
 

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 

 
Nr. 08/2021 

19 mai 2021 
 
 
Vienna Insurance Group raportează o creștere semnificativă a profitului în primul 
trimestru din 2021 
Rezultatul Grupului VIG revine la nivelul pre-criză 
 
• Primele s-au situat la un nivel similar cu cel din anul anterior, de 3,11 miliarde de euro 
• Profitul (înainte de impozitare) s-a majorat cu 5%, la 128 milioane de euro 
• Profitul net a crescut cu 15%, la 99 milioane de euro 
• Rata combinată a rămas stabilă, la 95,2% 
 
Rezultatele înregistrate de Vienna Insurance Group în primul trimestru din 2021 demonstrează 
reziliența Grupului. Comparativ cu primul trimestru din 2020, când VIG a început anul cu creșteri 
considerabile ale primelor, înainte de primul val de infecții cu COVID-19 de la jumătatea lunii martie, în 
primul trimestru din 2021 Grupul a raportat o performanță foarte solidă, în pofida faptului că pandemia 
reprezintă în continuare un factor negativ. Primele și rata combinată s-au menținut la același nivel ca și 
în anul precedent, în timp ce a fost consemnată o creștere clară a profitului înainte și după impozitare. 
„Cu aceste evoluții pozitive, ne îndeplinim cu fermitate promisiunea de a fi un partener stabil și de 
încredere. Am avut succes înainte de pandemie, am reușit să traversăm această conjunctură globală 
unică menținându-ne o poziție foarte solidă și vedem deja o revenire la nivelurile atinse în primul 
trimestru din 2019. Această rezistență se datorează în primul rând angajaților, clienților și partenerilor 
noștri, care, în această perioadă plină de provocări la nivel global, au dat dovadă de o implicare uriașă, 
de înțelegere și, mai presus de toate, de încredere în companiile Grupului. Am reușit să continuăm și 
să punem în aplicare toate proiectele care fuseseră planificate sau erau în desfășurare înainte de 
criză. Clienții noștri au fost extrem de loiali și am beneficiat de un sprijin extraordinar din partea 
partenerilor noștri, beneficii care, în circumstanțele actuale, nu ar trebui considerate ca venind de la 
sine”, a declarat Elisabeth Stadler, CEO al Vienna Insurance Group, mulțumind pentru sprijin tuturor 
părților interesate. Elisabeth Stadler este optimistă cu privire la evoluțiile viitoare pentru restul 
exercițiului financiar: „Deși redresarea economică în majoritatea țărilor din regiunea ECE va fi 
întârziată din cauza ratei de infectare în creștere începând din toamna lui 2020, suntem încrezători că 
ne vom atingem obiectivele pentru 2021. Ratele de vaccinare vor fi esențiale pentru asigurarea unor 
evoluții economice pozitive semnificative, iar în prezent observăm progrese considerabile în această 
privință în multe dintre piețele noastre.” 
 
Creșteri de prime pe segmentele de asigurări generale și de sănătate 
Volumul total al primelor s-a situat la 3,11 miliarde de euro în primele trei luni din 2021. În pofida 
pandemiei, rezultatele pe segmentele de asigurări auto, de proprietăți și răspunderi și asigurări de 
sănătate s-au îmbunătățit comparativ cu rezultatele solide obținute în același trimestru din 2020. 
Numai asigurările de viață, în special asigurările de viață cu primă unică, au înregistrat scăderi 
strategice ale primelor. În unele piețe, evoluția primelor a fost influențată și de efectul cursului valutar. 
Ajustate cu efectul cursului de schimb, primele ar fi înregistrat o creștere agregată de 1,6%. Piețele din 
România, Republica Cehă și Polonia au înregistrat cele mai mari creșteri absolute ale primelor. 
 
Creștere clară a profitabilității 
Cu o valoare de 128 de milioane de euro, profitul înainte de impozitare a crescut cu aproximativ 5% 
comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Acest rezultat poziționează grupul VIG pe o 
traiectorie corectă pentru a atinge intervalul de profit țintit, de 450 - 500 de milioane de euro în 2021. 
Rezultatul net s-a îmbunătățit cu aproximativ 15%, la 99 de milioane de euro. Piețele cu cea mai mare 
contribuție la profitul Grupului sunt Austria, Republica Cehă și Slovacia. Câștigul anualizat pe acțiune 
s-a ridicat la 3,09 euro, ceea ce reprezintă o creștere de 15,3% față de anul precedent. 
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Rata combinată rămâne stabilă 
Rata combinată rămâne la un nivel solid de 95,2%, fiind aproape neschimbată comparativ cu același 
trimestru al anului precedent (T1 2020: 95,1%). Cele mai semnificative îmbunătățiri ale ratei combinate 
au fost înregistrate în Slovacia, segmentul alte piețe din ECE și Austria. Rezultatul financiar (excluzând 
rezultatele companiilor consolidate prin punere în echivalenţă) s-a ridicat la 175,8 milioane de euro în 
primul trimestru din 2021, în creștere cu 29% față aceeași perioadă a anului precedent. Acest lucru se 
datorează în principal deprecierilor de amploare mai redusă ale investițiilor, precum și creșterii 
câștigurilor realizate. Investițiile grupului, inclusiv numerarul și echivalentele de numerar, însumau 
37,1 miliarde de euro la 31 martie 2021. 
 
