PERSBERICHT
Opnieuw stabiele cijfers voor de P&V Groep in 2015
Brussel, 12 mei 2016 – De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt haar geconsolideerde
resultaten over 2015 aan. De lijn van de stabiele cijfers van de voorgaande jaren wordt
doorgetrokken.
Toename premievolume en eigen vermogen
Het premievolume blijft verder stijgen, met vooral een groei in Levensverzekeringen, en gaat van
1,517 miljard euro in 2014 naar 1,573 miljard euro in 2015. Het eigen vermogen neemt toe tot 1,776
miljard euro (+ 105 miljoen euro).
“Deze goede resultaten bekrachtigen onze ambitie om rendabel te groeien, ten voordele van de
dienstverlening aan onze klanten en distributiepartners”, zegt Hilde Vernaillen, voorzitter van het
Directiecomité.
Totaal resultaat stijgt naar 184 miljoen euro
Het technisch resultaat daalde met 6,4 miljoen euro door een toename van de technische lasten,
maar dit werd gecompenseerd door een toename van het financiële resultaat (+ 37,5 miljoen euro).
Het totaal resultaat komt uit op 184 miljoen euro (ten opzichte van 151 miljoen in 2014).
Verdere toename van de solvabiliteitsratio tot 279%
De solvabilteitsratio evolueert van 269% naar 279%. Dit is voornamelijk te danken aan de verhoging
van het eigen vermogen gerelateerd aan het jaarlijks resultaat.
IFRS-normen – in duizend EUR *

2015

2014

Eigen vermogen

1.776.346

1.671.066

Activa

18.091.889

18.062.056

Bruto premies

1.573.470

1.517.511

184.288

151.834

279%

269%

Resultaat van het boekjaar
Solvabiliteitsratio

*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekeningen door de Algemene Vergadering van 16/6/2016.

Een betrokken partner voor klanten en distributiepartners
De goede resultaten bekrachtigen de ambitie van de P&V Groep om rendabel te groeien. In 2015
werden belangrijke stappen gezet om de interne processen nog efficiënter te maken, zoals de
voltooiing van IT-integraties en investeringen op het vlak van innovatieve digitale platformen. Dit zal
ervoor zorgen dat de dienstverlening naar klanten nog performanter wordt.
Hilde Vernaillen: “We willen ons onderscheiden als een betrokken, loyale en nabije partner voor
klanten en distributiepartners, die erkend is voor de kwaliteit van zijn producten, service en advies
en die net dat stapje verder gaat dan verwacht.”

Winsten worden geherinvesteerd in de Groep en in de dienstverlening
De drijfveer bij de oprichting van de P&V Groep in 1907 was zoveel mogelijk mensen een eerlijke
en duurzame bescherming bieden tegen de beste voorwaarden. Die missie is vandaag nog altijd
dezelfde. Winsten worden hoofdzakelijk opnieuw geïnvesteerd in de groep, zodat haar financiële
soliditeit gegarandeerd blijft, evenals de product- en servicekwaliteit.
Als coöperatieve verzekeringsgroep wil P&V een actieve bijdrage leveren aan de uitbouw van een
meer solidaire samenleving. Daarom wordt een deel van de winsten gebruikt om projecten van
maatschappelijk belang te ondersteunen, onder meer via de Stichting P&V. Bovendien blijft de P&V
Groep een drijvende kracht in de uitbouw van het coöperatief model in België.
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De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt
verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken
en distributiekanalen.
 P&V verstrekt haar producten en diensten via een netwerk van exclusieve agenten.
 VIVIUM biedt haar verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 PNP (Piette & Partners) werkt eveneens via onafhankelijke verzekeringsmakelaars.
 De dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks met klanten uit de publieke
en non-profitsector en biedt oplossingen aan onder de merken P&V en VIVIUM.
 Het aanbod van Actel wordt gecommercialiseerd via partnerships met autoconstructeurs.
 Arces biedt rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle distributiekanalen
van de P&V Groep.
De P&V Groep stelt in totaal 1.738 medewerkers te werk.
www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be
www.stichtingpv.be

