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Vienna Insurance Group raportează o creștere a primelor în primele trei trimestre din 2020 
Standard & Poor’s reconfirmă ratingul A+ cu perspectivă stabilă acordat Grupului 
 

• Veniturile din prime au crescut cu 1,7%, la aproape 8 miliarde de euro  
• Se menține evoluția pozitivă a profitului înainte de impozitare și de deprecierea fondului 

comercial  
• Profitul înainte de impozitare și după amortizarea fondului comercial a scăzut cu 29%,  

la 266 milioane de euro 
• Rata combinată s-a îmbunătățit la 96,1%. 

 
 
Standard & Poor’s reconfirmă ratingul A+ cu perspectivă stabilă  
Pe 25 noiembrie 2020, agenția internațională de rating Standard & Poor’s (S&P) a reconfirmat ratingul 
A+ cu perspectivă stabilă al Vienna Insurance Group. Agenția consideră în continuare că profilul de 
risc comercial al VIG este solid. Evaluarea făcută de S&P atestă poziția de lider pe care Grupul o 
deține în Austria și Europa Centrală și de Est, strategia sa multi-brand și rețelele de distribuție 
existente, precum și marea diversitate de țări în care activează Grupul și varietatea de produse. La fel 
ca anul trecut, agenția de rating a evaluat profilul de risc financiar al Vienna Insurance Group ca fiind 
foarte solid. Conform raportului de rating, baza excelentă de capital a Grupului este unul dintre  
punctele sale forte. Standardele de subscriere prudente ale Vienna Insurance Group alături de 
capacitatea de a genera profituri îi vor permite Grupului să mențină cel puțin rezerve de capital foarte 
mari în 2021. Mai mult, pe segmentul asigurărilor de proprietăți și răspunderi, VIG este mai puțin 
susceptibil la pierderi legate de Covid-19 decât unii dintre concurenții săi. Pentru mai multe detalii pe 
acest subiect, puteți consulta www.vig.com/rating. 
 
Performanță operațională solidă 
Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) a înregistrat performanțe operaționale solide 
în primele trei trimestre ale anului 2020. Veniturile din prime au crescut față de anul trecut, până la 
circa 8 miliarde de euro. Rata combinată s-a îmbunătățit comparativ cu aceeași perioadă a anului 
trecut, ajungând la 96,1%. Pandemia de Covid-19 a avut un impact semnificativ asupra rezultatului 
financiar, care a scăzut cu 18%, la 513 milioane de euro. În plus, deprecierea fondului comercial în 
valoare de 118 milioane de euro din prima jumătate a anului 2020 a avut un impact asupra profitului 
înainte de impozitare. 
 
„Rezultatele Vienna Insurance Group indică o performanță solidă în pofida situației dificile cauzată de 
pandemia de Covid-19. Din punct de vedere operațional, considerăm că suntem în continuare capabili 
să gestionăm impactul pandemiei asupra grupului. Modelul nostru de business, cu o largă diversitate 
în ceea ce privește țările, brandurile, canalele de distribuție și produsele, și-a dovedit eficacitatea și în 
perioadele dificile. Acest lucru ne permite să valorificăm în continuare oportunitățile și să ne punem în 
aplicare obiectivele de creștere pe termen lung”, a declarat Elisabeth Stadler, Directorul General al 
Vienna Insurance Group. 
 
Creștere stabilă a primelor 
După primele trei trimestre din 2020, veniturile totale din prime au crescut cu 1,7%, până la 
7.986 milioane de euro. Grupul a raportat o creștere constantă a primelor, în pofida impactului 
semnificativ al pandemiei de Covid-19. Cu excepția asigurărilor de viață, unde veniturile din prime au 
scăzut ușor cu aproximativ 1%, toate liniile de business au raportat creșteri în primele trei trimestre ale 
acestui an, în special segmentul „alte asigurări de bunuri” (+ 5,3%). Creșterea veniturilor din prime a 
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în milioane EUR 9M 2020 9M 2019 +/- %
Prime brute subscrise 7.986,4 7.851,2 1,7
Prime nete încasate 7.024,5 6.925,9 1,4
Rezultatul financiar incluzând companiile consolidate prin punere în echivalenţă 512,8 627,0 -18,2
Alte venituri 137,7 134,1 2,7
Cheltuieli cu daune şi beneficii aferente contractelor de asigurare -5.355,2 -5.368,4 -0,2
Cheltuieli administrative şi cu achiziţiile -1.715,9 -1.689,4 1,6
Alte cheltuieli -337,6 -253,1 33,4
Profit înainte de impozitare 266,3 376,2 -29,2
Impozit pe profit -83,0 -80,7 2,8
Profit pentru perioada dată 183,3 295,4 -37,9
Interese minoritare -8,3 -68,9 -87,9
Profit net după plata intereselor minoritare 175,0 226,5 -22,7
Profit pe acţiune în EUR 1,82 2,36 -22,7
Rata netă combinată (în %) 96,1 96,4 -0,3pp

Cont consolidat de profit şi pierdere (IFRS)

fost determinată în principal de piețele din Austria și Polonia. Piețele din Turcia /Georgia, România și 
Ungaria au raportat, de asemenea, creșteri peste medie ale veniturilor din prime. 
 