 
 

 
 
 

în milioane EUR 3M 2021 3M 2020 +/- %
Prime brute subscrise 3.106,8 3.118,2 -0,4
Prime nete încasate 2.416,3 2.488,3 -2,9
Rezultatul financiar incluzând companiile consolidate prin punere în echivalenţă 173,5 140,8 23,2
Alte venituri 58,4 86,2 -32,2
Cheltuieli cu daune şi beneficii aferente contractelor de asigurare -1.822,6 -1.883,6 -3,2
Cheltuieli administrative şi cu achiziţiile -627,6 -609,0 3,1
Alte cheltuieli -70,1 -100,7 -30,4
Profit înainte de impozitare 128,0 121,9 5,0
Impozit pe profit -27,9 -33,1 -15,7
Profit pentru perioada dată 100,1 88,8 12,7
Interese minoritare -1,1 -2,9 -63,5
Profit net după plata intereselor minoritare 99,0 85,9 15,3
Profit pe acţiune în EUR 3,09 2,68 15,3
Rata netă combinată (în %) 95,2 95,1 0,1pp

Cont consolidat de profit şi pierdere (IFRS)
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Informații despre sistemul de raportare 
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). Totuși, 
rapoartele pentru trimestrele întâi și al treilea nu reprezintă rapoarte interimare în concordanță cu standardele 
internaționale de contabilitate IAS 34. 
 
Știrile destinate investitorilor și prezentarea rezultatelor sunt disponibile la www.vig.com/events. 
 
 
 
 
  

3M 2021 3M 2020 +/- % 3M 2021 3M 2020 +/- % 3M 2021 3M 2020 +/- %
Prime brute subscrise total 1.334,1 1.364,8 -2,2 479,6 465,8 3,0 191,8 219,7 -12,7
Profit înainte de impozitare 54,4 41,4 31,4 47,4 45,5 4,3 16,1 13,0 23,5
Rata netă combinată (în %) 94,2 95,5 -1,3pp 94,4 94,6 -0,1pp 83,5 91,3 -7,9pp

3M 2021 3M 2020 +/- % 3M 2021 3M 2020 +/- % 3M 2021 3M 2020 +/- %
Prime brute subscrise total 325,3 313,5 3,8 146,2 125,9 16,1 130,6 131,0 -0,3
Profit înainte de impozitare 15,7 13,6 15,3 4,6 2,1 >100 4,1 3,1 31,8
Rata netă combinată (în %) 93,7 93,8 0pp 100,5 100,1 0,5pp 97,0 92,1 4,9pp

3M 2021 3M 2020 +/- % 3M 2021 3M 2020 +/- % 3M 2021 3M 2020 +/- %
Prime brute subscrise total 96,9 98,7 -1,8 57,6 62,2 -7,5 68,3 71,7 -4,8
Profit înainte de impozitare 2,7 2,2 22,2 6,2 5,4 16,1 2,7 2,4 16,1
Rata netă combinată (în %) 96,6 97,6 -1pp 90,2 91,4 -1,2pp 99,8 93,7 6,1pp

3M 2021 3M 2020 +/- % 3M 2021 3M 2020 +/- % 3M 2021 3M 2020 +/- %
Prime brute subscrise total 123,8 126,8 -2,4 77,3 77,4 -0,1 526,8 483,9 8,9
Profit înainte de impozitare 7,1 8,2 -13,3 8,2 8,1 1,4 -42,0 -26,2 60,4
Rata netă combinată (în %) 93,8 100,2 -6,4pp 76,9 76,0 0,9pp -

3M 2021 3M 2020 +/- % 3M 2021 3M 2020 +/- %
Prime brute subscrise total -451,4 -423,2 6,7 3.106,8 3.118,2 -0,4
Profit înainte de impozitare 0,7 3,1 -77,2 128,0 121,9 5,0
Rata netă combinată (în %) - 95,2 95,1 0,1pp
Profit net după plata intereselor - 99,0 85,9 15,3

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 (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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