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Wyniki finansowe PZU za 1 kwartał 2011 roku
Wynik finansowy netto Grupy PZU za I kwartał 2011 wyniósł 791,2 mln zł i był zbliżony
do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego. O blisko 13% wzrósł przypis składki
z ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów indywidualnych – sztandarowej linii biznesowej
spółki majątkowej.
„Wynik finansowy za I kwartał 2011 roku był, pomimo dużego spadku dochodów z lokat, na podobnym
poziomie jak w I kw. roku ubiegłego. Cieszyć powinien istotny wzrost składki z ubezpieczeń
komunikacyjnych dla klientów indywidualnych, co pozwala nam utrzymać udziały rynkowe w tym
segmencie. Co więcej po raz pierwszy udało nam się powstrzymać odpływ klientów, który historycznie
przypadał na pierwsze miesiące roku. Równolegle kontynuujemy projekty, które mają na celu
ograniczenie kosztów oraz poprawę efektywności. Wyniki I kw. pozwalają z optymizmem myśleć
o wynikach całego roku.” – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.
Pozytywny wpływ na wynik netto Grupy PZU w I kwartale 2011 roku miały następujące czynniki:


Bardzo dobre wyniki sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów indywidualnych,
połączone z poprawą rentowności w segmencie ubezpieczeń majątkowych.



Wzrost przypisu składki w ubezpieczeniach na życie ze składką regularną.

 Konsekwentna realizacja strategii Grupy PZU, a w szczególności:

przebudowa jakości portfela w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla klientów
korporacyjnych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych;

prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych zmierzających do ograniczenia kosztów
administracyjnych.
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Brak w analizowanym okresie wpływu zdarzeń o charakterze katastroficznym - w I kwartale
2010 roku wypłacono oraz objęto rezerwami łącznie 161,2 mln zł z tytułu „szkód śniegowych”,
w I kwartale 2011 pojawiły się znacznie większe niż w roku ubiegłym szkody z ubezpieczeń
rolnych dotyczące przezimowania, na które utworzono rezerwę w wysokości 80,0 mln zł.



Redukcja kosztów administracyjnych dzięki przeprowadzonemu w roku 2010 programowi
restrukturyzacyjnemu oraz programowi redukcji kosztów stałych;



Objęcie konsolidacją Grupy Armatura – jednorazowy wpływ na wynik netto w kwocie
118,9 mln złotych;

To co negatywnie wpłynęło na wynik finansowy netto Grupy PZU to niższe o ponad 435 mln zł niż
w porównywalnym okresie roku ubiegłego dochody lokat. Pomimo tego zysk netto za I kwartał 2011
roku wyniósł 791,2 mln zł i był niższy o 2% od wyniku netto I kwartału poprzedniego roku.
Składki przypisane brutto za I kwartał 2011 roku wyniosły 3.976,9 mln zł. Wzrost o 172,1 mln zł
(+4,5%) był spowodowany wyższym przypisem w segmencie masowym działalności Grupy PZU.
Warto zwrócić uwagę na blisko 13%, rentowny wzrost przypisu z ubezpieczeń komunikacyjnych dla
klientów indywidualnych.
Dochody z działalności lokacyjnej za I kwartał 2011 roku wyniosły 474,5 mln zł. Spadek o 435,7 mln zł
wynikał głównie z niekorzystnego trendu na rynkach skarbowych papierów wartościowych oraz niższej
dynamiki wzrostu cen akcji na giełdach.
Mniejsza wysokości wypłaconych odszkodowań i świadczeń netto o 73,4 mln zł (-3%) wynika głownie
z braku szkód spowodowanych zdarzeniami katastroficznymi w segmencie ubezpieczeń majątkowych
i osobowych w porównaniu do I kwartału 2010 roku.
Spadek kosztów administracyjnych o 9,4% to efekt działań restrukturyzacyjnych prowadzonych
w spółkach z Grupy PZU. Oprócz kosztów wynagrodzeń, Grupie udało się w szczególności obniżyć
koszty informatyczne, koszty materiałów i usług o charakterze administracyjnym oraz koszty
utrzymania nieruchomości.
Zysk z działalności operacyjnej w I kwartale 2011 roku wyniósł 962,2 mln zł i był niższy o 67,0 mln zł
w stosunku do wyniku w analogicznym okresie poprzedniego roku, co wynikało głównie ze
zmniejszenia dochodów z działalności inwestycyjnej Grupy PZU.
Skonsolidowane kapitały własne według MSSF na dzień 31 marca 2011 roku wynosiły 13.734,7 mln zł
i były wyższe rok do roku o 14%. Konsekwencją wzrostu kapitałów był niższy, chociaż wciąż bardzo
wysoki wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE), który wyniósł 23,9% (- 3,8 p.p.).
Wartość aktywów finansowych na dzień 31 marca 2011 roku wynosiła 47.411,9 mln zł.
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Lp. Wyszczególnienie

Okres
zakończony w dniu
31.03.2011

1.

Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto

3 976 884

3 804 773

2.

Odszkodowania i świadczenia
ubezpieczeniowe netto oraz zmiana stanu

2 400 828

2 474 264

474 059
405 905

909 805
440 700

-129 544

135 274

197 698

333 831

791 235
13 734 678
47 411 928
53 640 564

807 412
12 053 249
47 409 523
52 577 500

3.

rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Dochód z działalności lokacyjnej w tym:
3a. Przychody netto z inwestycji
3b.

Wynik netto z realizacji i odpisy z
tytułu utraty wartości inwestycji

Zmiana netto wartości godziwej
3c. aktywów i zobowiązań
wycenianych do wartości godziwej
4.
5.
6.
7.

Zysk netto
Kapitały własne
Aktywa finansowe
Aktywa razem

Dodatkowe informacje:
Biuro Prasowe PZU
tel. (022) 582 58 07
faks: (022) 582 58 09
e-mail: rzecznik@pzu.pl
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