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Rekordno poslovno leto 2019, rezultat iz poslovanja 5,2
milijarde evrov in dobičkom v višini 2,7 milijarde evrov.
Odličen kapitalski položaj s količnikom kapitalske
ustreznosti v višini 224 % in povečanjem dividend za
6,7 %, na 0,96 evrov na delnico
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Rezultat iz poslovanja zahvaljujoč vsem področjem poslovanja znaša 5,2
milijarde evrov (+6,9 %)



Močna rast dobička, ki je dosegel 2,7 milijarde evrov (+15,7 %). Prilagojeni
čisti dobiček* je znašal 2,2 milijardi evrov. Ob izločenju enkratnega zneska
188 milijonov evrov za transakcijo upravljanja obveznosti ob odkupu
podrejenih obveznic, je prilagojeni čisti dobiček znašal 2,4 milijarde evrov
(+6,6 %)



Najboljši v panogi na področju čistih prihodkov iz življenjskih zavarovanj s
13,6 milijarde evrov (+19,6 %). Tehnične rezervacije življenjskih
zavarovanj so dosegle 369,4 milijarde (+7,6 %). Stopnja donosa novega
posla se je ustalila na odličnih 3,89 % (-0,49 odstotne točke)



Na področju premoženjskih in nezgodnih zavarovanj je obračunana
kosmata premija znašala 21,5 milijarde evrov (+3,9 %). Naš kombinirani
količnik je pri 92,6 % (-0,4 odstotne točke) najboljši v panogi



Zahvaljujoč pozitivnim trendom na področju življenjskih, premoženjskih in
nezgodnih zavarovanj, je kosmata premija dosegla 69,8 milijarde (+4,3 %),
od katerih je 15,2 milijarde evrov prišlo iz družbenih in okoljskih produktov



Dobiček iz upravljanja s premoženjem je narasel na 280 milijonov evrov
(+19 %)



Odlična kapitalska pozicija s količnikom kapitalske ustreznosti v višini 224
% (217 % v poslovnem letu 2018, +8 odstotnih točk)



Predlagana dividenda na delnico je 0,96 evra, kar pomeni rast za 6,7 %
(0,90 evrov v poslovnem letu 2018)

Glavni izvršni direktor Skupine Generali Philippe Donnet je izpostavil: »Generali je
leto 2019 zaključil z najboljšimi rezultati iz poslovanja v svoji zgodovini in z odlično
kapitalsko pozicijo. Konsolidiral je svojo vlogo globalne vodje v zavarovalniški industriji
Pričujoči rezultati potrjujejo, da smo na potim da v celoti dosežemo cilje, zastavljene v
našem strateškem načrtu 'Generali 2021.' Disciplinirana izvedba strategije je gonilo naše
dobičkonosne rasti na vseh poslovnih področjih in nam omogoča okrepitev diverzifikacije
virov dobička, s čistimi prihodki na področju življenjskih zavarovanj na odlični ravni in z
najboljšim kombiniranim količnikom med konkurenti. Te rezultate smo, makroekonomski
situaciji navkljub, dosegli s sodelovanjem vseh nas v Generaliju – zaposlenih,
zavarovalniških agentov in partnerjev – ki s svojim delom prispevamo k izpolnjevanju naše
ambicije – postati vseživljenjski partner našim strankam. Naša prioriteta je negovati rast
Skupine, ki vključuje našo dolgoročno zavezo trajnosti. Zastavili smo si jasne in merljive
cilje, osredotočene na okolje (z ozirom na neposredni okoljski vpliv, produkte in investicije),
dobrobit zaposlenih, lokalne skupnosti, v katerih delujemo, ter na najvišje standarde
vodenja. Naši rezultati v letu 2019 in napredek pri doseganju ciljev strateškega načrta
'Generali 2021' so nas poleg tega okrepili za soočanje s hitro razvijajočo se situacijo, ki jo je
povzročil globalni izbruh COVID-19. Naša ključna prioriteta je varovanje zdravja in dobrobiti

