Informatienota met betrekking tot de doorlopende openbare
aanbieding van C-aandelen met een nominale waarde van 1.000
EUR per aandeel
Dit document is opgesteld door P&V Verzekeringen CV.
Dit document is geen prospectus en werd niet gecontroleerd of goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten
en Markten.
Deze informatienota werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 28 april 2022.
Waarschuwing: de belegger loopt het risico zijn belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen en/of het verwachte
rendement niet te behalen; de aandelen zijn niet beursgenoteerd; de C-aandelen zijn niet overdraagbaar: de belegger in
C-aandelen die zijn belegging wenst terug te krijgen kan enkel uittreden of de gedeeltelijke terugname van zijn Caandelen vragen.
Deel I: Belangrijkste risico's die inherent zijn aan de emittent en de aangeboden beleggingsinstrumenten, en die
specifiek zijn voor de betrokken aanbieding
Het aangeboden instrument is een aandeel. Door erop in te tekenen wordt de belegger, in zijn hoedanigheid van
coöperant, eigenaar van een deel van het kapitaal van de emittent. De coöperant is onderworpen aan het risico van het
bedrijf en riskeert dus het belegde kapitaal te verliezen. Bij een vereffening komt de coöperant na de schuldeiser bij de
verdeling van de opbrengst van de verkoop van de activa. Dat betekent dat hij in de meeste gevallen niets terugkrijgt.
Het aandeel heeft een onbeperkte levensduur. De mogelijkheden en beperkingen inzake de terugbetaling van de
belegging worden beschreven in Deel IV, sectie 3.
Daar staat tegenover dat het aandeel recht geeft op een eventuele winstdeelneming van de emittent en dat de
aandeelhouder in voorkomend geval een inkomen geniet dat dividend wordt genoemd. Het bedrag van het dividend
hangt af van de winst die de emittent realiseert en de manier waarop hij besluit dat te verdelen tussen een reserveopbouw
en een uitkering aan de coöperanten. De statuten van de emittent voorzien echter in een dividendbeperking van 6% netto
van de nominale waarde van de aandelen. Het aandeel geeft ook recht op een stem tijdens de Algemene Vergadering.
Ten slotte zullen de door P&V opgebouwde reserves nooit worden uitgekeerd aan de B- en C-aandeelhouders, zelfs niet
bij de ontbinding en vereffening van de Vennootschap.
Een belegging in C-aandelen van P&V houdt bepaalde risico’s in. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het
economische risico van een belegging in de C-aandelen te dragen en dienen in staat te zijn een deel of het geheel van
hun belegging te verliezen.
In het bijzonder moeten potentiële beleggers aandacht hebben voor de volgende risico’s:
- risico verbonden aan het gebrek aan liquiditeit van de C-aandelen;
- risico’s verbonden aan het beleggen in C-aandelen;
- risico verbonden aan het gebrek aan wettelijke bescherming van de deposito’s: de P&V-aandelen genieten geen
garantie van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten zoals voorzien door het koninklijk
besluit van 10 oktober 2011.
De emittent verklaart dat de volgende risico's een impact kunnen hebben op de activiteiten van de emittent, zijn
resultaten, financiële situatie en solvabiliteitsmarge:
Marktrisico

- Niveau en volatiliteit van de rentevoeten, met name door een sterk aandeel van de
beleggingen in vastrentende effecten
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- Volatiliteit van de beurzen die de latente meerwaarden van de aandelenportefeuille
kunnen verlagen
- Schommelingen op de vastgoedmarkten die een impact kunnen hebben op het
rendement van de beleggingen in deze sector
- Een beperkte capaciteit om eigen vermogen op te halen vanwege het statuut van
coöperatieve vennootschap (niet-beursgenoteerd en waarvan de dividenden
geplafonneerd zijn)
- Risico op een verbreding van de kredietspreads, wat een impact kan hebben op de
prestaties van haar portefeuille met vaste opbrengsten
- Risico op een verslechtering van de kredietwaardigheid van de staatsschuld vanwege
de grote blootstelling aan staatsobligaties in de beleggingsportefeuille
- Tegenpartijrisico (risico op faling, namelijk het risico dat derden die haar geld,
effecten of andere activa verschuldigd zijn haar niet betalen of zich niet houden aan
hun verplichtingen)
- Wisselkoersrisico, dat een invloed heeft op de waarde van de activa en passiva die
luiden in buitenlandse valuta's
- Illiquiditeit van activa (passiva uit Niet-Leven worden van nature als illiquide
beschouwd)
- Een langdurige stijging van de inflatiegraad (die leidt tot een stijging van de algemene
kosten, de verbintenissen Niet-Leven en de rentevoeten, die op haar beurt mogelijks
de rentabiliteit of de waarde van bepaalde vastrentende effecten doet dalen, en ertoe
leidt dat er meer levens -en spaarproducten worden afgekocht, in het bijzonder
producten met een lagere vaste rente dan de marktrente) of een langdurig deflatoir
klimaat (wat een negatief effect heeft op de consumptie en de groei)
Verzekeringsrisico - Risico op een slechte tarifering voor de activiteiten Leven en Niet-Leven
- Risico op slecht geraamde technische voorzieningen
- Impact van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen, pandemieën en
risico's die van nature onvoorspelbaar zijn
- Risico op herverzekering (met name de evolutie van de kosten voor
herverzekeringsverrichtingen)
Operationele
risico's

- De ontoereikendheid of het falen van interne of externe processen of systemen,
menselijke tekortkomingen, cybercriminaliteit enz. (risico op onherstelbare
verdwijning van essentiële gegevens, financiële verliezen en negatieve invloed op de
reputatie van de emittent)
- Verzekeringsfraude
- Risico verbonden aan computersystemen, die frequent voorkomen in de sector
- Andere niet-geïdentificeerde risico's

Strategische
risico's

- Mededinging
- Ondoeltreffende reactie bij technologische veranderingen
- Falen van de implementatie van een kostenbesparingsprogramma met een mogelijke
impact op de concurrentiepositie
- Aanwezigheid op alleen de Belgische markt, wat leidt tot een sterke afhankelijkheid
van economische, reglementaire veranderingen enz.
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Commerciële
risico's

- Aanzienlijke concurrentiedruk
- Moeilijke marktomstandigheden en commerciële cycli
- De solvabiliteitsratio van de emittent kan beïnvloed worden door negatieve
marktomstandigheden, de evolutie van de interpretaties van de regelgeving en andere
factoren
- De emittent is onderworpen aan een reglementair kader waarvan de evolutie zijn
activiteit, financiële situatie, reputatie of imago kan schaden
- De emittent kan betrokken zijn bij rechtszaken of onderzoeken die tijd en middelen
van de bedrijfsleiding kunnen opslorpen en kunnen leiden tot boetes, sancties,
aanpassingen of intrekkingen van vergunningen en toelatingen, reputatieschade of
waardeverlies
- Elke wijziging van de IFRS-normen voor verzekeringsmaatschappijen kan de
financiële resultaten van de emittent negatief beïnvloeden
- De risico's en onzekerheden verbonden aan de steunverplichtingen gegeven aan de
onlangs verworven dochteronderneming Private Insurer die een impact kunnen
hebben op de voorzieningen voor financiële risico’s van P&V. Gezien de
complexiteit van bepaalde polissen in het portefeuille van de onderneming die
werden vastgesteld na de overname van de onderneming door de P&V Groep, moest
Private Insurer een plan opzetten om polissen die een fiscaal simulatierisico
vertoonden te regulariseren, zoals aanbevolen door de externe audit die werd
aangesteld door de nieuwe directie.

Reputatierisico's

Rechtszaken en andere procedures kunnen de activiteiten van de emittent, zijn
financiële resultaten en bedrijfsresultaten negatief beïnvloeden

Factoren die eigen Beleggingen in C-aandelen houden volgende risico's in:
zijn aan de C- Risico verbonden aan het beleggen in C-aandelen: in geval van ontbinding of
aandelen
vereffening van P&V zal haar eigen vermogen eerst gebruikt worden voor de
aanzuivering van het passief en vervolgens voor de terugbetaling van het gestorte
kapitaal. De coöperant zal recht hebben op terugbetaling van zijn aandelen aan hun
nominale waarde. Krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering gaat het
saldo naar vennootschappen in de sector van de sociale economie overeenkomstig
artikel 33 van de statuten van de emittent. De reserves opgebouwd door P&V zullen
nooit worden uitgekeerd aan B- en C-aandeelhouders, zelfs niet bij de ontbinding of
vereffening van de vennootschap.
- Risico verbonden aan het gebrek aan wettelijke bescherming van de deposito’s: de
P&V-aandelen genieten geen garantie van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en
Financiële Instrumenten zoals voorzien door het koninklijk besluit van 10 oktober
2011; de beleggers zullen dus geen beroep kunnen doen op een garantie in geval van
insolventie van P&V
- Risico verbonden aan de waarde van de C-aandelen: de C-aandelen zijn niet op een
beurs genoteerd en zijn ook niet gebonden aan een index of referentie-index. De
nominale waarde van de C-aandelen blijft onveranderd zolang de belegger coöperant
blijft en is niet vatbaar voor stijging ten gevolge van een beurswaardering of equivalent
daarvan
- Risico verbonden aan het gebrek aan liquiditeit van de C-aandelen: overeenkomstig
artikel 9.2 van de statuten van de emittent zijn de C-aandelen niet overdraagbaar. De
belegger in C-aandelen die zijn belegging in C-aandelen wenst terug te krijgen kan
enkel uittreden of de gedeeltelijke terugname van zijn C-aandelen vragen. Een
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coöperant mag uittreden of de terugneming van zijn C-aandelen verzoeken tijdens de
eerste zes maanden van het boekjaar
- Risico verbonden aan de herstructurering of omzetting van P&V: mocht zich in de
toekomst een herstructurering of omzetting van P&V voordoen, dan wordt in artikel
29.2 van de statuten van P&V bepaald dat de respectieve waarde die voor de aandelen
van de klassen A, B en C moet worden gebruikt voor de berekening van de
ruilverhouding of de berekening van de percentages van het kapitaal na
herstructurering of omzetting, wordt berekend met inachtneming van het beginsel dat
de reserves en overgedragen winst per 31 december 2017 worden opgeteld bij de
nominale waarde van de A-aandelen en niet bij die van de B- of C-aandelen.
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Deel II: Informatie over de emittent en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten
A. Identiteit van de emittent

1.1 Maatschappelijke zetel

Koningsstraat 151, 1210 Brussel, België

1.2 Rechtsvorm

De emittent is een coöperatieve vennootschap (CV) naar Belgisch recht.

