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Tiem, kas vēlas būt veiksmīgi ilgtermiņā, lietas jāaplūko tuvāk un 
jāizpēta pamatīgāk. GRAWE veiksmīgi ievēro šo principu vairāk kā 
185 gadus: arī 2014. finanšu gads noslēdzās veiksmīgi. 

Aplūkojot tuvāk, 2014. gads GRAWE Austria bija veiksmīgs. 
Grazer Wechselseitige Versicherung AG (GRAWE) kopējā apdrošināšanas prēmiju summa 2014. gadā 
sasniedza 520,6 miljonus eiro, salīdzinot ar iepriekšējo gadu tā pieauga par 29,7 miljonu eiro jeb 
6,1%. Prēmiju apjoms īpašumu apdrošināšanas jomā pieauga par 3,6%. Apdrošināšanas prēmiju 
pieaugums dzīvības apdrošināšanas jomā bija 12,9%, un tā rezultātā palielinājās gan polišu 
vienreizējās apdrošināšanas prēmijas, gan polišu regulārās apdrošināšanas prēmijas. Līgumu skaits 
palielinājās par 3,7% – līdz 2 031 925 polisēm. Peļņa pirms nodokļu nomaksas 2014. finanšu gadā 
sasniedza 48,5 miljonus EUR un tādējādi palielinājās par 1%. 
 
Aplūkojot tuvāk, GRAWE izvēlas stabilu kapitālieguldījumu stratēģiju. 
GRAWE pamatā vienmēr ir bijusi stabila ilgtermiņa izaugsme. Šis apstāklis ir atspoguļots arī 
kapitālieguldījumu stratēģijā. GRAWE uzticētie naudas līdzekļi galvenokārt tiek ieguldīti vērtspapīros 
ar fiksētu procentu likmi un nekustamajos īpašumos ar stabilu vērtību, kas veido gandrīz 60 % 
GRAWE Austrija un vairāk nekā 75 % GRAWE Group kapitālieguldījumu. GRAWE ar tās ilgtermiņa 
konservatīvajiem kapitāla ieguldījumiem ir stabils ekonomiskās darbības balsts visās valstīs, kurās tā 
darbojas. GRAWE Group kapitālieguldījumu vērtība 2014. finanšu gadā palielinājās par 5,4%, 
sasniedzot 4,058 miljonus EUR. 
 
Jau vairāk kā 185 gadus GRAWE ir uzticams partneris saviem klientiem un nodrošina aizsardzību un 
drošību visām paaudzēm šodien un nākotnē. Par to liecina pašu kapitāla (18,5%) un maksātspējas 
rādītāji (553,8%). 2014. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, GRAWE ir izdevies veiksmīgi palielināt 
abus minētos rādītājus, pārsniedzot tirgus vidējo rādītāju līmeni, kuri attiecīgi veido 10,6% un 218,4%. 

Pirmie aprēķini rāda, ka GRAWE ir arī lieliskā situācijā attiecībā uz gaidāmo 2. maksātspējas 
noteikumu ieviešanu 2016. gada 1. janvārī un pilnībā atbilst to maksātspējas prasībām. 
 
Aplūkojot tuvāk, mūsu klientu uzticība ir vissvarīgākā vērtība. 
Ar dzīvības apdrošināšanas produktu GRAWE KLASSIK, GRAWE saviem klientiem nodrošina augstāko 
kopējo procentu likmi 3,5%, tādējādi turpinot būt ievērojami augstākā līmenī virs tirgus vidējā 
rādītāja – 3,2%. Neskatoties uz sarežģīto situāciju kapitāla tirgū, GRAWE klienti var būt pārliecināti, ka 
arī turpmāk viņiem tiks piedāvāts maksimāls ienesīgums un drošība. 

Aplūkojot tuvāk, GRAWE veiksme sniedzas pāri robežām. 
Pozitīvie meitasuzņēmumu gada rezultāti liecina, ka mūsu drosme augt un mainīties nodrošināja 
veiksmi arī 2014. gadā. Sarežģītajai politiskajai un ekonomiskajai situācijai Ukrainā bija negatīva 
ietekme uz šajā valstī esošo GRAWE meitasuzņēmumu, bet citi apdrošināšanas meitasuzņēmumi 
spēja optimāli izmantot savu tirgu izaugsmes iespējas un gūt labus rezultātus. 

Situācija saistībā ar Heta Asset Resolution AG un Austrijas reģionālo hipotēku banku hipotēku 
obligāciju struktūrvienību pašlaik rada jaunus izaicinājumus GRAWE banku grupai. Tāpēc GRAWE 
Group 2014. gada finanšu pārskatā jau ir iekļauti visaptveroši nodrošinājumi. Banku apakšgrupa arī 
2014. gadā spēja gūt pozitīvus rezultātus. 
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2014. finanšu gadā GRAWE Group peļņa pirms nodokļu nomaksas kopumā sasniedza 72,1 miljonus 
EUR. Bilances summa sasniedza 8238,7 miljonus EUR. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
apdrošināšanas prēmiju apjoms palielinājās par 4,3% līdz 781,5 milj. EUR. Aptuveni 33% no prēmiju 
kopējās summas 2014. gadā ir Centrālās un Austrumeiropas meitas kompāniju iekasētās prēmijas. 
 
Aplūkojot tuvāk, prasmes ir vērtīgākais kapitāls. 
2014. gadā GRAWE tika nodarbināti aptuveni 4500 darbinieki, tādēļ tas ir nopietns darba devējs 13 
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. GRAWE apzināti investē savos darbiniekos kā vērtīgākajā 
kapitālā. Kopumā sākotnējām un turpmākajām apmācībām tika iztērēti 0,8 miljoni EUR. 
 
 
Īss GRAWE 2014. gada finanšu gada pārskats: 

 GRAWE AG kopējā apdrošināšanas prēmiju summa salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
pieauga par 6,1%  

 GRAWE AG pašu kapitāla rādītājs atkal palielinājās – līdz 18,5% 
 GRAWE maksātspējas rādītājs – 553,8%, 2014. gadā atkal ir ievērojami lielāks par vidējo 

tirgū (218,4%) 
 2014. gadā GRAWE Group guva 72,1 miljonu EUR peļņu pirms nodokļu nomaksas  
 2014. gadā GRAWE nodrošināja aptuveni 4500 darba vietas 13 Centrāleiropas un 

Austrumeiropas valstīs. 

GRAWE 2014. gada finanšu gada pārskats  

2014. gada bilance miljonos eiro 

GRAWE AG 
 

Izmaiņas, salīdzinot ar 2013. gadu 

Bilances summa 2697,5 (+ 2,8%) 

Prēmijas 520,6 (+ 6,1%) 

Peļņa pirms nodokļu nomaksas  48,5 (+ 1,0%) 

Pašu kapitāls 524,30  (+ 10,2%) 

GRAWE Group 
  

Bilances summa 8238,7 (+ 0,3%) 

- tostarp apdrošināšana  4251,7 (+ 5,3%) 

- tostarp bankas 3987,0 (- 4,5%) 

Prēmijas 781,5 (+ 4,3%) 

Peļņa pirms nodokļu nomaksas 72,1 (- 21,0%) 

- tostarp apdrošināšana  69,2 (- 2,1%) 

- tostarp bankas 2,8 (-86,1%) 

Pašu kapitāls 835,5 (+ 8,7%) 

 


