
P R E S E S  R E L Ī Z E  

 

 

“Coface” grupa p ērn kāpinājusi apgroz ījumu un nopeln ījusi 
126 miljonus eiro   

 

Starptautiskais kred ītrisku apdrošin ātājs “Coface” grupa 2015. gad ā 
palielin ājis apgroz ījumu par 3.4% un sasniedzis 126 miljonu eiro pe ļņu. 
“Coface Latvia”  pērn būtiski audzis piepras ījums p ēc par ādu piedzi ņas. 
 
„Coface” grupas konsolidētais apgrozījums aizvadītajā gadā bija 1,489.5 
miljardi eiro, kas ir kāpums par 3.4%, salīdzinot ar 2014. gadu. Apgrozījuma 
pieaugumu īpaši veicinājusi uzņēmuma darbība jaunattīstības tirgos, 
neskatoties uz globālās ekonomiskās vides pasliktināšanos gada izskaņā. 
„Coface” grupas tīrā peļņa 2015. gadā pieauga par 1%, sasniedzot 126 
miljonus eiro.  
 
Pērn Latvijā par 70% pieauguši “Coface” parādu piedziņas apmēri, salīdzinot 
ar 2014. gadu. “Coface Latvia” konsolidētais apgrozījums aizvadītajā gadā 
samazinājies par 4.3% salīdzinājumā ar 2014. gadu. Šāds kritums tiek 
prognozēts kā īslaicīgs, un tas saistāms ar “Coface” grupas komerciālās 
stratēģijas ieviešanu, balstoties uz produktu jauninājumiem un stiprinot 
pārdošanas procesu, kā arī tirdzniecības uzraudzību. 
 
„Makroekonomiskā vide pašlaik ir izaicinājumiem pilna - ar vāju izaugsmi 
attīstītajās ekonomikās, pieaugošiem riskiem jaunattīstības tirgos un finanšu 
tirgu nestabilitāti. Turklāt būtiskas izmaiņas šajā ziņā 2016. gadā nav 
gaidāmas. Attiecīgi „Coface” turpina strādāt pie strukturālajām pārmaiņām, lai 
uzlabotu grupas darbības efektivitāti mainīgajos biznesa apstākļos, kā arī 
spēcinātu uzņēmuma izaugsmi ilgtermiņā,” uzsver “Coface” direktors Latvij ā 
Arnis Bl ūmfelds. 
 
Reitingu aģentūras „Fitch” un “Moody`s” 2015. gada rudenī vēlreiz apstiprināja 
“Coface” IFS (apdrošinātāja finansiālās stabilitātes) reitingus, kas ir attiecīgi 
AA- un A2 (ar stabilu perspektīvu).  
 

 

 
Uzziņai 

“Coface” grupa piedāvā uzņēmumiem risinājumus, lai pasargātu biznesu no finanšu riskiem – gan vietējā, gan eksporta tirgū. 
“Coface” grupas ~4500 darbinieki 2015.gadā sasniedza konsolidēto apgrozījumu 1,490 miljardus eiro. Tieši vai netieši pārstāvēts 
99 valstis “Coface” nodrošina pakalpojumu 40 000 uzņēmumiem vairāk nekā 200 pasaules valstis. Katru ceturksni “Coface” 
publicē risku novērtējumu 160 valstīm, balstoties uz attiecīgās valsts uzņēmumu maksājumu uzvedības analīzi. Francija “Coface” 
ir oficiālais valsts eksporta garantiju pārvaldītājs. www.coface.lv 

 

 


