
 

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, Schottenring 30, 1010 Vienna, registered with the Commercial Court of 
Vienna under FN 75687 f, VAT No.: ATU 36837900 

 
No. 12/2022 

18 August 2022 
 
 
Vienna Insurance Group raportează rezultate bune pentru prima jumătate a 
anului 2022 
Creștere semnificativă a primelor și profiturilor, îmbunătățire considerabilă a ratei 
combinate  
 
• Volumul primelor a crescut cu 11,6%, la 6,44 miliarde de euro 
• Profitul înainte de impozitare a crescut cu 10,3%, la 277,3 milioane de euro 
• Rata combinată s-a îmbunătățit cu 0,9 puncte procentuale, la 94,3% 
• Rata de solvabilitate a Grupului a crescut la 285% 
 
 
Vienna Insurance Group (VIG) își menține parcursul excelent al businessului prin rezultatele obținute 
în prima jumătate a anului 2022. Cei mai importanți indicatori cheie s-au îmbunătățit considerabil 
comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.   
 
”Traversăm în continuare o perioadă foarte dificilă, marcată în primul rând de războiul din Ucraina, 
inflația ridicată și pandemia ce încă își face simțite efectele. Deși aceste influențe, care au impact și 
asupra industriei asigurărilor, umbresc perspectivele economice, Grupul continuă să dea dovadă de o 
soliditate remarcabilă, reflectată încă o dată de îmbunătățirea indicatorilor cheie. Succesul Grupului 
nostru are la bază un model de business gândit pe termen lung și foarte diversificat, care își 
demonstrează punctele forte în special în perioadele marcate de mari provocări. Rezultatele din prima 
jumătate a anului ne permit să fim încrezători că în 2022 evoluția activității operaționale va fi pozitivă”, 
a explicat Elisabeth Stadler, CEO al Vienna Insurance Group.   
 
Asigurările generale au susținut creșterea primelor cu aproape 12% 
În prima jumătate a anului 2022, volumul primelor a crescut semnificativ, cu 11,6%, până la 
6,443 miliarde (excluzând companiile Aegon). Toate liniile de business și piețele VIG au consemnat un 
avans al primelor comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Rata semnificativă de creștere, de 
două cifre, se datorează în special liniilor de business de asigurări generale (asigurări RCA: 
975,2 milioane de euro, +20,3%; asigurări CASCO: 787,5 milioane de euro, +11,1%; asigurări de 
proprietăți și răspunderi: 3,323 miliarde de euro, +15,2% și asigurări de sănătate: 411,8 milioane de 
euro, +11,9%). Asigurările de viață cu primă regulată au atins un volum de 1,418 miliarde de euro 
(+4,1%), iar asigurările de viață cu primă unică un nivel 485,4 milioane de euro (+8,9%). Cele mai mari 
creșteri ale volumului de prime s-au consemnat în Republica Cehă, Austria și în regiunea ECE extinsă, 
unde România și Statele Baltice au înregistrat avansuri importante.  
 
Profitul înainte de impozitare a crescut cu peste 10%, iar profitul net cu 8,6%  
Profitul înainte de impozitare, de 277,3 milioane de euro, a crescut cu 10,3% în termeni anuali. Pe 
lângă măsurile luate deja în primul trimestru al anului 2022, acest rezultat înglobează și măsuri 
suplimentare, mai mult de trei sferturi din expunerea de aproximativ 165 de milioane de euro a 
Grupului VIG pe bonduri guvernamentale și corporative din Rusia fiind acoperită deja în prima jumătate 
a anului. Rezultatul financiar (excluzând rezultatul companiilor consolidate prin punere în echivalență) 
din prima jumătate a anului a fost de 315,5 milioane de euro (-10,1%). Profitul net a crescut cu 8,6% 
față de anul anterior, la 202,3 milioane de euro. 
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Rata combinată s-a îmbunătățit cu 0,9 puncte procentuale 
Costurile mai mici precum și scăderea ratei daunelor au condus la îmbunătățirea semnificativă a ratei 
combinate, până la 94,3%, în raport cu anul anterior (95,2%). Cele mai importante scăderi ale ratei 
combinate s-au consemnat pe piețele din Austria, Polonia și regiunea ECE extinsă, în special în 
Bulgaria și Albania, incluzând Kosovo.  
 
