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Vienna Insurance Group a înregistrat rezultate solide în prima jumătate a 
lui 2021 
Primele si profitul au crescut semnificativ, rata combinată s-a îmbunătățit 
 
• Volumul primelor a crescut cu 3,5%, până la 5,77 miliarde de euro 
• Profitul înainte de impozitare a crescut cu 25%, până la 251 milioane de euro 
• Rata combinată s-a îmbunătățit cu 0,3 puncte procentuale, la 95,2% 
• Rata de solvabilitate de 267% la 30 iunie 2021 indică resurse semnificative de 

capital  
 
Rezultatele Vienna Insurance Group din prima jumătate a anului indică o evoluție foarte bună. Toți 
indicatorii de bază s-au îmbunătățit semnificativ comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, 
confirmând o evoluție stabilă în contextul pandemiei de Covid-19.  
 
”Business-ul grupului VIG continuă să se deruleze la nivelurile de dinaintea pandemiei de coronavirus. 
Creșterea semnificativă, atât a volumului primelor, cât și a profitului, a fost înregistrată într-un context 
marcat de provocări, în condițiile în care pandemia a continuat să se manifeste în prima jumătate a 
anului și ne-a afectat viața de zi cu zi în diverse grade. Un factor pozitiv care a contribuit la dezvoltarea 
noastră constantă este modelul nostru de business, ce lasă tuturor companiilor din regiune ale grupului 
libertatea de a-și adapta produsele și soluțiile la nevoile locale. Acest model ne permite ca, din postura 
de cel mai mare grup internațional de asigurări din Europa Centrală și de Est, să acționăm repede și la 
nivel individual în diverse situații, în fiecare țară din regiunea noastră”, explică Elisabeth Stadler, CEO 
al Vienna Insurance Group. 
 
Primele au crescut la 5,773 miliarde de euro 
Volumul primelor a urmat un trend ascendent semnificativ, în ciuda diverselor efecte ale pandemiei de 
Covid-19 pe piețele VIG, crescând cu 3,5%, până la 5,773 miliarde de euro. Cu excepția segmentului 
asigurărilor de viață cu primă unică, toate liniile de business au consemnat un avans al volumului de 
prime. Asigurările de proprietăți și răspunderi au înregistrat în mod particular o creștere semnificativă 
de 5,7%, până la 2,9 miliarde de euro. În ceea ce privește asigurările auto, primele au crescut puternic, 
cu 7,3%, până la 709 milioane de euro pe segmentul Casco și cu 3,7%, până la 810 milioane de euro, 
pe segmentul RCA. Primele pe segmentul asigurărilor de sănătate au crescut la 368 de milioane de 
euro (+3,3%). Asigurările de viață cu prime regulate au înregistrat o creștere a primelor până la 
1,362 de miliarde de euro (+1,9%), în linie cu strategia, în timp ce asigurările de viață cu primă unică 
au consemnat o scădere cu 6,7%, până la 446 milioane de euro. Cele mai mari creșteri ale primelor s-
au înregistrat pe piețele din Republica Cehă, Polonia, România și Ungaria.  
Cheltuielile cu daune şi indemnizații, excluzând partea de reasigurare, au fost de 3,6 miliarde de euro, 
cu 0,9% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.   
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Profitul înainte de impozitare a crescut cu 25% 
Profitul înainte de impozitare s-a situat la 251,4 milioane de euro, în creștere cu 25% față de nivelul de 
anul trecut și include provizioanele constituite pentru evenimente generate de Covid-19 și de 
fenomenele meteo nefavorabile. Profitul după impozitare și după plata intereselor minoritare a fost de 
186,3 milioane de euro în prima jumătate a lui 2021, în creștere cu 47,5% față de anul trecut.   
 
Rata de solvabilitate a grupului VIG a fost de 267% la 30 iunie 2021, indicând resurse de capital solide 
și stabile. Rezultatul financiar (inclusiv rezultatele companiilor consolidate prin punere în echivalență) 
s-a ridicat la 353,6 milioane de euro în prima jumătate a lui 2021, în scădere cu 8,9% față de anul 
trecut. Scăderea a fost generată în special de o diminuare a câștigurilor/pierderilor realizate. Rata de 
rentabilitate a capitalului înainte de impozitare s-a îmbunătățit de la 9,1% la 11%. La 30 iunie 2021, 
Grupul VIG avea plasate 37,5 miliarde de euro în investiții. 
 