1.3 Ondernemingsnummer BE 0402.236.531
of equivalent
1.4 Land van herkomst

België

1.5 Website

www.pv.be

2. Activiteiten
emittent

van

de De vennootschap heeft als doel verzekerings- en herverzekeringsverrichtingen van
elke aard uit te voeren, zowel in het buitenland als in België.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende of onroerende transacties
verrichten die rechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
Ze mag via alle wettelijke middelen belangen nemen in elke vennootschap of
onderneming die een soortgelijk of aanverwant doel heeft of de ontwikkeling van haar
bedrijf kan bevorderen.

3. Identiteit van de personen Op 31/12/2021,
die meer dan 5% van het
Personen die over meer dan 5% van de controle, meer bepaald van de stemrechten
kapitaal van de emittent
beschikken:
bezitten
- PSH: 91,30%
Personen die meer dan 5% van het kapitaal bezitten:







4. In verband met de
verrichtingen tussen de
emittent en de onder 3.
bedoelde personen en/of
andere verbonden partijen
dan aandeelhouders, voor
de twee laatste boekjaren en
het lopende boekjaar:

Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds (VSGF)
Macif
Maif
Maison de la Solidarité
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) Metaal
Centrale Générale
Métallurgistes Wallonie-Bruxelles (MWB)

5,29%
7,55%
7,55%
9,44%
11,33%
15,10%
22,09%

De transacties met verbonden partijen worden uitgevoerd tegen de marktprijs. Voor
het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 heeft P&V geen enkele voorziening
aangelegd voor dubieuze vorderingen met betrekking tot de door verbonden partijen
verschuldigde bedragen. Die waardering gebeurt bij elke afsluiting door de financiële
situatie van de verbonden partijen te bekijken, alsook de markt waarin ze actief zijn.
Er is door P&V Verzekeringen of door haar filialen geen enkele lening, behalve
hypothecaire leningen, toegekend ten voordele van de hierboven beschreven
verbonden partijen.

- de aard en omvang van alle
transacties die, afzonderlijk
of samen, van wezenlijk
belang zijn voor de emittent.
Wanneer de transacties niet
op marktconforme wijze
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zijn
afgesloten,
wordt
uitgelegd waarom. Voor
uitstaande leningen, met
inbegrip van garanties van
ongeacht welke vorm,
wordt het uitstaande bedrag
vermeld;
- het bedrag of het
percentage dat de betrokken
transacties in de omzet van
de
emittent
vertegenwoordigen;
of een passende negatieve
verklaring.
5.1 Samenstelling van de Op 31/12/2021
Raad van Bestuur
Niet-uitvoerend bestuurders















Jean-Pascal LABILLE, Président
Filip ABRAHAM (*)
Paul CALLEWAERT
Victor FABRY
Yves GODIN
Patrick MARNEF
Inge NEVEN (*)
Françoise PERONNET
Jean-Paul PHILIPPOT (*)
Anne-Marie ROUMIEUX (*)
Alain THIRION
Patrick VERERTBRUGGEN
Fred VIANAS
Nico WYCKAERT

(*) : Onafhankelijk bestuurder
Uitvoerend bestuurders







Johan DEKENS
Nicolas FAUVARQUE
Michel LÜTTGENS
Martine MAGNEE
Sophie MISSELYN
Hilde VERNAILLEN

5.2 Samenstelling van het Op 31/12/2021
directiecomité
DEKENS Johan – Directeur Interne Dynamiek, IT, Operationeel beheer, Interne
communicatie (Human Resources en Change Management), Uitvoerend bestuurder
FAUVARQUE Nicolas, CRO (Chief Risk Officer), Uitvoerend bestuurder MAGNEE
Martine – CFO (Chief Financial Officer), Uitvoerend bestuurder
MISSELYN Sophie – Directeur Business Development Non-Life, Business
development Life & EB, Klantenservice Leven/EB & Digital Office, Uitvoerend
bestuurder
LUTTGENS Michel – CCO (Chief Commercial Officer), Uitvoerend bestuurder
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VERNAILLEN Hilde – CEO (Chief Executive Officer) en Voorzitter van het
Directiecomité, Uitvoerend bestuurder

6. Met betrekking tot het
laatste volledige boekjaar,
totaalbedrag
van
de
bezoldigingen van de onder
5.1 en 5.2 bedoelde
personen, en totaalbedrag
van de door de emittent of
zijn dochterondernemingen
gereserveerde
of
toegerekende bedragen voor
de betaling van pensioenen
of soortgelijke uitkeringen,
of een passende negatieve
verklaring

Op 31/12/2021
- Totaalbedrag van de bezoldigingen van de onder 5.1 en 5.2 bedoelde personen: 2.562
KEUR
- Totaalbedrag van de gereserveerde of toegerekende bedragen voor de betaling van
pensioenen of soortgelijke uitkeringen: 723 KEUR

7. Voor de onder 4. De onder 4. bedoelde personen maken geen voorwerp uit van een veroordeling als
bedoelde
personen, bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht
vermelding
van
elke op kredietinstellingen en beursvennootschappen.
veroordeling als bedoeld in
artikel 20 van de wet van 25
april 2014 op het statuut van
en
het
toezicht
op
kredietinstellingen
en
beursvennootschappen, of
een passende negatieve
verklaring
8. Beschrijving van het Er waren in de loop van het boekjaar 2021 geen belangenconflicten voor de
belangenconflict tussen de vennootschap.
emittent en de onder 3. tot 5.
bedoelde personen, of met
andere verbonden partijen,
of een passende negatieve
verklaring
9. In voorkomend geval, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Karel TANGHE.
identiteit
van
de
commissaris
B. Financiële informatie over de emittent

1. Jaarrekeningen van de Zie bijlagen.
laatste twee boekjaren
2. Netto-werkkapitaal

De vennootschap acht dat het werkkapitaal toereikend is om aan haar behoeften te
voldoen voor de volgende twaalf maanden na de datum van deze informatienota.

3.1 Eigen vermogen

Het geconsolideerde eigen vermogen bedroeg eind december 2020 2.331 miljoen
EUR.
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3.2 Schuldenlast

De achtergestelde schuld uitgegeven door P&V-verzekeringen bedroeg eind december
2021 390 miljoen EUR, waaraan de niet-vervallen rente van 10 miljoen EUR moet
worden toegevoegd.
De verplichtingen aan verzekerden en begunstigden van P&V-verzekeringen, zoals
opgenomen in de permanente inventaris en gegarandeerd door representatieve activa,
bedroegen 16.276 miljoen EUR op 31 december 2021.

4. Wijziging van betekenis Nihil.
in
de
financiële
of
handelspositie die zich heeft
voorgedaan na het einde van
het laatste boekjaar waarop
de onder 1. hierboven
bedoelde
jaarrekeningen
betrekking hebben

Deel III: Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten
A. Beschrijving van de aanbieding
1.1
Maximumbedrag Het maximale bedrag van de aanbieding is vastgesteld op 5.000.000 EUR over een
waarvoor de aanbieding periode van één jaar, te rekenen van de uitgiftedatum van de Informatienota.
wordt verricht
1.2 Voorwaarden van de De prijs van een C-aandeel is vastgesteld op 1.000 EUR. Het minimumbedrag van een
aanbieding; in voorkomend inschrijving bedraagt derhalve 1.000 EUR. De belegger kan op elk moment maximaal
geval,
minimumbedrag vijf C-aandelen aanhouden, d.w.z. ten belope van 5.000 EUR.
waarvoor de aanbieding
wordt
verricht;
in
voorkomend
geval,
minimumen/of
maximumbedrag van de
inschrijving per belegger
1.3 Totaalprijs van de De totaalprijs van de aangeboden beleggingsinstrumenten bedraagt 5.000.000 EUR
aangeboden
over een periode van één jaar.
beleggingsinstrumenten
1.4 Tijdschema van de
aanbieding: aanvangs- en
slotdatum
van
de
aanbieding, uitgiftedatum
van
de
beleggingsinstrumenten

De aanbieding loopt continu sinds 26 september 2018. Deze datum vormt het startpunt
van de inschrijvingsperiode. Tijdens deze periode kunnen beleggers continu intekenen
op C-aandelen.
Aangezien de Informatienota één jaar geldig is, kan de uitgifte langer dan één jaar
worden aangehouden op voorwaarde dat er een nieuwe Informatienota wordt
opgesteld.

