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Resultaten 2019 P&V Groep:

De P&V Groep kondigt solide jaarresultaten aan voor 2019
en neemt snel de nodige maatregelen om haar klanten te
ondersteunen tijdens de coronacrisis.
Brussel, 2 juni 2020 – De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt haar
geconsolideerde resultaten over 2019 aan.
2019 wordt gekenmerkt door een groei in alle activiteitensegmenten (+4,2% in Leven en
+2,8% in Niet-Leven in vergelijking met 2018). Op 31 december 2019 bedraagt de
Solvabiliteit II-ratio 182 %.
Het incasso stijgt in 2019 met 3,6 % tot 1,6 miljard euro. Het eigen vermogen bedraagt 2,3
miljard euro.
Het totaal nettoresultaat is 63,4 miljoen euro. Dat is een daling ten opzichte van 2018, wat
kan worden verklaard door een lager technisch resultaat (- 19,8 miljoen euro in vergelijking
met 2018), en een verbetering van het financieel resultaat met 10,3 miljoen euro.
De vermindering van het technisch resultaat is voornamelijk te verklaren door een zeer hoog
herverzekeringsresultaat : weinig tussenkomsten van herverzekeraars in 2019 maar
belangrijke vrijvallen op oude herverzekerde dossiers.
IFRS-normen – in duizend EUR *

2019

2018

Eigen vermogen

2.284.263

2.029.627

Activa

21.237.163

19.749.839

Bruto premies

1.614.160

1.558.707

63.366

78.811

Resultaat van het boekjaar
*Cijfers P&V

De P&V Groep past zich snel aan om haar medewerkers te beschermen en haar
klanten te ondersteunen tijdens de coronacrisis
Vanaf het begin van de lockdown volgend op de COVID-19 pandemie, heeft de P&V Groep
alle mogelijke maatregelen genomen om de gezondheid van haar medewerkers te vrijwaren
en om de continuïteit van haar dienstverlening en haar engagementen tegenover haar
verzekerden en coöperanten te garanderen.

De P&V Groep breidde onmiddellijk een aantal waarborgen uit om haar klanten bij te staan
die genoodzaakt waren hun activiteiten aan te passen. Op bepaalde domeinen ging de P&V
Groep een stap verder dan de maatregelen die door de sector waren uitgevaardigd.
De P&V Groep maakt 1 miljoen euro vrij om de onderwijskloof tussen jongeren, die
nog toeneemt door de Coronacrisis, te verkleinen.
Anderzijds heeft de P&V Groep juist aangekondigd dat zij, in het kader van haar
maatschappelijk engagement, financiële en structurele hulp zal verlenen bij het verkleinen
van de onderwijskloof in België aan jongeren en verenigingen die in dit domein actief zijn. In
samenwerking met de Koning Boudewijnstichting is een groot project uitgewerkt om de
aankoop van nieuwe computers te financieren en via jongerenorganisaties ter beschikking te
stellen van maatschappelijk kwetsbare jongeren en tegelijkertijd hun digitale vaardigheden te
versterken om de apparatuur optimaal te gebruiken bij hun studie of zoektocht naar werk.
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Over de P&V Groep
De P&V Groep is een coöperatieve, Belgische verzekeringsgroep die verzekeringsoplossingen
aanbiedt voor particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen. De P&V Groep verdeelt haar
producten en diensten via onafhankelijke verzekeringsmakelaars vanuit het merk Vivium en via een
netwerk van exclusieve agenten vanuit het merk P&V. De oplossingen in Rechtsbijstand worden
ontwikkeld vanuit het onafhankelijke kwaliteitslabel Arces en worden aangeboden via deze
makelaars en agenten.
www.pv.be I www.vivium.be I www.arces.be

