GRAWE 2012. gada bilance: „Mijiedarbība.
Panākumi.”
2012. finanšu gadā finansiālo rezultātu uzlabojumu, kas izsakāms ar divciparu skaitli, sasniedza
ne tikai GRAWE kompānija Austrijā, bet arī visa GRAWE Group kopumā.

2012. gadā, kurā kompānijas moto bija „Mijiedarbība. Panākumi”, tā uzrādīja pozitīvus
rezultātus: GRAWE Austrijā paaugstināja peļņu pirms nodokļu nomaksas par 12%, GRAWE Group
– par 26,5%. GRAWE (Austrijā) apdrošināšanas prēmiju summa 2012. gadā pieauga par 2,4%, bet
GRAWE Group kopējā apdrošināšanas prēmiju summa – par 4,1%.

Mijiedarbība – tie ir panākumi | Kompānijas GRAWE rezultāti Austrijā
Grazer Wechselseitigen Versicherung AG (GRAWE) kopējā apdrošināšanas prēmiju summa
2012. gadā pieauga par 11,1 miljonu euro un sasniedza 474,7 miljonus euro. Tas atbilst
pieaugumam par 2,4%, salīdzinot ar iepriekšējo, 2011., gadu. Tāpat par 2,2% pieauga prēmiju
apjoms īpašumu apdrošināšanas jomā. Par spīti dabas katastrofām un vairākām nelielām vētrām,
ar kurām iezīmējās pagājušais gads, GRAWE 2012. gada bilance ir pozitīva. Arī dzīvības
apdrošināšanas jomā prēmiju pieaugums ir 3,1%. Līgumu skaits 2012. gadā palielinājās par 1,9% un
sasniedza 1.915.497 gab. Peļņa, pirms nodokļu nomaksas 2012. gadā, bija 46,046 miljoni euro, kas
liecina par 12% pieaugumu.
Mijiedarbība – tā ir drošība | GRAWE kapitālieguldījumu stratēģija
GRAWE Group kapitālieguldījumu vērtība 2012. finanšu gadā pieauga par 7,7%, kas ir 3.633,5
miljoni euro. GRAWE uzticētie naudas līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti vērtspapīros ar fiksētu
ienākumu procentu un nekustamajos īpašumos ar stabilu vērtību, kas veido gandrīz 60% GRAWE
Austrijā un vairāk nekā 75% GRAWE Group kapitālieguldījumu. Izmantojot ilgtermiņa un
konservatīvu kapitālieguldījumu metodi, GRAWE ir uzticams un stabils Austrijas ekonomikas balsts.
Finanšu stabilitāte padara GRAWE kompāniju par drošu un uzticamu partneri ne tikai Austrijas, bet
arī ārvalstu klientiem. Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE), salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, ir izdevies gan palielināt pašu kapitāla daļu (16,4%), gan paaugstināt maksātspējas rādītājus
(497,5%). Tādā veidā GRAWE ievērojami pārsniedza tirgus rādītāju vidējo līmeni, kuri attiecīgi
veido 9,7% un 294,1%.

Mijiedarbība – tie ir apmierināti klienti | Visaugstākais peļņas procents dzīvības apdrošināšanas
jomā
Kopējā GRAWE klasiskā dzīvības apdrošināšanas produkta „GRAWE KLASSIK“ peļņas procentu
likme ir 3,75%, tādējādi GRAWE arī šogad ir Austrijas dzīvības apdrošināšanas tirgus līderis. Tātad
GRAWE klientiem piedāvātais produkts sniedz maksimālu rentabilitāti un drošību.
Mijiedarbība – tas ir spēks | GRAWE Group rezultāti
Pozitīvie rezultāti, ko sasniegušas mūsu meitas kompānijas, liecina par visu GRAWE Group
kompāniju veiksmīgu mijiedarbību 2012. gadā. Efektīva augošā Centrālās un Austrumeiropas
apdrošināšanas tirgus potenciāla izmantošana arī 2012. gadā ļāva tām sniegt būtisku ieguldījumu
GRAWE Group kopējos rezultātos. Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas kompānijas (ar GRAWE
Immo Holding kā mātes kompāniju, kas pārvalda nekustamos īpašumus gan ārzemēs, gan Austrijā)
arī spēja turpināt savu veiksmīgo darbību. Banku jomā (Bank Burgenland un Capital Bank-Gruppe),
par spīti sarežģītajiem ekonomikas apstākļiem, arī vērojama būtiska augšupeja.
GRAWE Group prēmiju apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaudzis par 29,6 miljoniem euro
jeb par 4,1%, un 2012. finanšu gadā tas iezīmējas ar 751,3 miljonu euro pieaugumu. 37% no
prēmiju kopējās summas ir Centrālās un Austrumeiropas meitas kompāniju iekasētās prēmijas.
GRAWE Group peļņa pirms nodokļu nomaksas 2012. gadā pieauga par 26,5% un bija 88,8 miljoni
euro. Bilances summa sasniedza 8.108,0 miljonus euro, kas atbilst pieaugumam par 3,6%.
Mijiedarbība – tā ir attīstība | No 01.01.2013. valdei ir jauns sastāvs
No 01.01.2013. Mag. Klaus Scheitegel un Dipl.Techn. Erik Venningdorf ir Grazer Wechselseitige
Versicherung AG (GRAWE) valdes locekļi. Kopā ar Mag. Dr. Othmar Ederer un DDI Mag. Dr.
Günther Puchtler viņi vada GRAWE Group.

„GRAWE” 2012. finanšu gada pārskats:
2012. gada bilance miljonos euro

Bilances summa
Prēmijas
Peļņa pirms nodokļu nomaksas
Pašu kapitāls

2.479,7
474,7
46,0
433,6

Izmaiņas, salīdzinot ar
2011. g.
(+6,7%)
(+2,4%)
(+12,0%)
(+11,3%)

GRAWE Group
Bilances summa
Prēmijas
Peļņa pirms nodokļu nomaksas
Pašu kapitāls

8.108,0
751,3
88,8
744,5

(+3,6%)
(+4,1%)
(+26,5%)
(+10,9%)
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