1.5 Kosten ten laste van de Er zijn geen kosten voor de belegger verbonden aan de inschrijving op C-aandelen.
belegger
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B. Redenen voor de aanbieding

1. Beschrijving van het De opbrengst van de uitgifte van C-aandelen zal worden aangewend voor de algemene
vooropgestelde gebruik van behoeften van het bedrijf.
de ingezamelde bedragen
2.
Details
van
de
financiering
van
de
belegging of van het project
dat de aanbieding tot doel
heeft te verwezenlijken;
vermelding of het bedrag
van de aanbieding al dan
niet toereikend is voor de
verwezenlijking van de
vooropgestelde belegging
of
het
vooropgestelde
project

Aangezien de opbrengst van de uitgifte van C-aandelen wordt aangewend voor de
algemene behoeften van het bedrijf en om het coöperatieve karakter van de emittent te
versterken, wordt het bedrag van de aanbieding niet gekoppeld aan een specifiek
project. Daardoor kan het bedrag noch toereikend of ontoereikend zijn.

3. In voorkomend geval, De emittent steunt bovendien op:
andere
- Zijn reserveringsbeleid (coöperatieve), waardoor de dividenduitkering aan de
financieringsbronnen voor
aandeelhouders beperkt is en een aanzienlijk deel van het resultaat kan worden
de verwezenlijking van de
toegewezen aan de reserves van de vennootschap.
vooropgestelde belegging
- Een financiering middels obligaties van 390.000.000 EUR voor de
of
het
vooropgestelde
verwezenlijking van zijn ontwikkelingsprojecten en dagelijkse werking.
project

Deel IV: Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

1. Aard en categorie van de Aandelen in de vennootschap P&V CV.
beleggingsinstrumenten
2. Munteenheid, benaming De uitgifte luidt in euro. De prijs van een C-aandeel is vastgesteld op 1.000 EUR.
en, in voorkomend geval,
nominale waarde
3. Vervaldatum en, in De coöperant die zijn belegging in C-aandelen geheel of gedeeltelijk wenst terug te
voorkomend
geval, krijgen kan enkel uittreden of de gedeeltelijke terugname van zijn C-aandelen vragen.
terugbetalingsmodaliteiten
Een coöperant mag enkel uittreden of de terugneming van zijn C-aandelen verzoeken
tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. De coöperant heeft alleen recht op de
terugbetaling van de nominale waarde van zijn C-aandelen. Indien het netto-actief van
P&V, zoals het voorkomt op de balans van het boekjaar waarin de coöperant is
uitgetreden, lager is dan het geplaatste en gestorte kapitaal, vindt de terugbetaling
plaats voor een evenredig bedrag (pro rata gebaseerd op de nominale waarde van het
aandeel). Indien bovendien in de loop van een boekjaar het geheel aan verliezen van
hoedanigheid van coöperant te wijten aan het niet meer vervullen van de
erkenningsvoorwaarden voorzien in artikel 8.2 van de statuten, uittredingen en
gedeeltelijke terugnemingen met betrekking tot houders van C-aandelen, na aftrek van
de nieuwe inschrijvingen in datzelfde boekjaar, meer bedraagt dan 2,5% van het
veranderlijk gedeelte van het kapitaal op het einde van dat boekjaar, dan zijn deze
verliezen van de hoedanigheid van coöperant, uittredingen en gedeeltelijke
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terugnemingen, onderworpen aan de voorafgaande toelating van de Raad van Bestuur
en van de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.
4.
Rang
van
de In geval van ontbinding of vereffening van P&V en na terugbetaling van de schulden,
beleggingsinstrumenten in kosten en vereffeningskosten, zullen de vennoten recht hebben op terugbetaling tegen
de kapitaalstructuur van de de nominale waarde van de C-aandelen die door elke coöperant worden aangehouden.
In voorkomend geval zal de coöperant maar recht hebben op een proportioneel deel
emittent bij insolventie
(gebaseerd op de nominale waarde van zijn deel) van dat bedrag als het beschikbare
saldo onvoldoende is.
5. Eventuele beperkingen De C-aandelen zijn niet overdraagbaar.
van de vrije overdracht van
De coöperant die zijn belegging in C-aandelen geheel of gedeeltelijk wenst terug te
de beleggingsinstrumenten
krijgen kan enkel uittreden of de gedeeltelijke terugname van zijn C-aandelen vragen.
6. In voorkomend geval, Niet van toepassing
jaarlijkse rentevoet en, in
voorkomend geval, wijze
waarop de toepasselijke
rentevoet wordt bepaald
indien de rentevoet niet vast
is
7. In voorkomend geval, Het dividendbeleid van P&V is het volgende:
dividendbeleid
- Het batig saldo van de balans, na aftrek van sociale lasten, algemene kosten,
afschrijvingen en noodzakelijke voorzieningen, vormt de nettowinst van de
vennootschap.
-

Vervolgens zal een bedrag worden toegewezen aan de activiteiten van de
Stichting P&V en de vzw Assuraccess, waarvan de activiteiten in lijn zijn met
de doelstellingen van P&V inzake toegankelijkheid en duurzaamheid, tot het
verschil tussen 1.000.000 EUR en hun beschikbaar bedrijfskapitaal, met een
maximum van 500.000 EUR.

-

Het saldo krijgt de bestemming zoals gegeven door de Algemene Vergadering
met inachtneming van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van
Vennootschappen (dat het uitkeringsvoorstel afhankelijk maakt van de
uitvoering van nettoactief- en liquiditeitstesten).

-

Aan de aandelen kan, ongeacht hun categorie, geen dividend worden
toegekend dat hoger is dan het maximaal percentage bedoeld in artikel 1, §1,
5°, van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de
voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve
vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen (momenteel 6%
van de nominale waarde van de aandelen na inhouding van de roerende
voorheffing).

-

Als het geplaatst kapitaal slechts gestort is gebleven voor een periode van
minder dan één jaar, worden de dividenden pro rata temporis uitgekeerd.

Het dividendbeleid van P&V houdt rekening met het specifieke coöperatieve karakter
van P&V, haar resultaten, haar interne en wettelijke beperkingen wat betreft
solvabiliteit en haar doelstellingen op lange termijn. Het dividend wordt uitgedrukt als
een percentage van de nominale waarde van het aandeel.
8. Data waarop de rente of De jaarlijkse Algemene Vergadering komt samen op de derde donderdag van juni.
het
dividend
wordt Indien zij overgaat tot goedkeuring van de uitkering van een dividend, zal dit via
openbare mededeling worden bekendgemaakt en binnen tien werkdagen na de datum
uitgekeerd
10 / 12

van de vergadering aan de houders van coöperatieve aandelen worden uitbetaald door
overschrijving op het rekeningnummer dat iedere aandeelhouder op het ogenblik van
de inschrijving op de aandelen meegedeeld heeft. De aandeelhouder verbindt zich ertoe
elke eventuele wijziging van zijn rekeningnummer aan P&V mee te delen. P&V kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet naleven van deze
verplichting door de aandeelhouder. De dividenden die P&V hierdoor niet heeft
kunnen uitbetalen, worden gedurende vijf jaar ter beschikking gehouden van de
aandeelhouder, zonder de aandeelhouder hierbij recht te geven op interesten en zullen
aan het einde van deze periode geacht door P&V te zijn verworven.
9. In voorkomend geval, Niet van toepassing.
verhandeling
van
de
beleggingsinstrumenten op
een MTF en ISIN-code

Deel V. – Alle andere belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meer beleggers wordt gericht
Nihil.
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Bijlagen: Jaarrekeningen 2020 en 2021
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10
NAT.

EUR
Datum neerlegging

Nr.

Blz.

E.

D.

VOL1.

JAARREKENING IN EUROS
NAAM

:

P&V Assurances

Rechtsvorm

:

SC

Adres

:

Rue Royale

Postnummer

:

Nr :
1210 Gemeente

:

151 Bus:

Bruxelles

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van :
Internetadres* : http://www.
Ondernemingnummer :
Datum

(jjjj/mm/dd)

13/12/2019

402236531

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het

recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

Vorig boekjaar van

16/06/2022

01/01/2021

tot

31/12/2021

01/01/2020

tot

31/12/2020

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt: ja/neen **
VOLLEDIGE LIJST met naam,voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente)
en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS en COMMISSARISSEN
ABRAHAM Filip Beukenlaan 38 - 3001 Heverlee - BELGIQUE
CALLEWAERT Paul Eugeen Woutersstraat 57A/bus 5 - 2220 Heist op den Berg - BELGIQUE
DE LONGUEVILLE Philippe Chaussée de Bruxelles 58 - 1400 Nivelles - BELGIQUE (EIND 23/04/2021)
DEKENS Johan Tulpenlaan 10 - 2550 Kontich - BELGIQUE
FABRY Victor Blockhouse 10 - 4890 Thimister-Clermont - BELGIQUE
FAUVARQUE Nicolas Rue du Maypré 128 - 1325 Chaumont-Gistoux (BEGIN 01/07/2021)
GODIN Yves Avenue de Nivelles 76 - 1300 Limal - BELGIQUE
LUTTGENS Michel Rue Berckmans 111 - 1060 Saint Gilles - BELGIQUE
(eventueel vervolg op blz. VOL 1bis)
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: -

het verslag van de commissarissen **
het jaarverslag **

Totaal aantal neergelegde bladen:

Nummers van de bladen van het

standaardformulier die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
Handtekening
(naam en hoedanigheid)

* Facultatieve vermelding.
** Schrappen wat niet van toepassing is

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Bijlage bij het koninklijk besluit met betrekking tot de jaarrekening van verzekeringsondernemingen

Bijlage bij het koninklijk besluit met betrekking tot de jaarrekening van verzekeringsondernemingen

Bijlage bij het koninklijk besluit met betrekking tot de jaarrekening van verzekeringsondernemingen

710.3

710.4

Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende
premies en lopende risico's, zonder aftrek van
herverzekering (stijging -, daling +)

Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende
premies en lopende risico's, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -)

c)

d)

a)

Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondern.
of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
verbonden ondernemingen
aa)
1°
deelnemingen
2°
bons, obligaties en vorderingen
andere ondernemingen waarmee een
bb)
deelnemingsverhouding bestaat
1°
deelnemingen
2°
bons, obligaties en vorderingen

712.12
712.121
712.122

712.1
712.11
712.111
712.112

712

711

710.2

Uitgaande herverzekeringspremies (-)

b)

Toegerekende opbrengst van beleggingen, overgebracht van de niet-technische rekening (post 6)

710.1

Brutopremies (staat nr.10)

710

Codes

a)

Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering

2bis. Opbrengsten van beleggingen

2.

1.

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

7

5.

Wijziging van de andere technische voorzieningen,
onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling+)

Wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -)
wijziging van de voorziening voor te betalen
aa)
schaden, zonder aftrek van herverzekering
(staat nr. 10) (stijging +, daling -)
wijziging van de voorziening voor te betalen schaden,
bb)
deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +)

610

Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

4.

b)

714

Overige technische opbrengsten, onder aftrek van
herverzekering

3.

611

610.22

610.21

610.2

610.1
610.11
610.12

712.4

Meerwaarden op de realisatie

d)

Betaalde netto-bedragen
bruto-bedragen (staat nr.10)
aa)
deel van de herverzekeraars (-)
bb)

712.3

Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

c)

a)

712.21
712.22

712.2

Opbrengsten van andere beleggingen
opbrengsten van terreinen en
aa)
gebouwen
opbrengsten van andere beleggingen
bb)

Codes

b)

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

8

7bis.

613.3

613.4

Administratiekosten

Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-)

c)

d)

614.1
614.2
614.3

Beheerslasten van beleggingen

Waardecorrecties op beleggingen

Minderwaarden op de realisatie

a)

b)

c)

614

613.2

Wijziging van het bedrag van de geactiveerde
acquisitiekosten (stijging -, daling +)

b)

Beleggingslasten (-)

613.1

Acquisitiekosten

613

Netto-bedrijfskosten (-)

7.

a)

612

Winstdeling en restorno's, onder aftrek van
herverzekering (-)

Codes

6.

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

9

616

619

710 / 619
619 / 710

Overige technische lasten, onder aftrek van
herverzekering (-)

Wijziging van de voorziening voor egalisatie en
catastrofen, onder aftrek van herverzekering
(stijging -, daling +)

Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering
Winst (+)
Verlies (-)

9.

10.

Codes

8.

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

10

Brutopremies (staat nr.10)
Uitgaande herverzekeringspremies (-)

Overige technische opbrengsten, onder aftrek

4.

723

722.4

Meerwaarden op de realisatie

d)

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost
D. (opbrengsten)

722.3

Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

c)

722.2

722.12
722.121
722.122

722.21
722.22

andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
1°
deelnemingen
2°
bons, obligaties en vorderingen

722.1
722.11
722.111
722.112

Opbrengsten van andere beleggingen
opbrengsten van terreinen en
aa)
gebouwen
opbrengsten van andere beleggingen
bb)

bb)

Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
verbonden ondernemingen
aa)
1°
deelnemingen
2°
bons, obligaties en vorderingen

722

720.1
720.2

720

Codes

b)

a)

Opbrengsten van beleggingen

a)
b)

3.

2.

1.

Premies, onder aftrek van herverzekering

Inhoud

II. Technische rekening levensverzekering

Afdeling II. Resultatenrekening op 31/12/... ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

11

6.

5.

Wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, onder aftrek van herverzekering
(stijging +, daling -)
aa)
wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, zonder aftrek van herverzekering
(stijging +, daling -)
bb)
wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, deel van de herverzekeraars
(stijging -, daling +)

a)

Wijziging van de voorziening voor verzekering
'leven', onder aftrek van herverzekering
(stijging -, daling +)
aa)
wijziging van de voorziening voor verzekering
'leven', zonder aftrek van herverzekering
(stijging -, daling +)
bb)
wijziging van de voorziening voor verzekering
'leven', deel van de herverzekeraars
(stijging +, daling -)

Wijziging van de andere technische voorzieningen,
onder aftrek van herverzekering (stijging-, daling+)

b)

Betaalde netto-bedragen
bruto-bedragen
aa)
deel van de herverzekeraars (-)
bb)

Codes

621.12

621.11

621.1

621

620.22

620.21

620.2

620.1
620.11
620.12

620

Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

a)

724

van herverzekering

Inhoud

II. Technische rekening levensverzekering

Afdeling II. Resultatenrekening op 31/12/... ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

12

623.3

623.4

Administratiekosten

Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-)

c)

d)

Overige technische lasten, onder aftrek van

11.

625

624.3

Minderwaarden op de realisatie

c)

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost
D. (kosten) (-)

624.2

Waardecorrecties op beleggingen

b)

10.

624.1

Beheerslasten van beleggingen

a)

624

623.2

Wijziging van het bedrag van de geactiveerde
acquisitiekosten (stijging -, daling +)

b)

Beleggingslasten (-)

623.1

Acquisitiekosten

623

Netto-bedrijfskosten (-)

8.

a)

622

9.

Codes

621.2

Winstdeling en restorno's, onder aftrek van
herverzekering (-)

Wijziging van de andere technische voorzieningen
zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

7.

b)

Inhoud

II. Technische rekening levensverzekering

Afdeling II. Resultatenrekening op 31/12/... ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

13

13.

Resultaat van de technische rekening levensverzekering
Winst (+)
Verlies (-)

Codes

720 / 628
628 / 720

628

627

Toegerekende opbrengst van beleggingen, overgeboekt naar de niet-technische rekening (post 4) (-)

12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige
dotaties (stijging -, daling +)

12.

626

herverzekering (-)

Inhoud

II. Technische rekening levensverzekering

Afdeling II. Resultatenrekening op 31/12/... ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

14

730.21
730.22

730.3
730.4

Terugneming van waardecorrecties op
beleggingen

Meerwaarden op de realisatie

c)

d)

731
630

Toegerekende opbrengst van beleggingen,
overgeboekt van de technische rekening
levensverzekering (post 12)

Beleggingslasten (-)

4.

5.

730.2

Opbrengsten van andere beleggingen
aa)
opbrengsten van terreinen
en gebouwen
bb)
opbrengsten van andere beleggingen

b)

730.1

730

Opbrengsten van beleggingen

3.

Opbrengsten van beleggingen in verbonden
ondernemingen of deze waarmee
een deelnemingsverhouding bestaat

(720 / 628)
(628 / 720)

Resultaat van de technische rekening
levensverzekering (post 13)
Winst (+)
Verlies (-)

2.

a)

(710 / 619)
(619 / 710)

Resultaat van de technische rekening niet
levensverzekering (post 10)
Winst (+)
Verlies (-)

Codes

1.

Inhoud

III. Niet-technische rekening

Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

15

631
732
632

710 / 632
632 / 710
733
633

733 / 633
633 / 733

Overige opbrengsten (staat nr. 13)

Overige kosten (staat nr. 13) (-)

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening,
vóór belasting
Winst (+)
Verlies (-)

-

Uitzonderlijke opbrengsten (staat nr. 14)

Uitzonderlijke kosten (staat nr. 14) (-)

Uitzonderlijk resultaat
Winst (+)
Verlies (-)

7.

8.

8bis.

9.
10.

11.

12.

13.

630.3

Minderwaarden op de realisatie

c)

Toegerekende opbrengst van beleggingen,
overgeboekt naar de technische rekening
niet-levensverzekering (post 2) (-)

630.2

Waardecorrecties op beleggingen

b)

Codes

6.

630.1

Beheerslasten van beleggingen

a)

Inhoud

III. Niet-technische rekening

Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

16

18.

Te bestemmen resultaat van het boekjaar
Winst (+)
Verlies (-)

b)

710 / 636
636 / 710

636

736

710 / 635
635 / 710

Resultaat van het boekjaar
Winst (+)
Verlies (-)

16.

Onttrekking aan de belastingvrije
reserves
Overboeking naar de belastingvrije reserves
(-)

635 / 735

Uitgestelde belastingen (-/+)

15bis.

a)

634 / 734

Belastingen op het resultaat (-/+)

15.

17.

-

-

Codes

14.

Inhoud

III. Niet-technische rekening

Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

17

637.2 / 637.3
637.2
637.31
637.32

637.4
737.4
737.5
637.5 / 637.7
637.5
637.6
637.7

Toevoeging aan het eigen vermogen (-)
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
1.
aan de wettelijke reserve
2.
aan de overige reserves
3.