Rată de solvabilitate de 285% 
La 30 iunie 2022, rata de solvabilitate a Grupului VIG a fost de 285%, demonstrând capitalizarea 
puternică și solidă (incluzând măsurile tranzitorii, rata solvabilității a fost de 250% la 31 decembrie 
2021).  
Investițiile Grupului VIG la data de 30 iunie 2022 erau în valoare de 34,4 miliarde de euro. 
 
Previziuni 
Pe fondul războiului din Ucraina, Vienna Insurance Group a revizuit programul strategic ”VIG 25”: 
”Inițiativele lansate în cadrul programului VIG 25 stau la baza rezultatelor foarte bune din prezent și 
urmează să fie implementate în continuare, în mod consecvent, în urma evaluării provocărilor actuale”, 
a explicat Elisabeth Stadler. Parcursul anului financiar 2022 este în continuare marcat de incertitudine, 
în special din cauza războiului din Ucraina și a consecințelor sale greu de anticipat. Prin urmare, în 
momentul de față nu facem o previziune pentru finalul anului. Cu toate acestea, Grupul VIG consideră 
că este capabil să gestioneze bine schimbările și țintește o evoluție pozitivă la nivel operațional în 
2022.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

în milioane EUR 6M 2022 6M 2021 +/- %

Prime brute subscrise 6 443,1 5 772,9 11,6
Prime nete încasate 5 268,6 4 822,6 9,2
Rezultatul financiar excluzând profitul din participațiile la alte companii ale grupului, consolidat prin punere în echivalenţă 315,5 350,9 -10,1
Rezultatul financiar din participații la alte companii ale grupului, consolidat prin punere în echivalenţă 8,9 2,7 >100
Alte venituri 89,4 80,8 10,7
Cheltuieli cu daune şi beneficii aferente contractelor de asigurare -3 914,0 -3 633,5 7,7
Cheltuieli administrative şi cu achiziţiile -1 353,6 -1 237,1 9,4
Alte cheltuieli -137,4 -135,0 1,8
Profit operațional 277,3 251,4 10,3
Ajustări 0,0 0,0 n.a.
Profit înainte de impozitare 277,3 251,4 10,3
Impozit pe profit -69,2 -60,7 14,1
Profitul aferent perioadei date 208,1 190,7 9,1
Interesele minoritare în profitul aferent perioadei date -5,8 -4,4 32,0
Profitul aferent perioadei date după plata taxelor și intereselor minoritare 202,3 186,3 8,6
Profit pe acţiune în EUR (anualizat) 3,1 2,9 4,8

Rata netă combinată (în %) 94,3 95,2 -0.9pp

Cont consolidat de profit şi pierdere (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 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 VIG 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. 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. 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 
 
 

6M 2022 6M 2021 +/- % 6M 2022 6M 2021 +/- % 6M 2022 6M 2021 +/- %
Prime brute subscrise total 2 374,6 2 279,7 4,2 1 106,4 945,6 17,0 659,0 640,7 2,9
Profitul înainte de impozitare 77,1 105,8 -27,1 93,9 96,9 -3,1 28,6 33,8 -15,3
Rata netă combinată (în %) 92,7 93,7 -1pp 93,4 91,5 1.9pp 93,8 94,4 -0.6pp

6M 2022 6M 2021 +/- % 6M 2022 6M 2021 +/- % 6M 2022 6M 2021 +/- %
Prime brute subscrise total 1 722,1 1 431,5 20,3 297,2 269,1 10,4 1 242,3 1 014,8 22,4
Profitul înainte de impozitare 85,6 83,8 2,2 20,2 22,2 -9,2 -20,9 -90,6 -76,9
Rata netă combinată (în %) 93,4 94,2 -0.8pp 94,4 87,7 6.7pp -

6M 2022 6M 2021 +/- % 6M 2022 6M 2021 +/- %
Prime brute subscrise total -958,6 -808,5 18,6 6 443,1 5 772,9 11,6
Profitul înainte de impozitare -7,2 -0,5 >100 277,3 251,4 10,3
Rata netă combinată (în %) - 94,3 95,2 -0.9pp
Profitul aferent perioadei date după plata 
taxelor și intereselor minoritare - 202,3 186,3 8,6

Diferențe pot apărea din aproximări.

în milioane EUR

ECE extinsă Piețe speciale

Total

Operațiuni asociate grupului

Raportare pe segmente (IFRS)

PoloniaRepublica Cehă

Consolidare

în milioane EUR

în milioane EUR

Austria
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