datele 
financiare care sunt publicate în contextul raportului 
anual. Premiul pentru Raportul Anual 2013 acordat 
de revista de business austriacă “trend” grupului 
VIG constituie în mod special un motiv de bucurie. 
 
Plasându-l pe prima poziţie la categoria "Economic 
Informativeness", juriul evaluează raportul financiar 
al VIG drept cel mai bun dintre rapoartele 
companiilor austriece listate.  
 
Raportul Anual al grupului a ocupat locul al cincilea 
în clasamentul general, VIG fiind cel mai bine plasat 
furnizor de servicii financiare din Austria.  
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în milioane EUR 9M 2014 9M 2013 +/- %

Prime brute subscrise 7.038,6 7.050,1 -0,2

Prime nete încasate 6.326,7 6.364,3 -0,6
Rezultat financiar 844,1 892,1 -5,4
Alte venituri 81,8 96,9 -15,6
Cheltuieli cu daune şi beneficii aferente contractelor de asigurare -5.297,4 -5.395,7 -1,8
Cheltuieli administrative şi cu achiziţiile -1.374,3 -1.378,2 -0,3
Alte cheltuieli -150,1 -263,6 -43,1
Profit înainte de impozitare 430,8 315,9 36,4
Impozit pe profit -91,6 -83,5 9,7
Profit pentru perioada dată 339,3 232,5 45,9
Interese minoritare -11,5 -14,9 -22,8
Profit net după plata intereselor minoritare 327,7 217,5 50,7

Profit pe acţiune în EUR (anualizat) 3,26 1,97 65,5

Rata netă combinată (în %) 97,2 100,6 -3,5pp

Cont consolidat de profit şi pierdere (IFRS)
1 ianuarie - 30 septembrie 2014

Detaliere pe domenii de activitate:

9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- %

Prime brute subscrise 3.563,5 3.617,0 -1,5 3.184,0 3.129,4 1,7 291,1 303,7 -4,2

Profit înainte de impozitare 229,3 52,2 >100 154,7 239,1 -35,3 46,8 24,6 90,2

Detaliere în funcţie de regiuni:

9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- %

Prime brute subscrise daune/accidente 1.490,0 1.524,5 -2,3 635,2 689,4 -7,9 252,3 251,0 0,5
Prime brute subscrise viaţă 1.457,4 1.438,3 1,3 645,4 628,6 2,7 296,7 297,3 -0,2
Prime brute subscrise sănătate 274,8 266,5 3,1  
Prime brute subscrise total 3.222,3 3.229,3 -0,2 1280,6 1.318,0 -2,8 549,0 548,3 0,1

Profit înainte de impozitare 151,2 136,7 10,6 127,6 144,9 -11,9 43,1 42,8 0,6

Rata netă combinată (în %) 100,8 103,2 -2,4pp 88,8 93,8 -5,1pp 93,1 93,5 -0,5pp

9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- %

Prime brute subscrise daune/accidente 426,7 423,9 0,7 208,6 219,1 -4,8 458,9 460,4 -0,3
Prime brute subscrise viaţă 382,6 416,9 -8,2 35,3 55,6 -36,5 358,6 283,9 26,3
Prime brute subscrise sănătate   16,3 37,2 -56,3
Prime brute subscrise total 809,2 840,8 -3,7 243,8 274,6 -11,2 833,7 781,5 6,7

Profit înainte de impozitare 48,7 48,6 0,3 2,6 -36,1 n.a. 37,3 37,1 0,5

Rata netă combinată (în %) 94,6 95,0 -0,4pp 109,3 142,4 -33,1pp 96,8 97,5 -0,7pp

9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- % 9M 2014 9M 2013 +/- %

Prime brute subscrise total 989,6 996,7 -0,7 -889,8 -939,1 -5,3 7.038,6 7.050,1 -0,2
Profit înainte de impozitare 20,0 -58,2 n.a. 0,3 0,1 >100 430,8 315,9 36,4
Profit net după plata intereselor minoritare 327,7 217,5 50,7

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

Raportare pe segmente (IFRS) 1 ianuarie - 30 septembrie 2014

SănătateViaţă

în milioane EUR

Daune/accidente

în milioane EUR

în milioane EUR

România

în milioane EUR

Austria SlovaciaRepublica Cehă

TotalActivităţile la nivel central

Alte pieţe

Efecte de consolidare

Polonia
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Vienna Insurance Group (VIG) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria precum şi in 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 
 

 
 
 
 