Rata combinată a continuat să se îmbunătățească 
Rata combinată a Grupului VIG, de 95,2%, s-a redus cu 0,3 puncte procentuale comparativ cu anul 
anterior. Evoluția pozitivă s-a produs în ciuda efectului considerabil pe care l-a avut creșterea daunelor 
generate de condițiile meteorologice la sfârșitul lunii iunie 2021 și datorită unei evoluții îmbunătățite a 
situației daunelor per ansamblu, precum și implementării de noi măsuri atât în cadrul ”Agendei 2020” 
cât și al noii strategii ”VIG 25”, în vederea îmbunătățirii ratei combinate.     
 
Previziuni pentru 2021 
Pe lângă pandemia în curs și incertitudinile privind evoluția acesteia și impactul pe care îl va avea 
răspândirea rapidă a variantei Delta, alte dezastre naturale, cum au fost inundațiile din luna iulie, ar 
putea de asemenea să afecteze evoluția business-ului în a doua jumătate a anului 2021. ”Cu toate 
acestea, suntem încrezători că ne vom atinge țintele pentru 2021, nu în ultimul rând datorită politicii 
noastre prudente de constituire de rezerve. De aceea, suntem în măsură să confirmăm previziunile 
privind atingerea unui nivel al primelor de 10,4 miliarde de euro și un profit înainte de impozitare între 
450 de milioane și 500 de milioane de euro. Rata combinată este de așteptat să se situeze în jurul a 
95%”, a spus Elisabeth Stadler, confirmând previziunile pentru 2021. 
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în milioane EUR 6M 2021 6M 2020 +/- %
Prime brute subscrise 5.772,9 5.577,4 3,5
Prime nete încasate 4.822,6 4.738,6 1,8
Rezultatul financiar incluzând companiile consolidate prin punere în echivalenţă 353,6 388,0 -8,9
Alte venituri 80,8 99,6 -18,9
Cheltuieli cu daune şi beneficii aferente contractelor de asigurare -3.633,5 -3.600,0 0,9
Cheltuieli administrative şi cu achiziţiile -1.237,1 -1.136,9 8,8
Alte cheltuieli -135,0 -288,2 -53,2
Profit înainte de impozitare 251,4 201,2 25,0
Impozit pe profit -60,7 -68,5 -11,4
Profit pentru perioada dată 190,7 132,6 43,8
Interese minoritare -4,4 -6,3 -30,6
Profit net după plata intereselor minoritare 186,3 126,3 47,5
Profit pe acţiune în EUR 2,91 1,97 47,5
Rata netă combinată (în %) 95,2 95,5 -0,3pp

Cont consolidat de profit şi pierdere (IFRS)

6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- %
Prime brute subscrise total 2.279,7 2.316,2 -1,6 945,6 879,5 7,5 367,5 383,2 -4,1
Profit înainte de impozitare 105,8 104,0 1,8 96,9 108,0 -10,3 30,0 28,8 4,2
Rata netă combinată (în %) 93,7 94,4 -0,7pp 91,5 94,1 -2,6pp 89,0 89,2 -0,2pp

6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- %
Prime brute subscrise total 640,7 590,5 8,5 266,4 229,1 16,3 258,7 251,0 3,1
Profit înainte de impozitare 33,8 35,5 -4,9 9,6 9,5 0,7 9,9 8,4 17,6
Rata netă combinată (în %) 94,4 94,1 0,3pp 99,9 96,4 3,5pp 96,4 94,8 1,6pp

6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- %
Prime brute subscrise total 175,9 153,7 14,5 114,2 111,7 2,3 126,2 127,4 -0,9
Profit înainte de impozitare 5,1 4,8 5,2 13,9 -48,4 n.a. 5,7 -3,5 n.a.
Rata netă combinată (în %) 96,9 94,4 2,6pp 87,4 90,9 -3,5pp 99,8 84,5 15,3pp

6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- %
Prime brute subscrise total 252,9 231,3 9,3 142,9 142,0 0,7 1.014,8 930,6 9,1
Profit înainte de impozitare 15,3 -24,9 n.a. 16,5 15,3 7,9 -90,6 -36,9 n.a.
Rata netă combinată (în %) 91,5 90,4 1,1pp 76,5 77,5 -1pp -

6M 2021 6M 2020 +/- % 6M 2021 6M 2020 +/- %
Prime brute subscrise total -812,6 -768,7 5,7 5.772,9 5.577,4 3,5
Profit înainte de impozitare -0,5 0,5 n.a. 251,4 201,2 25,0
Rata netă combinată (în %) - 95,2 95,5 -0,3pp
Profit net după plata intereselor 
minoritare - 186,3 126,3 47,5

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
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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. 
 
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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