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GRAWE 2011: Stabilitāte. Dinamika. Panākumi. 
GRAWE 2011. finanšu gadu ir noslēgusi ar prēmiju apjoma 
pieaugumu. 
 

2011. gadā koncerns GRAWE atkal parādīja sevi kā stabilu un drošu partneri.  Atšķirībā no pārējās 

apdrošināšanas sfēras Austrijā, koncerns GRAWE 2011. gadu ir beigusi ar apdrošināšanas prēmiju 

gada apjoma pieaugumu. GRAWE finanšu radītāji izceļas ar stabilitāti ne tikai Austrijā, bet arī 

GRAWE grupas nacionālajās kompānijās.  

 

GRAWE stabilitāte Austrijā 

Kompānijai Grazer Wechselseitige Versicherung AG iemaksāto prēmiju kopējā summa 2011. gadā 

pieauga par 3,9 milj. €, kas ir par  0,9% vairāk nekā 2010. gadā, sasniedzot 463,6 milj. €. Noslēgto 

līgumu skaits sastāda 1.879.807 (gb.), kas apliecina pieaugumu par 1,8%. Arī dabas katastrofu 

ievērojams samazinājums pozitīvi ietekmēja kompānijas darbības rezultātus. Apdrošināšanas 

atlīdzības izmaksas samazinājās par 31,6 milj. € jeb 10,1%, sasniedzot 281,0 milj. €. Peļņa pirms 

nodokļu nomaksas 2011. gadā ir 41,129 milj. €, paliekot iepriekšēja gada līmenī (41,260 6 milj. €). 

Kopējie kompānijas  2011. gada radītāji liecina par GRAWE stabilitāti. 

 

Kapitālieguldījumu stabilitāte 

Pateicoties pastāvīgai un konsekventai kapitālieguldījumu stratēģijai, GRAWE ir drošs un stabils 

iekšzemes ekonomikas balsts. Tai uzticētos līdzekļus pārsvarā investē vērtspapīros ar fiksētiem peļņas 

procentiem un nekustamā īpašuma objektos ar stabilu vērtību. Kapitālieguldījumu summa 

apdrošināšanas jomā 2011. gadā pieauga par 6,5%, kas sastāda 3.372, 6 milj. €. 

 

Šai laikā, kad vidējie pašu kapitāla daļas rādītāji tirgū ir 8,9% un maksātspējas rādītāji 285,2%, GRAWE 

2011.gada rādītāji ievērojami pārsniedz šo līmeni, attiecīgi 15,6% un 470,6%. Šī finansiālā stabilitāte 

liecina par to, ka GRAWE ir drošs partneris klientiem ne tikai Austrijā, bet arī ārzemēs. 

 

 

Stabilitāte dzīvības apdrošināšanas jomā 

Saskaņā ar žurnāla „FORMAT” veiktās aptaujas rezultātiem un salīdzinot Austrijas tirgus 

piedāvājumus, klasiskais dzīvības apdrošināšanas produkts “ GRAWE KLASSIK“ arī šogad ir līderis 

garantēto un izmaksāto apdrošinājuma summu ziņā. Šis izcilais rezultāts tika sasniegts pateicoties 

drošai kapitālieguldījumu stratēģijai, līdzdalībai peļņā un kopējai procentu likmei (4,0 %) – 
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visaugstākajai starp Austrijas kompānijām, kas darbojas šajā jomā. Pateicoties šim produktam 

GRAWE saviem klientiem piedāvā maksimālo rentabilitāti un drošību. 

 

Stabilitāte attiecībās ar klientiem 

GRAWE pierādīja stabilitāti attiecībās ar klientiem arī 2011 gadā. Un jau ceturto reizi pēdējo piecu 

gadu laikā kompānija tika apbalvota ar „Recommender Award“, kuru piešķir Austrijas finanšu 

mārketinga sabiedrība FMVÖ. Šī balva ir tādu jēdzienu kā „savstarpēja uzticība” un „orientācija uz 

klientu individuāliem vajadzībām” sinonīms.   

 

Uzraudzības padomes vadītāja maiņa 

Pēc vairāk kā 27 gadu darbības uzraudzības padomes prezidenta amatā (kopš 19.12.1984), Dr. Franz 

Harnoncourt-Unverzagt nodeva savu amatu Dr. Philipp Meran, kurš līdz šim ieņēma uzraudzības 

padomes locekļa amatu. Kārtējo reizi padomi vadīs tiešais Austrijas erchercoga Johanna pēctecis, kas 

liecina par tradīciju turpinājumu. 

Savas vadības laikā Dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt aktīvi veicināja GRAWE attīstību līdz 

starptautiska koncerna statusam ar pārstāvniecību 13 valstīs. Kā pateicību par ieguldījumu Dr. Franz 

Harnoncourt-Unverzagt piešķīra GRAWE goda prezidenta titulu. 

 

 

GRAWE 2011.  finanšu gads: 
 

                              2011. gada BILANCE  milj. € 

  

 

GRAWE Group 

Bilances summa 7.826,8  (+ 4,3 %) 

Prēmijas    721,7  (+ 1,9 %) 

Peļņa pirms nodokļu nomaksas      70,2  (- 7,0 %) 

 Apdrošināšana      63,1  (+ 8,2 %) 

 Bankas       7,1 (- 58,9 %) 

Pašu kapitāls    671,2  (+ 8,1 %) 
 

(Izmaiņas salīdzinot ar 2010. gadu) 

GRAWE AG 

Bilances summa 2.324,2   (+ 6,9 %) 

Prēmijas    463,6   (+ 0,9 %) 

Peļņa pirms nodokļu nomaksas      41,1   (- 0,3 %) 

Pašu kapitāls     389,4 (+ 10,1 %) 

 