naših zaposlenih ter zagotavljanje neprekinjenega poslovanja naše družbe ob ohranjanju
celotnega spektra naših produktov ter nivoja storitev za naše strank.«
V letu 2019 je Skupina dosegla trdno in dobičkonosno rast na vseh poslovnih področjih,
zahvaljujoč disciplinirani in učinkoviti izvedbi strateškega načrta 'Generali 2021.' Rezultati
potrjujejo tehnično odličnost Skupine in njeno trden kapitalski položaj, poslabšanju
makroekonomskih pogojev in nadaljnjemu scenariju nizkih obrestnih mer navkljub.
Doseženi rezultat iz poslovanja, 5.192 milijonov evrov, je najboljši v zgodovini. Na letni ravni
se je povečal za 6,9 % (4.857 milijonov evrov v poslovnem letu 2018), zahvaljujoč pozitivnim
rezultatom na vseh poslovnih področjih. Področji življenjskih in premoženjskih zavarovanj
potrjujeta odlično tehnično dobičkonosnost Skupine, kar odraža tudi kombinirani količnik, ki
dosega 92,6 % (-0,4 odstotne točke), ter stopnja donosa novega posla s 3,89 % (-0,49
odstotne točke). Povečanje na področju upravljanja s premoženjem je v veliki meri odraz
tržnih trendov ter konsolidacije prihodkov novih družb za upravljanje premoženja. Na rezultat
poslovanja in drugih področij poslovanja so ugodno vplivali rezultati družbe Banca Generali
in višji prihodki iz zasebnega kapitala.
Rezultat, ki ni neposredno povezan s poslovanjem, znaša -1.581 milijonov evrov (-1.361
milijonov v poslovnem letu 2018) in vključuje enkratni kosmati izdatek 245 milijonov evrov za
transakcijo upravljanja obveznosti ob odkupu podrejenih obveznic.
Čisti dobiček se je povečal na 2.670 milijonov evrov (+15,7 %) ter odraža tako izboljšave
rezultata iz poslovanja kot tudi prilive od prodaje družb – že prodanih in tistih, katerih proces
prodaje še poteka. Prilagojeni čisti dobiček, ki ne vključuje vpliva zgoraj omenjenih prodaj (v
celoti gre za 475 milijonov evrov), pa je dosegel 2.191 milijonov evrov. Po izključitvi
enkratnega čistega izdatka 188 milijonov evrov za transakcijo upravljanja obveznosti ob
odkupu podrejenih obveznic, je čisti dobiček znašal 2.379 milijonov evrov (+6,6 %).
Čisti dobiček na področju upravljanja premoženja je dosegel 280 milijonov evrov (+19 %).
Kosmate obračunane premije Skupine so znašale 69.785 milijonov evrov. Povečanje za 4,3
% je rezultat pozitivnega razvoja na vseh poslovnih področjih. V skladu s cilji strategije
'Generali 2021,' so družbeni in okoljski produkti prinesli 15.225 milijonov evrov vseh premij.
Čisti prilivi na področju življenjskih zavarovanj so dosegli 13.632 milijonov evrov (+19,6
%). Tehnične rezervacije, ki jih poganjajo obsežni čisti prilivi, so se povečale za 7,6 %, na
369,4 milijarde evrov. Premija življenjskih zavarovanj je znašala 48.260 milijonov evrov, kar
pomeni povečanje za 4,5 %, zahvaljujoč dobrim rezultatom v drugi polovici leta. Premija
premoženjskih in nezgodnih zavarovanj je znašala 21.526 milijonov evrov, kar pomeni
povečanje za 3,9 %, zahvaljujoč trendom na področju avtomobilskih zavarovanj (+2,4 %) in v
drugih panogah (+3,8 %), kar potrjuje pozitivni razvoj, ki smo ga beležili že v prejšnjih kvartalih.
Sredstva Skupine v upravljanju obsegajo 630,1 milijarde evrov (+29 %).
Kapital delničarjev Skupine je znašal 28.360 milijonov evrov (+20,2 %). Sprememba je v veliki
meri odraz rezultatov Skupine, distribuciji dividend in sprememb v drugih dobičkih ali izgubah,
ki se pripoznajo v kapitalu delničarjev (spremembe v rezervah za spremembo vrednosti
naložb, ki s razvrščene kot za prodajo razpoložljiva sredstva).
Skupina potrjuje svoj odličen kapitalski položaj s količnikom kapitalske ustreznosti v višini
224 % (povečanje za 8 odstotnih točk navkljub vztrajnim nizkim obrestnim meram).
V skladu s ciljem finančne optimizacije, zastavljenem v strateškem načrtu, je Skupina že v
januarju 2020 dosegla sredino zastavljenega cilja zmanjšanja dolga, pri čemer je zmanjšanje
letnih obresti preseglo najvišji cilj zastavljen v načrtu.
Donosnost kapitala je dosegla 12,4 %, kar je v skladu s strategijo 'Generali 2021.'
Dividenda na delnico, ki bo predlagana na naslednji skupščini, bo 0,96 evrov – to je 6 centov
več na delnico kot v preteklem letu (povečanje za 6,7 %). Vsega skupaj bo izplačanih 1.513
milijonov evrov.

ZAVEZA TRAJNOSTI
Glede na strateški načrt 'Generali 2021' je trajnost ključni gradnik strategij družbe. V letu 2019
je bila Skupina pobudnica pomembnih iniciativ za vključevanje trajnosti v vsa poslovna

področja. Tako je bil Generali uvrščen na indeks »Dow Jones Sustainability World Index«
in prvič na evropsko različico indeksa (Dow Jones Sustainability Europe Index). Vključen je
bil tudi na seznam »2020 Global 100 Most Sustainable Corporations«, ki ga sestavlja
Corporate Knights. Že januarja se je Generali pridružil skupini Net-Zero Asset Owner
Alliance, ki na pobudo Združenih Narodov združuje 18 pokojninskih skladov in zavarovalnic
pri prizadevanjih za popolno zmanjšanje toplogrednih izpustov.
Skupina je zbrala več kot 15 milijard evrov premij na področju družbenih in okoljskih produktov
ter skupno vložila 2,7 milijarde evrov v nove zelene in trajnostne naložbe. Je tudi prva
zavarovalnica v Evropi, ki je izdala podrejeno zeleno obveznico (750 milijonov evrov).
Skupina je zelo aktivna v lokalnih skupnostih držav, v katerih posluje.

* Prilagojeni čisti dobiček ne vključuje vpliva dobičkov in izgub, povezanih z odtujitvijo

GENERALI d. d. je ena izmed vodilnih zavarovalnic v Sloveniji in del Skupine Generali. Generali je
eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila
leta 1831, prisotna je v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je v letu 2018 presegel
66 milijard evrov. S skoraj 71.000 zaposlenimi po vsem svetu in 61 milijoni strank ima Skupina
vodilni položaj v Evropi in vedno bolj pomembno pozicijo na trgih Azije in Latinske Amerike. V
Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji deluje Skupina preko svoje regionalne pisarne v Pragi.
V 12 državah je ena izmed treh glavnih zavarovalnic. Generalijeva ambicija je postati vseživljenjski
partner svojim strankam, ki ponuja inovativne in prilagojene rešitve zahvaljujoč edinstveni
distribucijski mreži.