Over te dragen resultaat
Over te dragen winst
1.
Over te dragen verlies
2.

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
1.
Bestuurders of zaakvoerders
2.
Andere rechthebbenden
3.

C.

D.

E.

F.

(-)

737.2 / 737.3
737.2
737.3

Onttrekking aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
1.
aan de reserves
2.

B.

(-)

710 / 637.1
637.1 / 710
710 / 636
636 / 710
737.1
637.1

Te bestemmen winstsaldo
Te verwerken verliessaldo
(-)
Te bestemmen winst van het boekjaar
1.
Te verwerken verlies van het boekjaar
(-)
Overgedragen winst van het vorig boekjaar
2.
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar(-)

Codes

A.

Inhoud

III. Niet-technische rekening

Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

18

22

23

24

B/

C/

C.

IV.

III.

8.03.222.11

Deelnemingen.
Bons, obligaties en vorderingen.

1.
2.

8.03.222.21

Deelnemingen
Bons, obligaties en vorderingen.

3.
4.

8.03.223.3
8.03.223.4
8.03.223.5
8.03.223.6
8.03.223.7

Deelbewijzen in gemeenschappelijke beleggingen.
Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten.
Overige leningen.
Deposito's bij kredietinstellingen.
Overige

3.

4.

5.

6.

7.

8.03.224

8.03.223.2

Obligaties en andere vastrentende effecten.

2.

Deposito's bij cederende ondernemingen.

8.03.223.1

Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten.

1.

8.03.223

8.03.222.22

8.03.222.2

Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.

8.03.222.12

8.03.222.1

Verbonden ondernemingen.

Overige financiële beleggingen.

-

-

8.03.222

Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen.

II.

Codes

8.03.221

8.03

2021-12-31

Terreinen en gebouwen.

0402236531

I.

Beleggingen

Activa - posten

Nr. 3. Actuele waarde van de beleggingen (art. 38).

A/ P&V Verzekeringen

00058

328.878

104.713.731

5.000.000

500.652.697

1.808.261.854

40.439.148

15.347.013.047

2.445.841.165

20.251.921.642

1.850.000

180.920.560

182.770.560

24.035.448

136.201.871

160.237.319

343.007.879

182.396.917

20.777.655.316

Bedragen

EUR

25

B/

C/

0402236531

2021-12-31

EUR

0
0
0
22.863

FX FORWARD

FX CURRENCY SWAP

EQUITY OPTION

EQUITY OPTION

0

0

VENTE FORWARD BONDS

options | work

0

ACHAT FORWARD BONDS

0

0

FORWARD SWAPS

SPREADLOCK

0

91.536

Netto boekwaarde

00058

IRS

SWAPTIONS on IRS

A. Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd
worden op basis van de reële waarde, met opgave van de omvang, de aard en het ingedekte risico van de
instrumenten

Nr.3bis Gegevens betreffende het niet-gebruik van de waarderingsmethode op basis van de reële waarde

A/ P&V Verzekeringen

15.575

-45.260.082

22.863

0

0

0

0

0

0

1.546.765

91.536

Reële waarde

26

lager is dan het marktrendement aan het einde van het jaar.

Voor de obligaties (rubriek C.III.2 Obligaties) valt het afwijken ten opzichte van de marktwaarde hoofdzakelijk
te verklaren door de gevallen waarin het rendement bij aankoop

We zijn immers van mening dat die minwaarde niet blijvend is en dat ze als realiseerbaar moet worden
beschouwd.

Voor de participaties (rubriek C.II.A), aandelen, beveks (rubriek C.III.1. Aandelen) passen wij overeenkomstig
onze waarderingsregels de 25%-regel toe
We wijzigen de boekwaarde van het effect dus niet zolang de marktwaarde hoger blijft dan 75% van de
aankoopwaarde.

Voor elk van de in B. vermelde financiële vaste activa, dan wel de in B. bedoelde passende groepen van deze
afzonderlijke activa, die in aanmerking worden genomen tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde,
moeten hierna ook de redenen worden vermeld waarom de boekwaarde niet is verminderd, met opgave van
de aard van de aanwijzingen die aan de veronderstelling ten grondslag liggen dat de boekwaarde zal kunnen
worden gerealiseerd :

0

C.III.7. b) Financiële instrumenten (Swaption)

1.355.937.049

C.III.2. Obligaties en andere vastrentende effecten
17.488.076

541.071.267

C.III.1. c) Participaties in beleggingsfondsen

C.III.5. c) Overige niet-gegarandeerde leningen

67.673.644

0

Netto boekwaarde

C.III.1. a) Aandelen, deelbewijzen andere dan onder b) en c)

C. II-A. 1) Beleggingen in verbnden ondernemingen-participaties

B. Voor de financiële vaste activa, vermeld in de posten C.II. en C.III., die in aanmerking worden genomen
tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde : de nettoboekwaarde en de reële waarde van de afzonderlijke
activa, dan wel van passende groepen van deze afzonderlijke activa

0

17.483.441

1.307.449.929

526.840.917

61.473.813

0

Reële waarde

27

Voor de financiële instrumenten (rubriek 7 b Financiële instrumenten) gaat het om uitgeoefende swaptions
waarvoor de premie wordt afgeschreven over de levensduur van de verkregen IRS.

Voor de andere niet-gegarandeerde leningen (rubriek 5 c Overige leningen) passen wij dezelfde regels toe als
voor de obligaties.

Een waardevermindering wordt alleen geboekt in het geval van een verslechtering van de kredietkwaliteit of
een waardeverschil van meer dan 25%.

en is een aanpassing van de boekwaarde van het effect niet gerechtvaardigd.

In dat geval is de daling van de beurskoers niet het gevolg van een verslechtering van de kredietkwaliteit van
de emittent

28

A/ P&V Verzekeringen
B/
C/
0402236531
2021-12-31
Nr.4 Staat betreffende de overige overlopende rekeningen van het actief.
Uitsplitsing van de actiefpost G.III. indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Over te dragen kosten
Overige

EUR

Bedrag
12.551.441
5.306

00058

29

B/

C/

8.05.3
8.05.2

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

TOTAAL

B. NIET-GESTORT KAPITAAL (art.51 - S.W.H.V.)

Codes

8.05.1.21
8.05.1.22

Gedematerialiseerd

8.05.111.102

8.05.111.101

Codes

0402236531

Op naam

2.2. Aandelen op naam of gedematerialiseerd

2.1. Soorten aandelen volgens het vennootschapsrecht

2.Samenstelling van het kapitaal

- Per einde van het boekjaar

- Wijzigingen tijdens het boekjaar :

- Per einde van het vorige boekjaar

1. Geplaatst kapitaal (post A.I.1. van de passiva)

A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Nr.5 Staat van het kapitaal

A/ P&V Verzekeringen

00058

Aantal aandelen

EUR

Niet-opgevraagd bedrag
(post A.I.2. van de passiva)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

52.965.988

31

Opgevraagd niet-gestort
bedrag(actiefpost E.I.V.)

205.271

205.271

52.965.988,00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31.000

52.934.988,00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bedragen

2021-12-31

30

B/

C/

8.05.4.2
8.05.4.3

.Bedrag van het te plaatsen kapitaal

.Maximum aantal uit te geven aandelen

8.05.4.5
8.05.4.6

.Bedrag van het te plaatsen kapitaal.

.Maximum aantal uit te geven aandelen

8.05.4.7
8.05.4.8

.Bedrag van het te plaatsen kapitaal.

.Maximum aantal uit te geven aandelen

3.Als gevolg van de betaling van derden in aandelen.

8.05.4.4

.Aantal inschrijvingsrechten in omloop

2.Als gevolg van de uitoefening van de INSCHRIJVINGSRECHTEN.

8.05.4.1

.Bedrag van de lopende converteerbare leningen

1.Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN.

D.VERPLICHTINGEN TOT UITGIFTE VAN AANDELEN

8.05.3.2

- haar dochters

Codes

8.05.3.1

0402236531

- de onderneming zelf

C.AANDELEN VAN DE ONDERNEMING GEHOUDEN DOOR

Nr.5. Staat van het kapitaal (vervolg).

A/ P&V Verzekeringen

2021-12-31

Kapitaalbedrag

00058

EUR

Aantal aandelen

31

B/

waarvan :

8.05.6.2

- gehouden door haar dochters

8.05.6

Codes

8.05.5

Codes

0402236531

8.05.6.1

C/

- gehouden door de vennootschap zelf

F.DEELBEWIJZEN BUITEN KAPITAAL

E.TOEGESTAAN, NIET-GEPLAATST KAPITAAL

Nr.5 Staat van het kapitaal (vervolg)

A/ P&V Verzekeringen

Aantal aandelen

Bedrag

2021-12-31

EUR

Daaraan verbonden
stemrecht

00058

32

B/

C/

0402236531

2021-12-31

2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of ingevolge artikel 5 van het koninklijk
besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten :

kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen ingevolge artikel 14, vierde lid, van de wet van

aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting, zoals die blijkt uit de

Aandelen C3 : 0,05%

Aandelen C2 : 0,23%

Aandelen C1 : 0,39%

Aandelen B : 98,37%

Aandelen A : 0,96%

uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen ingevolge artikel 631, § 2, laatste lid, en
artikel 632, § 2, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen :

aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting, zoals die blijkt

MET DE VOLGENDE INDELING

G.DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN JAARAFSLUITING,

Nr.5. Staat van het kapitaal (vervolg en slot).

