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GRAWE 2016: Kopīgas vērtības vieno

GRAWE apvieno daudzas vērtības, taču īpaši svarīga ir mūsu klientu uzticēšanās. Tas ir
stimuls labu rezultātu sasniegšanai nākotnē, lai arī turpmāk mēs paliktu uzticams un
stabils mūsu klientu sadarbības partneris.
Mūs vieno dinamika.
Jau vairāk nekā 185 gadus GRAWE apvieno tradīcijas un dinamiku. GRAWE AG kopējie ienākumi no
iemaksātajām prēmijām 2016. finanšu gadā uzrādīja dinamisku attīstību un pieauga par 3,5 %, jeb
541,1 milj. EUR. Prēmiju pieaugums nedzīvības apdrošināšanā bija 4,7 %, savukārt, dzīvības
apdrošināšanā bija vērojams 0,4 % kāpums. Iepriekšējā finanšu gadā noslēgto polišu skaits
palielinājās par 3,1 %, sasniedzot 2 165 492 polises. 2016. gadā bruto peļņa pirms nodokļiem (EBT)
pieauga par 12,4 %, sasniedzot 58,2 miljonus eiro.
Mūs vieno drošība.
Mūsu sabiedrības, kā arī mūsu klientu kopīgā vēlme ir mums uzticēto klientu līdzekļu ieguldīšana pēc
iespējas drošāk, bet vienlaicīgi arī ienesīgāk. 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 7,1 %, sasniedzot 4722, 0 miljonus EUR.
Mūs vieno stabilitāte.
Uz 2016. gada 31. decembri GRAWE AG maksātspējas norma sasniedza 343 %, kas ne vien norāda, ka
likumā noteiktās maksātspējas prasības atbilstoši „Solvency II” ir izpildītas ar uzviju, bet arī liecina par
GRAWE stabilitāti, kas ir faktors, kas jau sen mūs piesaista sadarbībai ar GRAWE. Arī GRAWE pašu
kapitāla attiecība ir labs uzņēmuma finansiālās stabilitātes rādītājs - 2016. gadā joprojām bija
vērojams šī rādītāja kāpums, sasniedzot 20,5 %, kas ir ievērojami augstāks nekā vidēji nozarē
(10,1 %).
Mūs vieno daudzveidība.
GRAWE apvieno vairāk nekā 4 500 darbiniekus 13 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs.
Zināšanu, valodu un kultūru ietekmes daudzveidība ir būtisks veiksmes faktors. 2016. gadā GRAWE
Group bruto ieņēmumi pirms nodokļiem (EBT) sasniedza 157,2 milj. EUR, jeb par 36,3 % vairāk nekā
pagājušajā gadā. Pozitīva attīstība tika novērota gan GRAWE Group banku, gan nekustamā īpašuma
sektorā. Tomēr rezultātus pozitīvi ietekmēja arī dažādie vienreizējie efekti banku sektorā. Parakstīto
prēmiju apjoms apdrošināšanas sektorā pieauga par 2,5 %, sasniedzot 813,8 milj. EUR. Aptuveni 34 %
no kopējiem prēmiju ienākumiem veido Centrāleiropas un Austrumeiropas GRAWE meitas
uzņēmumu iekasētās prēmijas.
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Mūs vieno attīstība.
1991. gadā nodibinot savu pirmo meitas uzņēmumu Slovēnijā, GRAWE sāka apgūt ārvalstu tirgus un
kopš tā laika turpina nepārtrauktu izaugsmi Centrāleiropā un Austrumeiropā. 2017. gada martā
GRAWE pārņēma vairākuma kapitāldaļas uzņēmumā "VGT Visoko" un vēl vairāk nostiprināja savas
tirgus pozīcijas Bosnijā un Hercegovinā. Kopā ar "GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo", kas Bosnijas
apdrošināšanas tirgū darbojas kopš 1998. gada, GRAWE tirgus daļa šobrīd veido 12 %.
Arī Melnkalnē ir notikusi uzņēmuma GRAWE paplašināšanās — kopš 2016. gada 31. decembra
GRAWE grupai pievienojies kādreizējais uzņēmums "Merkur osiguranje a.d. Podgorica". Ir paredzēta
šī uzņēmuma saplūšana ar 2004. gadā dibināto "GRAWE osiguranje a. d. Podgorica".
Tikpat pozitīva ir sabiedrības GRAWE attīstība Rumānijā. 2016. gada beigās "GRAWE Romania
Asigurare S.A." sāka piedāvāt transportlīdzekļu apdrošināšanu, un sabiedrība jau ir guvusi pirmos
iepriecinošos panākumus Rumānijas tirgū. GRAWE turpina kursu uz izaugsmi gan sava uzņēmuma
iekšienē, gan paplašinoties un iegādājoties citus uzņēmumus.
Mūs vieno pārmaiņas.
Pārmaiņas notiek GRAWE tradīciju garā. Šajā gadā pārmaiņas ir skārušas arī uzņēmuma vadošo
komandu. Pēc 31 gada valdē un 17 gadiem valdes priekšsēdētāja un ģenerāldirektora amatā
Dr. Otmārs Ederers (Othmar Ederer) nodod GRAWE AG vadību citās rokās. No 2017. g. 1. jūlija
GRAWE AG valdes priekšsēdētāja un ģenerāldirektora amatā iecelts viņa līdzšinējais vietnieks, Mag.
Klauss Šeitegels (Klaus Scheitegel).
Tāpat GRAWE AG valdē priekšsēdētāja vietnieka pienākumus pildīs Dr. Gernots Reiters (Gernot
Reiter), kas iepriekš vadīja GRAWE AG IT pakalpojumu nodaļu, kā arī darbosies Mag. Geralds
Grestenbergers (Gerald Gröstenberger), līdzšinējais "GRAWE Hrvatska d.d." vadītājs Zagrebā, un
Mag. Georgs Šneiders (Georg Schneider), kurš līdz šim bijis GRAWE AG Īpašuma apdrošināšanas
aktuāru nodaļas vadītājs.
Dr. Otmārs Ederers turpinās pildīt uzņēmuma GRAWE Vermögensverwaltung valdes priekšsēdētāja
pienākumus. GRAWE AG valdi pamet arī Dr. Ginters Puhtlers (Günther Puchtler) un Dipl. Tehn. Ēriks
Venningdorfs (Erik Venningdorf), kuri turpinās savu līdzšinējo darbību GRAWE Vermögensverwaltung
valdē.
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Saīsinātais GRAWE 2016. gada finanšu gada pārskats:






