PERSBERICHT
P&V Groep in 2014: verder groeien op solide basis
Brussel, 11 mei 2015 – De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt haar geconsolideerde
resultaten over 2014 aan. Die liggen in de lijn met de solide cijfers die de groep de vorige jaren
voorlegde. Het resultaat is stabiel, het eigen vermogen neemt toe en de solvabiliteitsmarge stijgt
opnieuw.

1,5 miljard euro premievolume
Het premievolume van de P&V Groep blijft stabiel op 1,5 miljard euro. Daarmee ligt het
commercieel resultaat in lijn met de voorgaande jaren.

Stabiel technisch resultaat ondanks hagelstorm
Hoewel de P&V Groep in 2014 belangrijke investeringen deed in haar producten, schaderegeling en
distributienetwerken, bleven de algemene kosten onder controle. Het technisch resultaat kende een
terugval door een toename van de schadelasten, maar is onder controle.
“De hagelstorm in juni had uiteraard een negatieve invloed op onze resultatenrekening. Maar
dankzij een goede structurele opvolging van de kwaliteit van onze portefeuilles en schaderatio’s,
hebben we die impact kunnen beperken,” zegt Hilde Vernaillen, voorzitter van het Directiecomité.
En ze vervolgt: “Zulke tegenslagen zijn eigen aan het vak van verzekeraar. Het is in die moeilijke
momenten dat we onze rol moeten spelen en tussenkomen op het terrein om mensen te helpen.”

Verdere toename van de solvabiliteitsmarge tot 269%
Het eigen vermogen nam toe met 19% en de P&V Groep verstevigde opnieuw haar solvabiliteit.
De solvabiliteitsmarge steeg van 235% tot 269% (de minimumvereiste is 100%).
Het geconsolideerde nettoresultaat van de P&V Groep is eveneens stabiel en bedraagt
151,8 miljoen euro.
IFRS-normen – in duizend EUR *

2014

2013

Eigen vermogen

1.671.066

1.403.895

Activa

18.062.056

16.019.458

Bruto premies

1.517.511

1.516.183

151.834

154.940

269%

235%

Resultaat van het boekjaar
Solvabiliteitsratio

*Onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekeningen door de Algemene Vergadering van 18/6/2015.

Lokale verankering garandeert stabiliteit voor klanten en distributiepartners
In 2014 rondde de P&V Groep de verkoop af van haar Luxemburgse activiteiten aan Baloise
Luxemburg. Door deze verkoop zijn de activiteiten van de P&V Groep nu volledig gericht op België.
Deze exclusieve focus op de Belgische markt en de lokale verankering van de P&V Groep
garanderen klanten, distributiepartners en medewerkers de nodige stabiliteit.
“De P&V Groep is een sterke verzekeringsgroep. Een van de hoofdredenen voor die sterkte is de
dialoog met al onze stakeholders: makelaars, agenten, klanten, coöperatoren en medewerkers. Ik
dank hen dan ook voor het aangaan en in stand houden van die dialoog met ons, in regelmatige
forums maar ook spontaan,” besluit Hilde Vernaillen.

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.
Een team van specialisten 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 online en via een callcenter gecommercialiseerd, en via partnerships
met auto-importeurs.
ARCES ten slotte biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt voor alle
distributiekanalen van de P&V Groep.

De P&V Groep stelt in totaal 1.757 medewerkers te werk.
www.pv.be | www.actel.be | www.vivium.be | www.arces.be
www.stichtingpv.be

