Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Komunikat prasowy
Warszawa, 18 maja 2010 r.

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.
807,41 mln zł netto zarobiła Grupa PZU w I kw. 2010 r. Na poziomie skonsolidowanym
składka ubezpieczeniowa przypisana brutto wyniosła 3.927,8 mln PLN.
„W I kwartale 2010 r. Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł netto. To bardzo dobry wynik.
Gdyby nie długa i śnieżna zima, która spowodowała znaczący wzrost wypłat odszkodowań i
świadczeń, wynik ten byłby jeszcze lepszy. Ponadto początek 2010 r. oznaczał dla Grupy PZU
zainicjowanie programu restrukturyzacji zatrudnienia, którego długofalowym efektem ma być
między innymi istotne zmniejszenie kosztów działalności.” – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes
Zarządu PZU SA.
Wyniki finansowe Grupy PZU w pierwszym kwartale roku 2010 były kształtowane głównie przez
następujące czynniki:


Realizacja strategii Grupy PZU, w zakresie:


utrzymania dominującej pozycji w zakresie grupowych ubezpieczeń na życie przy
stabilnym poziomie rentowności tej linii biznesowej,



przebudowy

portfela

w

ubezpieczeniach

komunikacyjnych

dla

klientów

korporacyjnych powodującej spadek składki przypisanej w segmencie ubezpieczeń
majątkowych i osobowych,


prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych, przekładających się na spadek kosztów
administracyjnych.



Niższe niż w analogicznym okresie roku 2009 rozwiązanie rezerw technicznoubezpieczeniowych wynikające z konwersji polis wieloletnich na polisy jednoroczne w
segmencie ubezpieczeń na życie.
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Dobre wyniki z działalności lokacyjnej, mimo znaczącego zmniejszenie wartości portfela
inwestycyjnego, ze względu na wypłaconą w listopadzie 2009 roku zaliczkę na poczet
przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2009 (12.750 mln PLN).



Długa zima z dużą ilością opadów śniegu, w efekcie której znacząco wzrosła liczba
szkód w ubezpieczeniach majątku, OC ogólnego i rolnych, co obniżyło rentowność w
segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe działalności Grupy PZU za I kwartał 2010 roku
(niezbadane, sporządzone zgodnie z MSSF, w tys. PLN)

Lp. Wyszczególnienie

31.03.2009

1.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

2.

Dochód z działalności lokacyjnej

2a. Przychody netto z inwestycji
2b.
2c.

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty
wartości inwestycji
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i
zobowiązań wycenianych do wartości godziwej
Odszkodowania

3.

i

31.03.2010

3 992 173

3 927 789

416 719

911 414

678 427

442 309

-108 614

135 274

-153 094

333 831

1 693 394

2 459 124

świadczenia

ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

4.

Koszty akwizycji

424 981

433 329

5.

Koszty administracyjne

442 967

390 292

6.

Zysk z działalności operacyjnej

1 433 347

1 029 167

7.

Zysk netto

1 144 646

807 412

8.

Kapitały własne

21 018 295

12 053 249
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Wybrane dane finansowe dla segmentów działalności Grupy PZU za I kwartał 2010 roku
(niezbadane, sporządzone zgodnie z MSSF, w tys. PLN)

Lp. Wyszczególnienie
1.

31.03.2010

3 992 173

3 927 789

1a. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

2 445 556

2 322 886

1b. Ubezpieczenia na życie

1 547 335

1 605 469

-

-

-718

-566

1 433 347

1 029 167

2a. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

541 244

173 806

2b. Ubezpieczenia na życie

852 422

778 887

38 190

27 169

1 491

49 305

1c.
1d.
2.

