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GRAWE 2015: Kopā un sekmīgi 

Ja vēlaties gūt panākumus 13 Centrāla un Austrumeiropas valstīs, starptautiskās 
sadarbības īpatnības ir jāapvieno vienā kopīgā bāzē, izveidojot stabilu pamatu. 

Kopā un sekmīgi ‒ ar tradīcijām un izaugsmi 2015. gadā. 
Mūsu izpratnē tradīcijas ir nemitīga attīstība, taču tajā pašā laikā tās ir mūsu vēstures cienīšana un 
vērtību saglabāšana. Izmantojot šādu panākumu gūšanas stratēģiju, Grazer Wechselseitige 
Versicherung AG kopējie ienākumi no prēmijām 2015. gadā pieauga par 1,9 miljoniem EUR jeb 0,4 %, 
sasniedzot 522,5 miljonus EUR. Prēmiju pieaugums nedzīvības apdrošināšanā bija 2,9 %. Kopējais 
parakstīto dzīvības apdrošināšanas prēmiju apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās par 
6,0 %. Šis samazinājums saistīts ar prēmiju ar vienreizēju iemaksu segmenta  sašaurināšanu. Savukārt 
arī 2015. gadā, atkal bija pieaugums polisēm ar tekošajām prēmijām. Iepriekšējā finanšu gada laikā 
polišu portfeļa pieaugums bija 3,4 %, sasniedzot 2 100 504 polises. 2015. gadā bruto peļņa pirms 
nodokļiem (EBT) pieauga par 6,7 %, sasniedzot 51,8 miljonus eiro. 
 
Kopā un sekmīgi ‒ ar stabilu ieguldījumu stratēģiju. 
Stabilitāte mums nozīmē to, ka GRAWE klientu uzticētos līdzekļus iegulda ilgtspējīgā veidā, vienlaikus 
radot klientiem arī maksimālu ienesīgumu un pievienoto vērtību. Līdz ar to, gandrīz 60 % no GRAWE 
Austria portfeļa un vairāk kā 70 % no GRAWE Group portfeļa sastāv no vērtspapīriem ar fiksētām 
procentu likmēm un nekustamā īpašuma ar stabilu vērtību. Kopumā GRAWE Group investīcijas 
pagājušajā finanšu gadā pieauga par 6,0 %, sasniedzot 4300, 2 miljonus EUR. 
 
Kopā un sekmīgi ‒ ar drošu kapitāla bāzi. 
Drošība mūsu izpratnē nozīmē to, ka klientu vēlmes ir GRAWE prioritāte un GRAWE vienmēr ir 
nepieciešamā finanšu stabilitāte, lai to nodrošinātu. GRAWE 19,5 % pašu kapitāla attiecība 2015. 
gadā būtiski pārsniedz vidējo tirgus līmeni -11,1 %. GRAWE maksātspējas norma („Maksātspēja I”) ir 
590,8 %, kas arī ievērojami augstāks rādītājs nekā vidēji nozarē (231,9 %). Pārejot uz jaunajiem 
„Maksātspēja II” noteikumiem 01.01.2016., GRAWE sekmīgi īstenoja visus nepieciešamos soļus 
pagaidu posmā un ideāli sagatavojās šim procesam. 
 
Kopā un sekmīgi ‒ ar klientu uzticēšanos. 
Uzticēšanās mums nozīmē to, ka saviem dzīvības apdrošināšanas klientiem varam piedāvāt drošus un 
īpaši ienesīgus produktus, neskatoties uz sarežģītiem kapitāla tirgus apstākļiem. Klasiskajā dzīvības 
apdrošināšanā GRAWE KLASSIK, GRAWE piedāvā klientiem kopējo procentu likmi 3,25 %, kas būtiski 
pārsniedz vidējo rādītāju tirgū ‒ 2,88 %. 

Kopā un sekmīgi ‒ ar ciešu un dinamisku sadarbību. 
Dinamika mums nozīmē nepārtrauktu pilnveidošanos un tirgus pozīcijas uzlabošanu valstīs, kur 
darbojas GRAWE, ievērojot nepieciešamos piesardzības pasākumus. Šī drosme augt un mainīties 
nesusi augļus 2015. gadā, par ko liecina mūsu apakšuzņēmumu pozitīvie gada noslēguma rezultāti trīs 
galvenajās nozarēs: apdrošināšanā, nekustamo īpašumu sfērā un banku darbībā. 
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Mums ir īpašs prieks par izaugsmi GRAWE Group banku sektorā: 2015. gada jūnija beigās, Bankhaus 
Schelhammer & Schattera AG kļuva par jaunāko GRAWE banku grupas dalībnieci. 

2015. finanšu gadā GRAWE Group bruto ieņēmumi pirms nodokļiem (EBT) bija 115,3 miljoni EUR, kas 
ir par 60,1 % vairāk nekā pagājušajā gadā. Lielāko šī pieauguma daļu veidoja banku sektors, taču 
ievērojamu ieguldījumu sniedza arī apdrošināšana un operācijas ar nekustamo īpašumu, palīdzot 
uzlabot GRAWE Group darbības rezultātus. GRAWE Group parakstīto prēmiju apjoms pieauga par 1,6 
% un sasniedza 794,1 miljonus EUR. Apmēram 35 % no kopējiem prēmiju ienākumiem veidoja 
GRAWE apdrošināšanas meitas uzņēmumi Centrāleiropā un Dienvidaustrumeiropā. 
 
 
Īss GRAWE 2015. gada finanšu gada pārskats: 

 
-  GRAWE AG ieņēmumu pirms nodokļiem (EBT) pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu 6,7 %. 
-  GRAWE maksātspējas norma („Maksātspēja I”) 2015. gadā ir 590,8 %. Nozares vidējais rādītājs: 
231,9 %. 
- GRAWE pašu kapitāla attiecība 2015. gadā (19,5 %) arī būtiski pārsniedz nozares vidējo rādītāju 
(11,1 %). 
- GRAWE Group ieņēmumi pirms nodokļiem 2015. gadā palielinās par 60,1 % ‒ līdz 115,3 miljoniem 
EUR. 
- 2015. gadā GRAWE strādāja apmēram 4600 cilvēki no 13 Centrāleiropas un Dienvidaustrumeiropas 
valstīm. 

GRAWE 2015. gada finanšu gada pārskats  

2015. gada bilance miljonos eiro 

GRAWE AG 
 

Izmaiņas, salīdzinot ar 2014. gadu 

Bilances summa 2 822,7 (+ 4,6%) 

Prēmijas 522,5 (+ 0,4%) 

Peļņa pirms nodokļu nomaksas  51,8 (+ 6,7%) 

Pašu kapitāls 574,9  (+ 9,7%) 

GRAWE Group 
  

Bilances summa 9 261,8 (+ 12,4%) 

- tostarp apdrošināšana  4 536,8 (+ 6,7%) 

- tostarp bankas 4 725,0 (+ 18,5%) 

Prēmijas 794,1 (+ 1,6%) 

Peļņa pirms nodokļu nomaksas 115,3 (+ 60,1%) 

- tostarp apdrošināšana  74,2 (+ 7,2%) 

- tostarp bankas 41,1 (+ 1 345,3%) 

Pašu kapitāls 948,5 (+ 13,5%) 

 


