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Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající 
výsledek roku 2008 

"Koncernové společnosti Vienna Insurance Group vykazují v prvním čtvrtletí 2009 navzdory 
přetrvávající těžké hospodářské situaci velmi stabilní vývoj. Jejich výsledky plynule navazují na 
vynikající vývoj obchodní činnosti v předchozím roce. Naši schopnost dosahovat i v budoucnosti silný 
odbyt jsme nezajistili pouze loňským převzetím pojistných aktivit Erste Group, ale můžeme poukázat 
i na náš růst v regionu střední a východní Evropy," uvádí Dr. Günter Geyer, CEO Vienna 
Insurance Group, k vývoji obchodní činnosti koncernu v prvním čtvrtletí 2009. "Z lokálního 
pohledu dosahujeme dvouciferných nárůstů pojistného především v České republice, na Slovensku, 
v Maďarsku a Chorvatsku." 

I. PŘEHLED HLAVNÍCH ÚDAJŮ O KONCERNU ZA 1. ČTVRTLETÍ 2009 (podle IFRS)* 

V prvním čtvrtletí 2009 dosáhla Vienna Insurance Group předepsané (konsolidované) pojistné 
celkem ve výši 2,35 mld. EUR. To odpovídá na EUR-bázi nárůstu o 1,5 procenta ve srovnání se 
stejným obdobím předchozího roku. 

Zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) dosáhl v prvním čtvrtletí celkové výše přibližně 
121 mil. EUR. To fakticky znamená opakování velmi dobrého výsledku prvního čtvrtletí 2008. Po 
daních a minoritních podílech bylo dosaženo dokonce nárůstu zisku téměř o 4 procenta. 

Combined Ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění výnosů z investiční činnosti) dosáhlo za 
první tři měsíce tohoto roku hodnotu 96,4 procenta. 

Výsledek finančního hospodaření představoval v 1. čtvrtletí 2009 238,15 mil. EUR. Toto plus 
ve výši 35,6 procenta vyplývá zejména z nárůstu běžných výnosů, které byly vytvořeny nově 
získanými společnostmi s Versicherung Gruppe. 

Kapitálové (finanční) investice koncernu dosáhly k 31. březnu 2009 výše 23,88 mld. EUR. Ve 
srovnání se čtvrtletím předchozího roku to znamená nárůst o 18,8 procenta. 

* Údaje za 1. čtvrtletí 2009 jsou uváděny včetně s Versicherung Gruppe a BCR. BA-CAV a Unita jsou 
zahrnuty pouze ve srovnávacích hodnotách k 1. čtvrtletí 2008. 

II. KONCERNOVÉ ÚDAJE PODLE POJISTNÝCH ODVĚTVÍ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2009 
(konsolidováno) 

Neživotní a úrazové pojištění 

Koncernové společnosti v zemích střední a východní Evropy získaly v tomto odvětví 
předepsané pojistné ve výši 737,72 mil. EUR (mínus 3,1 procenta v důsledku měnových 
efektů). Při porovnání lokální měnové základny se dají konstatovat dvouciferné nárůsty. 

V zemích mimo střední a východní Evropy dosáhlo pojistné v tomto odvětví 
634,54 mil. EUR. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku to představuje nárůst 
o 2,1 procenta. V Rakousku dosáhly koncernové společnosti solidním růstem o 2,0 procenta 
pojistného ve výši 614,35 mil. EUR. V Německu pojistné dosáhlo objemu 20,19 mil. EUR. To 
odpovídá nárůstu o 4,6 procenta. 

V oblasti neživotního a úrazového pojištění bylo předepsáno pojistné v celkové výši 
1,37 mld. EUR (EUR-základ: mínus 0,7 procenta). 
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Životní pojištění 

V oblasti životního pojištění získaly koncernové společnosti Vienna Insurance Group předepsané 
pojistné v celkové výši 889,26 mil. EUR a dosáhly tak v porovnání s minulým rokem nárůstu 
o 5,0 procenta. K tomuto výsledku přispěly především společnosti s Versicherung Gruppe. 