2c.
2d.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

31.03.2009

Ubezpieczenia emerytalne
Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i
inne spółki)
Zysk z działalności operacyjnej

Ubezpieczenia emerytalne
Niealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i
inne spółki)
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Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto w I kwartale 2010 roku zmalały o 64,4 mln zł (1,6%)
w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co było spowodowane niższym
przypisem w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (głównie w ubezpieczeniach
komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych), który był częściowo kompensowany wzrostem
sprzedaży w segmencie ubezpieczeń na życie (rozwój ubezpieczeń grupowych).
Wzrost dochodów z lokat o 494,7 mln zł (118,7%) wynikał głównie z wzrostu wyceny
instrumentów kapitałowych (głównie wycena akcji w portfelu). Wzrost był ograniczany przez
zmniejszenie przychodów netto z inwestycji o 236,1 mln zł – spadek przychodów odsetkowych
wynikający z wypłaty 12.750 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2009 rok (w listopadzie
2009).
Wzrost odszkodowań i świadczeń netto o 765,7 mln zł (45,2%) wynika po części z niższego
poziomu konwersji polis wieloletnich na jednoroczne (mniejsze rozwiązanie rezerwy
matematycznej) w segmencie ubezpieczeń na życie, a po części z wyższych szkód
spowodowanych opadami i roztopami śniegu w segmencie ubezpieczeń majątkowych i
osobowych (w I kwartale 2010 roku odnotowano 161,2 mln zł z tytułu „szkód śniegowych”,
podczas gdy w I kwartale 2009 roku było to 5,2 mln zł).
Koszty akwizycji w I kwartale 2010 wzrosły do 433,3 mln zł w stosunku do 425,0 mln zł w I
kwartale 2009 roku. Ten 2% wzrost spowodowany był głównie zmianami w tym obszarze w
segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (stopniowa zmiana struktury produktowej w
stronę produktów z wyższymi prowizjami i wprowadzenie dodatkowych premii motywacyjnych
dla agentów w 2009 roku).
Spadek kosztów administracyjnych w omawianym okresie o 52,7 mln zł (11,9%) w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego był w znacznej mierze następstwem działań
restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w spółkach z Grupy PZU, w tym m.in. programu
restrukturyzacji zatrudnienia w Centralach PZU i PZU Życie przeprowadzonego w drugiej
połowie 2009 roku.
Zysk z działalności operacyjnej za I kwartał 2010 roku był niższy o 404,1 mln zł (28,2%) w
stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wynikało to głównie z wzrostu
odszkodowań i świadczeń wypłaconych netto w bieżącym roku oraz niższego rozwiązania
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, częściowo kompensowanego wzrostem dochodów z
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lokat. Obniżenie zysku z działalności operacyjnej przełożyło się bezpośrednio na zmniejszenie
zysku netto o 337,2 mln zł (29,5%) w I kwartale 2010 roku w stosunku do I kwartału roku 2009.
Kapitały własne na koniec I kwartału 2010 roku zmniejszyły się o 8.965,0 mln zł (-42,7%) w
stosunku do stanu na koniec I kwartału 2009. Spadek wysokości kapitałów własnych wynikał z
wypłaty 12.750 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2009 rok na mocy postanowień Umowy
Ugody i Dezinwestycji (wypłata w listopadzie 2009). Niższy poziom kapitałów przełożył się
pozytywnie na ich rentowność – współczynnik ROE na koniec I kwartału 2010 roku wyniósł
28,7%, podczas gdy rok wcześniej wynosił 22,8%.
Wybrane dane finansowe dla PZU SA i PZU Życie SA za I kwartał 2010 roku (niezbadane,
sporządzone zgodnie z PSR, w tys. PLN)

Lp. Wyszczególnienie
1.

31.03.2009

31.03.2010

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

1a. PZU SA

2 380 216

2 268 168

1b. PZU Życie SA

2 004 955

1 836 828

2a. PZU SA

316 424

-59 322

2b. PZU Życie SA

970 734

683 884

2.

Wynik techniczny

Kontakt dla mediów: Biuro Prasowe Grupy PZU, tel. (022) 582 58 07, rzecznik@pzu.pl
Kontakt dla inwestorów: Piotr Wiśniewski, koordynator ds. relacji inwestorskich,
tel. (022) 582 26 23
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Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani
zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery
wartościowe spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. („PZU”). Prospekt emisyjny, sporządzony w
związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji PZU do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. („Prospekt”), został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej PZU pod
adresem www.pzu.pl oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego pod
adresem www.dm.pkobp.pl.
Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też
zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby
sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach
Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii,
Kanadzie i Japonii.
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