GRAWE AG ieņēmumu pirms nodokļiem (EBT) pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu 12,4
%, sasniedzot 58,2 miljonus eiro
Uz 2016. gada 31. decembri GRAWE maksātspējas norma („Maksātspēja II”) sastādīja 343 %
GRAWE pašu kapitāla attiecība 2016. gadā (20,5 %) arī būtiski pārsniedz nozares vidējo
rādītāju (10,1 %).
GRAWE Group peļņa pirms nodokļiem 2016. gadā ) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir
palielinājusies par 36,3 %.
2016. gadā GRAWE nodarbināja vairāk nekā 4 500 darbiniekus 13 Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstīs.

GRAWE 2016. gada finanšu gada pārskats (miljonos eiro)

Izmaiņas, salīdzinot ar
2015. gadu

GRAWE AG
Bilances summa

3 014,6

(+ 6,9%)

Prēmijas

541,1

(+ 3,5%)

Peļņa pirms nodokļu nomaksas

58,2

(+ 12,4%)

Pašu kapitāls

618,1

(+ 8,1%)

Bilances summa

9 455,5

(+ 2,1%)

- tostarp apdrošināšana

4 883,8

(+ 7,6%)

- tostarp bankas

4 571,7

(- 3,2%)

Prēmijas

813,8

(+ 2,5%)

Peļņa pirms nodokļu nomaksas

157,2

(+ 36,3%)

- tostarp apdrošināšana

96,6

(+ 30,2%)

- tostarp bankas

60,6

(+ 47,3%)

Pašu kapitāls

1 097,7

(+ 16,1%)

GRAWE Group
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