Na trzích střední a východní Evropy se podařilo dosáhnout předepsaným pojistným ve výši 
321,09 mil. EUR vynikajícího růstu o 24,0 procenta. Tím se podíl pojistného koncernových 
společností ze zemí střední a východní Evropy v tomto odvětví v porovnání s předchozím rokem 
významně zvýšil o přibližně šest procentních bodů a představuje nyní 36,1 procenta, tedy více než 
jednu třetinu. Obzvlášť impozantní byl nárůst pojistného v životním pojištění v České republice a na 
Slovensku, v obou zemích bylo dosaženo vysokých dvouciferných přírůstků. 

V zemích mimo střední a východní Evropy představovalo předepsané pojistné v životním 
pojištění 568,17 mil. EUR. To odpovídá mínusu ve výši 3,4 procenta v porovnání se stejným 
obdobím předchozího roku. 

Zdravotní pojištění 

V zdravotním pojištění zaznamenala Vienna Insurance Group předepsaným pojistným ve výši 
83,91 mil. EUR nárůst o 2,7 procenta. Produkty zdravotního pojištění nabízí v relevantním 
objemu pouze společnost Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group v Rakousku, 
kde patří k předním poskytovatelům zdravotního pojištění. V roce 2009 byla iniciativa rozšíření 
zdravotního pojištění na země střední a východní Evropy úspěšně nastartována. 

III. ÚDAJE O KONCERNU PODLE REGIONŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ 2009 (konsolidováno) 

Rakousko 

V prvním čtvrtletí 2009 dosáhly koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Rakousku 
předepsané brutto pojistné v celkové výši 1,24 mld. EUR a zaznamenaly tak nárůst 
o 2,4 procenta. V neživotním pojištění bylo dosaženo pojistným ve výši 614,35 mil. EUR 
růstu o 2,0 procenta, zatímco v odvětví životního pojištění přírůstek představoval 
2,7 procenta - s objemem pojistného ve výši 546,36 mil. EUR. Snížení u jednorázového 
životního pojištění bylo vyrovnáno nově konsolidovanou společností Sparkassen Versicherung. 

Zisk (před zdaněním) o objemu 77,26 mil. EUR se podařilo v porovnání se stejným obdobím 
předchozího roku zvýšit o 1,6 procenta a odráží i činnost Wiener Städtische v její holdingové 
funkci. 

Combined Ratio představovalo 93,8 procenta, tedy v porovnání 1. čtvrtletí 2009 s předchozím 
rokem se lehce zlepšilo. 

Česká republika 

V prvním čtvrtletí 2009 dokázaly koncernové společnosti v České republice významně zvýšit v lokální 
měně objem celkového pojistného, ale i objem podle jednotlivých druhů pojištění. Pojistné celkem 
představovalo nárůst o vynikajících 20,2 procenta a tím bylo navázáno na velmi dobrý vývoj 
minulého roku. Zvýšení objemu pojistného v neživotním pojištění představovalo 8,5 procenta 
a v životním pojištění 63,1 procenta. 

V prvním čtvrtletí 2009 dosáhly společnosti v EUR-měně pojistné celkem ve výši 404,47 mil. EUR 
(plus 12,5 procenta). V odvětví neživotního pojištění bylo přijato pojistné ve výši 
273,47 mil. EUR (mínus 0,8 procenta) a v životním pojištění 131,00 mil. EUR (plus 
56,2 procenta). 

Zisk (před zdaněním) se podařilo zvýšit o 17,8 procenta na 24,21 mil. EUR. 

Combined Ratio činilo v 1. čtvrtletí 2009 vynikajících 89,9 procenta. 
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Slovensko 

Celkový objem pojistného společností Vienna Insurance Group na Slovensku zaznamenává 
v 1. čtvrtletí 2009 i nadále ničím nebrzděný silný vývoj. Tyto společnosti dosáhly předepsaným 
pojistným ve výši 186,23 mil. EUR spolu nárůstu o 15,5 procenta. 

V neživotním pojištění bylo díky pojistnému ve výši 114,30 mil. EUR dosaženo přírůstku 
o 8,7 procenta. 