Rezultatul financiar și deprecierea fondului comercial au afectat profitul 
Profitul înainte de impozitare a fost de 266,3 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2020, în 
scădere cu 29,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. Acest indicator a fost puternic influențat de 
scăderea rezultatului financiar, precum și de deprecierea fondului comercial efectuată pentru piețele 
din Bulgaria, Croația și Georgia în prima jumătate a anului 2020. Fără această depreciere a fondului 
comercial, de aproximativ 118 milioane de euro, profitul înainte de impozitare ar fi crescut cu 2,1% 
până la 384,1 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2020. Rezultatul financiar (inclusiv 
rezultatul companiilor consolidate prin metoda capitalului propriu) s-a ridicat la aproximativ 
513 milioane de euro, marcând o scădere de 18% față de anul anterior ca urmare a evoluției negative 
a piețelor de capital din cauza Covid-19, precum și ca urmare a unor efecte cu caracter excepțional. 
Profitul după impozitare și interesele minoritare a fost de 175 de milioane de euro (- 22,7%) la sfârșitul 
primelor trei trimestre ale anului 2020. Republica Cehă, România și Slovacia au avut cele mai mari 
contribuții în termeni absoluți la creșterea profitului înainte de impozitare. 
 
Rata combinată s-a îmbunătățit ușor 
Rata combinată este de 96,1%, valoare ușor mai mică decât cea din anul precedent (96,4%). Acest 
lucru s-a datorat parțial îmbunătățirii ratei daunei ca urmare a pandemiei. Așa cum am prognozat în 
prima jumătate a anului 2020, cheltuielile cu despăgubirile au crescut odată ce au fost relaxate 
restricțiile de circulație în mai multe țări, astfel că au crescut și rezervele pentru daune. 
 
Previziuni de profit pentru 2020 
Ca urmare a situației actuale, caracterizată prin diferite forme de carantinare și restricții pentru 
combaterea Covid-19, este încă dificil să facem estimări cu privire la impactul macroeconomic pe 
termen mediu și lung al pandemiei și, prin urmare, cu privire la impactul pandemiei asupra industriei 
asigurărilor. Pe medie, regiunea ECE a traversat mai bine primul val al pandemiei decât au făcut-o 
Austria și Europa de Vest. Cu toate acestea, situația s-a schimbat în timpul celui de-al doilea val, iar 
multe țări din regiune au înregistrat rate de infectare foarte mari. Prognozele economice actuale 
revizuite pentru regiune estimează o recesiune în al patrulea trimestru al anului 2020, revenirea 
economiei urmând a fi mai slabă decât se estimase în urmă cu doar câteva săptămâni. „Ținând cont 
de cele mai recente evoluții și de nivelul de volatilitate dificil de prevăzut de pe piețele de capital, ne 
așteptăm ca profitul înainte de impozitare pentru întregul an să se situeze în intervalul cuprins între 
300 și 350 de milioane de euro”, a spus Elisabeth Stadler.  
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9M 2020 9M 2019 +/- % 9M 2020 9M 2019 +/- % 9M 2020 9M 2019 +/- %
Prime brute subscrise total 3.193,8 3.106,2 2,8 1.297,0 1.308,5 -0,9 557,6 599,3 -7,0
Profit înainte de impozitare 122,6 141,8 -13,5 152,7 122,3 24,9 38,3 33,0 16,2
Rata netă combinată (în %) 95,0 94,1 0,9pp 93,0 94,8 -1,8pp 90,6 98,1 -7,4pp

9M 2020 9M 2019 +/- % 9M 2020 9M 2019 +/- % 9M 2020 9M 2019 +/- %
Prime brute subscrise total 889,1 834,1 6,6 354,8 342,1 3,7 367,7 370,6 -0,8
Profit înainte de impozitare 34,9 35,5 -1,7 13,5 3,0 >100 9,9 5,9 66,2
Rata netă combinată (în %) 95,5 95,3 0,2pp 99,1 103,4 -4,2pp 96,7 97,4 -0,7pp

9M 2020 9M 2019 +/- % 9M 2020 9M 2019 +/- % 9M 2020 9M 2019 +/- %
Prime brute subscrise total 212,9 204,5 4,1 155,0 172,6 -10,2 178,4 161,7 10,4
Profit înainte de impozitare 6,4 6,5 -2,4 -44,3 12,8 n.a. -0,2 7,4 n.a.
Rata netă combinată (în %) 96,7 98,0 -1,3pp 92,8 95,3 -2,6pp 91,7 102,2 -10,5pp

9M 2020 9M 2019 +/- % 9M 2020 9M 2019 +/- % 9M 2020 9M 2019 +/- %
Prime brute subscrise total 333,4 336,1 -0,8 208,5 228,2 -8,7 1.343,0 1.247,2 7,7
Profit înainte de impozitare -16,1 21,7 n.a. 23,2 20,4 13,8 -77,4 -35,0 >100
Rata netă combinată (în %) 90,9 93,4 -2,6pp 77,3 80,9 -3,6pp -

9M 2020 9M 2019 +/- % 9M 2020 9M 2019 +/- %
Prime brute subscrise total -1.104,8 -1.060,0 4,2 7.986,4 7.851,2 1,7
Profit înainte de impozitare 2,8 0,9 >100 266,3 376,2 -29,2
Rata netă combinată (în %) - 96,1 96,4 -0,3pp
Profit net după plata intereselor 
minoritare - 175,0 226,5 -22,7

Diferenţe pot rezulta dacă rotunjirea valorilor şi procentelor se realizează automat.
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Informații despre sistemul raportare 
Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) 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. 
 
 
Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) este principalul expert pe piața asigurărilor în Austria 
precum şi în Europa Centrală şi de Est. 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. 
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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 informaţii suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu: 
 
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
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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