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Vienna Insurance Group confirmă rezultatele foarte bune din 2021 
Rata solvabilității de 250% demonstrează capitalizarea puternică 
 
Rapoartele Vienna Insurance Group (VIG) privind anul financiar 2021, publicate pe 14 aprilie 
2022, confirmă datele preliminare anunțate în data de 8 martie 2022. Varianta online a Raportului 
anual al Grupului pentru 2021 va fi disponibilă la adresa www.annual-report.vig/2021. Raportul 
anual al grupului pentru 2021, Raportul de sustenabilitate 2021, Raportul privind valoarea 
încorporată, Rapoartele financiare anuale ale VIG Holding, precum și Raportul privind 
solvabilitatea și situația financiară sunt disponibile la adresa www.vig.com.  
 
Rezultatele din 2021 denotă robustețea afacerii  
Cu un volum al primelor de 11 miliarde de euro (+5,5%), un profit înainte de impozitare de 511 
milioane de euro (+47,8%) și o rată combinată a daunei de 94,2% (-0,8 puncte procentuale), Grupul 
VIG a obținut per ansamblu rezultate foarte bune în 2021. “Indicatorii cheie demonstrează robustețea 
afacerii grupului și confirmă răspunsul nostru prompt la provocările majore de la nivelul industriei, în 
special prin intermediul digitalizării. Aceasta s-a dovedit un element cheie în timpul pandemiei în 
menținerea operațiunilor și, mai ales, a relației cu clienții”, a explicat Elisabeth Stadler, CEO al Vienna 
Insurance Group.  
 
Capitalizare puternică  
Rata de solvabilitate de 250% la finalul lui 2021 demonstrează capitalizarea puternică a grupului VIG. 
La 31 decembrie 2021, VIG avea fonduri proprii de circa 10,3 miliarde de euro, din care aproximativ 
85% în categoria fondurilor de nivel 1 (cel mai înalt nivel de calitate). Cerința minima legală privind 
necesarul de capital de solvabilitate este de aproximativ 4,1 miliarde de euro.  
 
Valoare încorporată îmbunătățită 
Valoarea încorporată a segmentelor de business asigurări de viață și de sănătate este valoarea netă a 
activelor la care se adaugă valoarea actuală a profiturilor viitoare prognozate, rezultate din contractele 
de asigurare existente. Datorită evoluției pozitive a dobânzilor, valoarea încorporată (după impozitare) 
a crescut la 3,85 miliarde de euro, la 31 decembrie 2021 (valoarea revizuită pentru anul 2020: 2,91 
miliarde de euro). În special în Austria, valoarea încorporată a crescut cu 817 milioane de euro, 
datorită portofoliului influențat de evoluția dobânzilor. Zona ECE a contribuit cu 118 millioane de euro 
la această creștere. 
La generarea valorii încorporate a contribuit profitabilitatea noului business, cu o marjă de 2,5%. 
Grupul VIG a obținut din nou o marjă consistentă a profitabilității în zona ECE, de 3,8%. 
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Sustenabilitatea - obiectiv strategic al Grupului 
Obiectivele Grupului stabilite în actualul program strategic “VIG 25” includ, pentru prima oară, proiecte 
cu componentă ESG în beneficiul societății, clienților și angajaților. “Nu este vorba despre introducerea 
în premieră a sustenabilității ca obiectiv, ci despre urmarea cu consecvență a unei căi pe care deja am 
pornit. Încă de la înființarea sa în secolul al XIX-lea, grupul nostru s-a dedicat unor cauze sociale și 
practici sustenabile de business, urmărind totodată și o creștere profitabilă”, a explicat Elisabeth 
Stadler. Strategia de sustenabilitate a grupului VIG își propune să promoveze investiții în energie 
regenerabilă și în obligațiuni verzi, precum și să elimine treptat implicarea în sectorul cărbunelui. 
Raportul de sustenabilitate indică un volum total al plasamentelor în obligațiuni verzi de 436 de 
milioane de euro la finalul lui 2021, ceea ce reprezintă o creștere cu peste 83% față de anul anterior. 
Ponderea obligațiunilor verzi a crescut astfel de peste șase ori în raport cu anul 2018, când volumul 
acestora se ridica la 70 de milioane de euro. Ca parte a strategiei sale privind schimbările climatice, 
Grupul VIG a decis să se retragă din sectorul cărbunelui încă din anul 2019. Conform strategiei 
Grupului privind schimbările climatice, VIG se angajează să nu mai asigure companiile din sectorul 
cărbunelui. Începând cu luna mai 2019, nicio poliță nouă de asigurare nu a mai fost emisă pentru mine 
de cărbune sau pentru termocentrale pe bază de cărbune. Polițele în vigoare pentru acest sector vor 
dispărea treptat. În 2021, expunerea clienților corporate la riscul reprezentat de sectorul cărbunelui s-a 
redus cu 74%, comparativ cu 2019. 
 
 
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 cu o tradiţie îndelungată, branduri 
puternice şi o relaţie apropiată cu clienţii este format din aproximativ 50 de companii din 30 de ţări. Cei peste 
25.000 de angajaţi ai VIG răspund nevoilor de zi cu zi ale celor peste 22 de milioane de clienți. Acțiunile VIG sunt 
cotate la Bursa de Valori din Viena din 1994. Grupul VIG 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 
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