Ještě pozitivnější je vývoj Vienna Insurance Group na Slovensku v oblasti životního pojištění. 
V tomto odvětví představovalo pojistné v 1. čtvrtletí 2009 71,93 mil. EUR. To v porovnání se 
stejným obdobím předchozího roku odpovídá nárůstu o 28,2 procenta. 

Zisk (před zdaněním) dosáhl v 1. čtvrtletí 2009 výši 4,91 mil. EUR. 

Polsko 

Za první tři měsíce roku 2009 dosáhly polské společnosti Vienna Insurance Group v lokální měně 
nárůsty pojistného ve všech odvětvích. Celkem bylo dosaženo nárůstu ve výši 3,7 procenta - díky 
přírůstku pojistného v neživotním pojištění ve výši 6,3 procenta a v životním pojištění 
o 0,1 procenta. 

Polské společnosti Vienna Insurance Group dosáhly v EUR-měně v prvních třech měsících roku 2009 
předepsané pojistné ve výši 143,09 mil. EUR (mínus 17,8 procenta). 

V neživotním pojištění získala Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 pojistné ve výši 
84,23 mil. EUR (EUR-základ: mínus 15,5 procenta). 

V důsledku nejisté situace na kapitálových trzích bylo v 1. čtvrtletí 2009 v životním pojištění 
dosaženo pojistného ve výši 58,85 mil. EUR, což znamená pokles o mínus 20,9 procenta (EUR-
základ). 

Zisk (před zdaněním) činil 6,29 mil. EUR. 

Combined Ratio dosáhlo hodnotu 99,2 procenta. 

Rumunsko 

V prvních třech měsících roku 2009 byl v Rumunsku dosažen významný nárůst pojistného 
o 0,2 procenta v lokální měně. V životním pojištění bylo dosaženo nárůstu o vynikajících 
65,8 procenta, přičemž v neživotním pojištění s mírným snížením objemu pojistného 
o 3,7 procenta byla dosažena stabilní hodnota. 

Koncernové společnosti Vienna Insurance Group v Rumunsku dosáhly v EUR-měně v prvním čtvrtletí 
2009 předepsané pojistné ve výši 167,83 mil. EUR (mínus 16,4 procenta). V neživotním 
pojištění bylo dosaženo pojistného o objemu 151,47 mil. EUR (mínus 20,0 procenta). 

Životní pojištění naproti tomu zaznamenalo díky pojistnému ve výši 16,35 mil. EUR nárůst 
o 43,3 procenta (EUR-základ). Na jedné straně je příčinou prvotní konsolidace nově získané 
společnosti BCR Životní pojišťovna, na druhé straně čísla dokumentují soustavnou poptávku po 
produktech životního pojištění v Rumunsku. 

Zisk (před zdaněním) tvořil 6,28 mil. EUR, což představuje významný nárůst. 

Ostatní země střední a východní Evropy 

V hospodářském výsledku koncernových společností Vienna Insurance Group za 1. čtvrtletí 
roku 2009 jsou v rámci ostatní trhů střední a východní Evropy zahrnuty tyto země: Bulharsko, 
Chorvatsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina a Maďarsko. Nově byly zahrnuty tři pobaltské trhy, na 
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kterých je Vienna Insurance Group zastoupena společností Compensa Life (předtím Seesam). 
Vynikajícího nárůstu pojistného (EUR-základ) bylo dosaženo především v Maďarsku (plus 48,5 
procenta), Chorvatsku (plus 17,4 procenta) a Bulharsku (plus 55,1 procenta). 

Předepsané pojistné z těchto zemí se podařilo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku 
zvýšit o 26,5 procenta na 157,19 mil. EUR. 

V odvětví neživotního pojištění se podařilo díky předepsanému pojistnému ve výši 
114,24 mil. EUR dosáhnout výrazný nárůst o 25,4 procenta. 

V životním pojištění dosáhlo pojistné 42,95 mil. EUR. Nárůst vůči roku 2008 tak dosáhl 
potěšujících 29,3 procenta. 

Ostatní trhy 

V Německu a Lichtenštejnsku získaly koncernové společnosti v 1. čtvrtletí 2009 celkové 
pojistné ve výši 42,01 mil. EUR. 

Zisk (před zdaněním) dosáhl výše 4,42 mil. EUR. 