A/ P&V Verzekeringen

00058

EUR

33

B/

C/

0402236531

2021-12-31

Provisies Social Plan
Provisies geschillen
Voorziening voor financiële risico's
Overige

Uitsplitsing van de passiefpost E.III. indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

Nr.6 Staat van de voorzieningen voor overige risico's en kosten - Andere voorzieningen.

A/ P&V Verzekeringen

EUR

13.366.795
2.602.736
5.893.282
103.475

Bedragen

00058

34

B/

C/

0402236531

2021-12-31

8.07.1.422
8.07.1.423
8.07.1.423.1
8.07.1.423.2
8.07.1.424
8.07.1.425

Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

Niet-achtergestelde obligatieleningen.

1.Converteerbare leningen.

2.Niet-converteerbare leningen.

Schulden ten aanzien van kredietinstellingen

Overige schulden

II.

III.

IV.

V.

TOTAAL 8.07.1.5

8.07.1.421

Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

I.

8.07.1.42

8.07.1.122

Niet-converteerbare leningen

II.

G. Schulden

8.07.1.121

Converteerbare leningen

8.07.1.12

Codes

00058

I.

B. Achtergestelde schulden.

Betrokken posten van de passiva

a)Uitsplitsing van de schulden (of een deel van de schulden) waarvan de resterende looptijd méér dan 5 jaar is.

Nr. 7. Staat van de technische voorzieningen en schulden

A/ P&V Verzekeringen

EUR

390.000.000

390.000.000

390.000.000

Bedragen

35

B/

C/

0402236531

2021-12-31

00058

EUR

8.07.2.122

II. Niet-converteerbare leningen

8.07.2.423
8.07.2.423.1
8.07.2.423.2
8.07.2.424
8.07.2.425
8.07.2.425.1
8.07.2.425.11
8.07.2.425.12
8.07.2.425.26
8.07.2.425.3

III. Niet-achtergestelde obligatieleningen
1.Converteerbare leningen
2.Niet-converteerbare leningen

IV. Schulden ten aanzien van kredietinstellingen

V. Overige schulden
- schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
a)belastingen
b)bezoldigingen en sociale lasten
- schulden van huurfinanciering en gelijkaardige
- overige

TOTAAL 8.07.2.5

8.07.2.422

II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen.

8.07.2.421

8.07.2.42

G. Schulden

Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen.

8.07.2.15

D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds
van de groep van activiteiten 'Leven' wanneer het beleggingsrisico niet gedragen wordt door
de onderneming

I.

8.07.2.14

C. Technische voorzieningen

I.

8.07.2.121

8.07.2.12

Converteerbare leningen

B. Achtergestelde schulden.

115.724

115.724

b)Schulden (of gedeelte van de schulden) en technische voorzieningen (of gedeelte van de technische voorzieningen) gewaarborgd
door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de onderneming.
Betrokken posten van de passiva
Bedragen

Nr.7. Staat van de technische voorzieningen en schulden (vervolg).

A/ P&V Verzekeringen

B/

C/

0402236531

8.07.3.425.12.1
8.07.3.425.12.2

a)Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

b)Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

2.Bezoldigingen en sociale lasten (post G.V.1.b) van de passiva)

8.07.3.425.11.2

b)Niet-vervallen belastingsschulden

Codes

00058

8.07.3.425.11.1

2021-12-31

a)Vervallen belastingsschulden

1.Belastingen (post G.V.1.a) van de passiva)

Betrokken posten van de passiva

c)Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Nr.7. Staat van de technische voorzieningen en schulden (vervolg en slot).

A/ P&V Verzekeringen

48.125.455

17.024.913

Bedragen

EUR

37

B/

C/

0402236531

Uitsplitsing van de passiefpost H indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Badwill af te schrijven - afkoop activiteit P&V Gemeenschappelijke kas
Lopende interesten op verstrekte leningen
Overheidsobligaties
Overige

Nr.8. Staat betreffende de overlopende rekeningen van het passief.

A/ P&V Verzekeringen

00058

6.248.332
10.049.178
229.095.060
13.377.306

Bedragen

2021-12-31

EUR

38

B/

C/

0402236531

2021-12-31

00058

EUR

TOTAAL

Betrokken posten en sub-posten van het actief (*)
boekjaar

Afgesloten
TOTAAL

Betrokken posten en sub-posten van het passief (*)

Nr. 9. Activa- en passivabestanddelen met betrekking tot het beheer voor eigen rekening ten gunste van een derde van de pensioenfondsen (art. 40bis.).

A/ P&V Verzekeringen

Afgesloten
boekjaar

39

B/

C/

0402236531

Inhoud
Codes

8.10.11
8.10.12

2. Enige premies :

1. Premies van overeenkomsten zonder winstdeling :

8.10.16

3) Commissielonen (art. 37):

8.10.18
8.10.19
8.10.20

- in België :

- in de andere Lid-Staten van de E.E.G :

- in de overige landen :

Bruto premies :

III. Niet-levensverzekering en levensverzekering, rechtstreekse zaken

Bruto premies :

8.10.17.720.1

-1.130.338

8.10.15

B. Aangenomen zaken

47.738.655

8.10.14

1.819.261.252

361.171

47.378.521

925.996.843

1.526.212

122.280.570

852.981.140

434.835.942

540.425.768

975.261.710

Bedragen

EUR

8.10.13

00058

2. Premies van overeenkomsten met winstdeling :
3. Premies van overeenkomsten waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt
door de onderneming :
2) Herverzekeringssaldo :

c)

8.10.10

8.10.09

8.10.08

8.10.07.720.1

2021-12-31

b) 1. Periodieke premies :

2. Premies betreffende groepsverzekeringsovereenkomsten :

a) 1. Individuele premies :

1)Brutopremies :

A.Rechtstreekse zaken

II. Levensverzekering

Nr.10. Inlichtingen betreffende de technische rekeningen (vervolg en slot)

A/ P&V Verzekeringen

41

A/ P&V Verzekeringen

B/

C/

0402236531

2021-12-31

00058 44 EUR

Nr.12.Staat betreffende het geheel van de administratie- en beheerskosten, uitgesplitst volgens aard.
(Een asteriks (*) rechts van de inhoud van een post of een sub-post duidt op het bestaan van een definitie of een verklarende nota in hoofdstuk III
van de bijlage bij het huidige besluit)

Benaming

Codes

Bedragen

Personeelskosten*
1. a)Bezoldigingen
b)Pensioenen
c)Andere rechtstreekse sociale voordelen
2.Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen
3.Patronale toelagen en premies voor buitenwettelijke verzekeringen
4.Andere personeelsuitgaven
5.Voorzieningen voor pensioenen, bezoldigingen en sociale lasten
a)Dotaties (+)
b)Bestedingen en terugnemingen (-)
[6. Uitzendkrachten of personen ter beschikking gesteld van de onderneming

8.12.1
8.12.111
8.12.112
8.12.113
8.12.12
8.12.13
8.12.14
8.12.15
8.12.15.1
8.12.15.2
8.12.16 ]

Diverse goederen en diensten*

8.12.2

98.408.704

III. Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële
activa, andere dan de beleggingen*

8.12.3

9.508.993

IV. Voorzieningen voor overige risico's en lasten*
1.Dotaties (+)
2.Bestedingen en terugnemingen (-)

8.12.4
8.12.41
8.12.42

40.637
2.612.652
2.572.015 )

V.Overige lopende lasten*
1.Fiscale bedrijfskosten*
a)Onroerende voorheffing
b)Overige
2.Bijdragen gestort aan openbare instellingen*
3.Theoretische kosten*
4.Overige

8.12.5
8.12.51
8.12.511
8.12.512
8.12.52
8.12.53
8.12.54

VI.Teruggewonnen administratiekosten en overige lopende opbrengsten (-)
1.Teruggewonnen administratiekosten
a)Ontvangen vergoedingen voor beheersprestaties van collectieve
pensioenfondsen voor rekening van derden
b)Overige*
2.Overige lopende opbrengsten.

8.12.6
8.12.61

I.

II.

8.12.611
8.12.612
8.12.62
TOTAAL 8.12.7

Aldus gewijzigd bij artikel 10, § 2 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996.

(

(

158.874.951
94.668.858
896.929
4.821.497
24.512.667
15.104.878
-1.483.207
-1.540.235
172.966
1.713.201 )
21.893.564

9.454.087
1.424.719
1.424.719
3.787.890
4.239.480
1.998
(

10.978.215 )
10.659.186

10.659.186
319.029
265.309.157

B/

C/

B. Uitsplitsing van de OVERIGE KOSTEN (post 8. van de
niet-technische rekening), indien het om belangrijke bedragen gaat.
Intrestlasten op achtergestelde leningen
Waardeverminderingen tussenpersonen en clienten
Minderwaarden tussenpersonen en klanten
Overige

A. Uitsplitsing van de OVERIGE OPBRENGSTEN (post 7. van de
niet-technische rekening), indien het om belangrijke bedragen gaat.
Terugneming van waardeverminderingen op diverse vorderingen
Gerealiseerde meerwaarden op diverse vorderingen
Overige
Terugneming van waardeverminderingen op leningen

Nr.13. Overige opbrengsten, overige kosten.

A/ P&V Verzekeringen

0402236531

2021-12-31

EUR

21.450.000
1.596.322
241.198
749.188

107.629
1.419.327
515.572
1.000.000

Bedragen

00058

45

B/

C/

0402236531

Voorziening voor financiële risico's
Kosten financiële risico's
Uitzonderlijke waardeverminnderingen

B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN (post 12. van de
niet-technische rekening), indien het om belangrijke bedragen gaat.

A. Uitsplitsing van de UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN (post 11. van de
niet-technische rekening), indien het om belangrijke bedragen gaat.

Nr.14. Uitzonderlijke resultaten.

A/ P&V Verzekeringen

2021-12-31

EUR

-65.799.069
2.499.069
92.742.101

Bedragen

00058

46

B/

A.

00058

EUR

Codes

8.15.1.634.13
8.15.1.634.14

c. Overschot van de voorafbetalingen en/of van de geactiveerde terugbetaalbare voorheffingen (-)

d. Geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post G.V.1.a) van de passiva)

supplementen waarvoor een voorziening werd gevormd (opgenomen onder post E.II.2) van de passiva)

b) Geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post G.V.1.a) van de passiva) of belasting-

a) Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen :

8.15.1.634.22

8.15.1.634.21

8.15.1.634.2

8.15.1.634.12

b. Andere verrekenbare bestanddelen

2.Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren :

8.15.1.634.11

a. Voorafbetalingen en terugbetaalbare voorheffingen

8.15.1.634.1

2021-12-31

1.Belastingen op het resultaat van het boekjaar:

0402236531

8.15.1.634

C/

UITSPLITSING VAN DE POST 15 a) 'Belastingen':

Nr.15. Belastingen op het resultaat

A/ P&V Verzekeringen

(

80.829

80.829

207.590

17.730.381

36.768

19.498.532

2.012.509

2.093.338

Bedragen

47

)

B/

C.

B.

C/

0402236531

2021-12-31

00058

-80.835.288

Belastingvrije meerwaarden & DBI & andere fiscale maatregelen (sociale verplichtingen)

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

INVLOED VAN DE UITZONDERLIJKE RESULTATEN OP DE BELASTINGEN OP HET

26.571.741

Bedragen

EUR

Belastbare reserves en Verworpen uitgaven (V.U.)

van het boekjaar op belangrijke wijze werd beïnvloed op het stuk van de belastingen).

uit het tijdsverschil tussen de vaststelling van de boekwinst en de fiscale winst (in de mate waarin het resultaat

uit de jaarrekening, EN DE GERAAMDE BELASTBARE WINST, met bijzondere vermelding van die welke voortspruiten

BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE WINST VOOR BELASTINGEN, zoals deze blijkt

Nr. 15. Belastingen op het resultaat.

A/ P&V Verzekeringen

48

49

B/

C/

8.16.22

2.Roerende voorheffing (op dividenden)

80.665.609

20.672.071

8.16.12

8.16.21

93.823.893

Bedragen van
het boekjaar

2021-12-31

8.16.11

Codes

0402236531

1.Bedrijfsvoorheffing

B. De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van :

A. Taksen :
1.Taksen op verzekeringsovereenkomsten ten laste van
derden
2.Andere taksen ten laste van de onderneming

Nr.16. Andere taksen en belastingen ten laste van derden.

A/ P&V Verzekeringen

EUR

77.509.253

20.541.140

88.354.638

Bedragen van het
vorige boekjaar

00058

50

B/

C/

0402236531

8.17.042
8.17.043
8.17.044
8.17.045
8.17.046
8.17.047

c)Verrichtingen op vreemde valuta (te ontvangen) :

d)Verrichtingen op vreemde valuta (te leveren) :

e)Verrichtingen op rente (aankopen, ...) :

f)Verrichtingen op rente (verkopen, ...) :

g)Overige verrichtingen (aankopen, ...) :

h)Overige verrichtingen (verkopen, ...) :

8.17.05

8.17.041

b)Verrichtingen op effecten (verkopen) :

F. Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming* :

8.17.040

8.17.031

a)Verrichtingen op effecten (aankopen) :

E. Termijnverrichtingen* :

b) overige :

en toelichting : actiefposten C.III.1 en 2 en passiefpost F :

a) effecten en waarden van herverzekeraars (CFR. Hoofdstuk III, Omschrijving
8.17.030

8.17.021

b) van derden :

D. Ontvangen zekerheden* (andere dan in baar geld) :

8.17.020

a) van de onderneming :

zekerheid van de rechten en verplichtingen* :

C. Zakelijke zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd op haar eigen middelen als

8.17.01

Codes

EUR

B. Persoonlijke zekerheden door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van derden*

00058

8.17.00

2021-12-31

A. Zekerheden door derden gesteld of onherroepelijk beloofd voor rekening van de onderneming* :

Nr.17. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (art. 14).

A/ P&V Verzekeringen

3.697.902

2.608.815.765

107.879.862

333.904.557

57.470.520

3.534.242

Bedragen

51

B/

C/

0402236531

2021-12-31

Overstromingen

Financiële instrumenten

Obligaties en andere vastrentende effecten

Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten

8.17.07

H. Overige (nader te bepalen) :

8.17.06

Codes

EUR

8.17.06B

00058

Gbis. Aard en de financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na de balansdatum hebben voorgedaan en die
niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven. :

of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de onderneming. :

Nr.17. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (art. 14).

A/ P&V Verzekeringen

51.730.851

1.101.000.000

21.726.957

894.707.963

2.069.165.771

Bedragen

52

B/

C/

0402236531

2021-12-31

00058

EUR

8.18.222.021
8.18.222.022

8.18.222.02

2 + 4 Bons, obligaties en vorderingen

- overige

8.18.222.01

1 + 3 Deelnemingen

- achtergestelde

8.18.222

Codes

mingen en deelnemingen

II.Beleggingen in verbonden onderne-

8.18.412

Vorderingen uit hoofde van
herverzekeringsverrichtingen

Overige vorderingen

II.

III.

8.18.413

8.18.411

Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

I.

8.18.41

8.18.232.022

- E. Vorderingen

8.18.232.021

8.18.232.02

2 + 4 Bons, obligaties en vorderingen

- overige

8.18.232.01

1 + 3 Deelnemingen

- achtergestelde

8.18.232

mingen en deelnemingen

- D. II.Beleggingen in verbonden onderne-

-C

Betrokken balansposten

2.603.355

2.603.355

22.934.889

22.934.889

89.742.060

112.676.949

Afgesloten boekjaar

2.143.388

2.143.388

23.382.204

23.382.204

86.991.704

110.373.908

Vorig boekjaar

Verbonden ondernemingen

1.850.000

1.850.000

35.899.079

37.749.079

Afgesloten boekjaar

53

1.850.000

1.850.000

36.366.565

38.216.565

Vorig boekjaar

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

Nr.18. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

A/ P&V Verzekeringen

B/

C/

0402236531

2021-12-31

00058

EUR

Achtergestelde schulden

8.18.422
8.18.423
8.18.424

Schulden uit hoofde van
herverzekeringsverrichtingen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Schulden ten aanzien van
kredietinstellingen

Overige schulden

II.

III.

IV.

V.

8.18.425

8.18.421

Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

8.18.42

8.18.12

Codes

I.

- G. Schulden

- B.

Betrokken balansposten
Afgesloten boekjaar

Vorig boekjaar

Verbonden ondernemingen
Afgesloten boekjaar

Vorig boekjaar

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

Nr.18. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

A/ P&V Verzekeringen

54

B/

C/

0402236531

2021-12-31

00058

EUR

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

Opbrengsten van terreinen en gebouwen

Opbrengsten van andere beleggingen

-

-

als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming

onherroepelijk beloofde PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Door verbonden ondernemingen gestelde of

van verbonden ondernemingen

EN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN als waarborg voor schulden of verplichtingen

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde PERSOONLIJKE

-

-

-

8.18.54

8.18.53

8.18.52

8.18.51

8.18.50

Codes

56.700.000

Afgesloten boekjaar

Vorig boekjaar

Verbonden ondernemingen

Nr.18. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
(vervolg en slot).

A/ P&V Verzekeringen

0

55

B/

0402236531

2021-12-31

00058

8.19.3

3.Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

8.19.42

- aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

de interestvoet, de voornaamste voorwaarden en de eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen
waarvan werd afgezien betreffende de bovenvermelde posten 1., 2. en 3.

8.19.41

- aan bestuurders en zaakvoerders

4.Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende

8.19.2

2.Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Codes

57

3.284.954

Bedragen

C.andere ondernemingen welke door de sub. B vermelde personen rechtstreeks gecontroleerd worden.

8.19.1

-

EUR

B.natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren
zonder verbonden ondernemingen te zijn;

A.bestuurders en zaakvoerders;

C/

1.Uitstaande vorderingen op deze personen

Nr.19. Financiële betrekkingen met :

A/ P&V Verzekeringen

B/

C/

0402236531

2021-12-31

00058

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

- Andere controleopdrachten
- Belastingadviesopdrachten
- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

3. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de onderneming door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

8.19.71
8.19.72
8.19.73

8.19.7

8.19.61
8.19.62
8.19.63

8.19.6

2. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de onderneming door de commissaris(sen)

- Andere controleopdrachten
- Belastingadviesopdrachten
- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

Codes
8.19.5

1. Bezoldiging van de commissaris(sen)

Nr.19bis. Financiële betrekkingen met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn).