Koncernový výkaz zisků a ztrát (IFRS) 1.1.2009 - 31.3.2009 

Hlavní položky výkazu za odvětví (IFRS) 

Odvětví činnosti: 

Regiony: 

V mil. EUR 3M 2009 3M 2008 +/- %
Předepsané pojistné 2.345,43 2.311,25 1,5
Rozlišené pojistné 1.798,25 1.736,81 3,5
Výsledek finančního hospodaření 238,15 175,58 35,6O
Ostatní výnosy 41,21 17,46 <100
Náklady pojistných událostí -1.473,06 -1.359,11 8,4
Provozní náklady (prodej, správní náklady; 
provize zajišťovatelům)

-409,91 -391,59 4,7

Ostatní náklady -73,82 -54,30 36,0

Zisk před zdaněním 120,82 124,85 -3,2

Daňové náklady -21,80 -25,98 -16,1
Přebytek období 99,02 98,87 0,2
Menšinové podíly na přebytku období -4,27 -7,46 -42,8

Výsledek koncernu 94,75 91,41 3,7

Combined Ratio (netto) 96,4% 95,5%

V mil. EUR

Majetkové 
a úrazové 
pojištění

Životní 
pojištění

Zdravotní 
pojištění Koncern

3M 
2009

3M 
2008

3M 
2009

3M 
2008

3M 
2009

3M 
2008

3M 
2009

3M 
2008

Předepsané 
pojistné 1.372,26 1.382,58 889,26 846,99 83,91 81,68 2.345,43 2.311,25

Zisk před 
zdaněním 81,71 61,18 34,72 62,25 4,39 1,41 120,82 124,85

V mil. EUR
Rakousko Česká 

republika Slovensko Polsko
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Kde je možné pojištění získat? 
Veškeré informace o produktech Kooperativy Vám rádi poskytnou naši specialisté ve kterémkoli z více než 300 obchodních 
míst v ČR. 
Zde je také možné kdykoli uzavřít pojistnou smlouvu. 
Volejte zdarma na nonstop Zelenou linku 800 105 105. 

Kontakt 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Centrum zákaznické podpory Brněnská 634, 664 42 Modřice 
info@koop.cz 
800 105 105 

© 2009 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Na burze kótovaná Vienna Insurance Group (VIG) se sídlem ve Vídni je jedním z předních 
pojišťovacích koncernů v zemích střední a východní Evropy. Mimo kmenového trhu v Rakousku je 
Vienna Insurance Group prostřednictvím podílu na pojišťovnách aktivní v Albánii, Bělorusku, 
Bulharsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, 
Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na 
Ukrajině. Kromě toho má pobočky v Itálii a ve Slovinsku. 

Vienna Insurance Group (VIG) je na rakouském trhu zastoupena Wiener Städtische Versicherung, 
Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung. 

S dalšími otázkami se obracejte na: 
VIENNA INSURANCE GROUP (V.I.G.) 
Mag. Barbara Hagen-Grötschnig 
Vedoucí odboru Public Relations 
Schottenring 30, 1010 Vídeň 
Tel.: +43 (0)50 350-21027 
Fax: +43 (0)50 350 99-21027 
E-Mail: barbara.hagen@vig.com 
Tiskovou informaci najdete i na adrese http://www.vig.at 

3M 
2009

3M 
2008

3M 
2009

3M 
2008

3M 
2009

3M 
2008

3M 
2009

3M 
2008

Předepsané 
pojistné 1.244,62 1.215,81 404,47 359,67 186,23 161,31 143,09 174,04

Zisk před 
zdaněním 77,26 76,05 24,21 20,55 4,91 10,77 6,29 7,34

V mil. EUR
Rumunsko Ostatní země 

SVE Ostatní trhy Koncern

3M 
2009

3M 
2008

3M 
2009

3M 
2008

3M 
2009

3M 
2008

3M 
2009

3M 
2008

Předepsané 
pojistné 167,83 200,86 157,19 124,29 42,01 75,26 2.345,43 2.311,25

Zisk před 
zdaněním 6,28 2,70 -2,54 2,66 4,42 4,78 120,82 124,85
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