A/ P&V Verzekeringen

36.820,00
13.234,00

50.054,00

Bedragen
849.360,00

EUR

58

B/

C/

0402236531

2021-12-31

2.Waardeverminderingen

1.Vorming en aanpassing van de afschrijvingen

A.Regels die gelden voor de waardering van inventarissen (behalve de beleggingen van de actiefpost D)

§ 2 en door Hoofdstuk III. 'Omschrijving en toelichting', Afdeling II, post 'Theoretische huur'.)

1ste en 4de lid ; 34, 2de lid ; 34quinquies, 1ste lid ; 34sexies, 6°, laatste lid ; 34septies,

24, 2de lid ; 27, 1°, laatste lid en 2°, laatste lid ; 27bis, § 4, laatste lid ; 28, § 2,

(Deze staat wordt onder meer beoogd in de artikelen : 12bis, § 5 ; 15 ; 19, 3de lid ; 22bis, 3de lid;

Nr.20. Waarderingsregels.

A/ P&V Verzekeringen

00058

EUR

59

B/

C/

0402236531

2021-12-31

6.Andere

Behalve voor de terugname van waardeverminderingen op effecten zijn er geen herwaarderingen.

5.Herwaarderingen

4.Technische voorzieningen

3.Voorzieningen voor risico's en kosten

A/ P&V Verzekeringen

00058

EUR

60

A/ P&V Verzekeringen

B/

C/

0402236531

2021-12-31

00058

EUR

61

B/

C/

0402236531

2021-12-31

3.Andere

2.Terreinen en gebouwen

1.Beleggingen andere dan terreinen en gebouwen

B.Regels die gelden voor de waardering van inventarissen voor wat betreft de beleggingen van de actiefpost D.

A/ P&V Verzekeringen

00058

EUR

62

B/

C/

0402236531

2021-12-31

Bedragen

EUR

Betrokken posten en subposten (*)

00058

(*) Met vermelding van de cijfers en letters betreffende de inhoud van de betrokken post of sub-post van de balans (voorbeeld : C.III.2. Obligaties en andere
vastrentende effecten).

Betrokken posten en subposten (*)

B.Verschil in raming dat uit de wijzigingen volgt (de eerste keer te vermelden bij de jaarrekening van het boekjaar
tijdens hetwelk die wijzigingen werden uitgevoerd).

A.Vermelding van de wijzigingen en hun verantwoordingen.

Nr.21. Wijzigingen in de waarderingsregels (art. 16) (art. 17).

A/ P&V Verzekeringen

Bedragen

63

B/

C/

0402236531

2021-12-31

Nee

00058

jaarrekening opstelt en publiceert en voor dewelke de vrijstelling werd toegestaan :

het B.T.W.-nummer of het nationaal nummer van de moederonderneming die de geconsolideerde

. Naam, volledig adres van de zetel en indien het een ondernemingen naar Belgisch recht betreft,

EUR

publiceert :

koninklijk besluit van 6 maart 1990 betreffende de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen :

. Verantwoording van het vervullen van de voorwaarden voorzien in artikel 8, paragrafen 2 en 3 van het

Nee

* Het overbodige schrappen.

ja /neen (*) :

* de onderneming is zelf een filiaal van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening opstelt en

ja /neen (*):

Belgisch of buitenlands recht;

- De onderneming stelt op en publiceert, overeenkomstig het koninklijk besluit betreffende de geconsolideerde
jaarrekening van verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen,
een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag
ja /neen (*) :
Ja
- De onderneming stelt noch een geconsolideerde jaarrekening, noch een geconsolideerd jaarverslag op,
omwille van de volgende reden(en) (*) :
* de onderneming oefent, alleen of gezamenlijk, geen controle uit op één of meerdere filialen naar

A.Inlichtingen te verstrekken door alle ondernemingen.

Nr.22. Verklaring met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.

A/ P&V Verzekeringen

64

B/

C/

0402236531

2021-12-31

(**)

.

.

00058

EUR

waarvan de onderneming deel uitmaakt als filiale en waarvoor de geconsolideerde jaarrekening wordt opgestelden gepubliceerd.

enerzijds verstrekt voor het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van de ondernemingen

Indien de rekeningen van de ondernemingen op verscheidene niveau's worden geconsolideerd, worden de inlichtingen

Wanneer de moederonderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de geconsolideerde jaarrekening,
waarover sprake hierboven, kan worden bekomen (**) :

opgenomen opstelt (opstellen) en publiceert (publiceren) (**) :

moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening waarin de jaarrekening door consolidatie werd

het B.T.W.-nummer of het nationaal nummer van de moederonderneming(en) met de aanduiding of deze

Naam, volledig adres van de zetel en indien het een onderneming naar Belgisch recht betreft,

B. Inlichtingen te verstrekken door de onderneming wanneer ze gemeenschappelijke filiale is.

Nr.22. Verklaring met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening (vervolg en slot).

A/ P&V Verzekeringen

65

B/

C/

0402236531

-

-

2021-12-31

00058

EUR

3 265 010,40 in arbeidsongevallen en 1 992 500 902,27 in Leven.

351 208 826,26 EUR. Het gecumuleerde bedrag van de vrijstellingen voor de boekjaren 2016 tot 2021 bedraagt

leggen in arbeidsongevallen en in leven (knipperlichtreserve). Deze toewijzingen zijn voor het jaar 2021 respectievelijk verhoogd, tot

Gezien de solvabiliteitsratio en de resultaten van de stresstests, werd de maatschappij in 2021 niet verplicht om aanvullende provisies aan te

Het bedrag, afkomstig uit verhaal en vrijstellingen die op het actief geboekt zijn, bedraagt 56 944 791 EUR.

Vermelding in toepassing van artikel 34sexies, $1.4° van K.B. van 17/11/1994

december : 887.228.509,69 EUR. Reeds in resultaat opgenomen waarden, prorata temporis en geactualiseerd : -388.621.180,95 EUR

Verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde van de vastrentende effecten: nominale waarde op 31

décembre : 887.228.509,69 EUR.

Différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement des titres à revenu fixe : valeur nominale au 31

voor de passiefpost C.I.b) en C.IV.

en

voor de actiefposten C.II.1., C.II.3., C.III.7.c) en F.IV.

in Hoofdstuk III, Afdeling I. van de toelichting :

34sexies, § 1, 4° ; 39.

2bis. ; 4, 2de lid ; 6 ; 8 ; 10, 2de lid ; 11, 3de lid ; 19, 4de lid ; 22; 27bis, § 3, laatste lid ; 33, 2de lid ;

door de artikelen :

De onderneming, in voorkomend geval, somt de bijkomende inlichtingen op, vereist :

Nr. 23. Bijkomende inlichtingen die de onderneming, op basis van het besluit
van 17/11/94, moet verstrekken.

A/ P&V Verzekeringen

66

B/

C/

0402236531

2021-12-31

00058

EUR

Voor de gerealiseerde transacties met verbonden partijen conform de bestaande marktvoorwaarden, is de maatschappij
niet betrokken bij de bijlage XVIIIbis van het schema voor handelsvennootschappen.
Er werd geen noemenswaardige transactie gerealiseerd aan andere dan de marktvoorwaarden.
Voor transacties, waarvoor geen waarneembare marktvoorwaarden of wettelijke criteria bestaan, werd geen enkele informatie in de bijlage
XVIIIbis van het schema voor handelsvennootschappen opgenomen.

Verordening (EG) nr. 1606/2002.

De voormelde informatie hoeft niet te worden verstrekt voor de transacties die zijn aangegaan tussen twee of meer leden van een groep, mits de
dochterondernemingen die partij zijn bij de transactie, geheel eigendom zijn van een dergelijk lid.

De voormelde informatiegegevens kunnen overeenkomstig hun aard worden samengevoegd, behalve wanneer gescheiden informatie nodig is om
inzicht te krijgen in de gevolgen van de transacties met verbonden partijen voor de financiële positie van de onderneming.

De onderneming vermeldt de transacties die zij met verbonden partijen is aangegaan, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van
de relatie met de verbonden partij, alsook alle andere informatie over de transacties die nodig is om een beter inzicht te krijgen in de financiële positie
van de onderneming indien het om transacties van enige betekenis gaat die niet werden verricht onder de normale marktvoorwaarden.

Nr. 24 Transacties door de onderneming aangegaan met verbonden partijen, onder andere voorwaarden dan de marktvoorwaarden

A/ P&V Verzekeringen

0
0
0
0
0

Nr.

0402236531

1

4. SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die bevoegd zijn voor de onderneming:
-----------

-----------

-----------

-----------

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER
Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ........................................................................
Deeltijds ......................................................................
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ........................................................................
Deeltijds ......................................................................
Totaal ..........................................................................
Personeelskosten
Voltijds ........................................................................
Deeltijds ......................................................................
Totaal ..........................................................................
Bedrag van de voordelen bovenop het loon......................

Tijdens het vorige boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers in VTE ..................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Personeelskosten ..................................................................
Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

1001
1002
1003

1.190,60
334,10
1.428,40

659,90
79,10
710,20

530,70
255,00
718,20

1011
1012
1013

1.695.081,60
270.100,10
1.965.181,70

970.774,00
42.040,50
1.012.814,50

724.307,60
228.059,60
952.367,20

1021
1022
1023
1033

112.833.413,01
21.291.112,02
134.124.525,03
10.062.539,50

72.044.963,97
5.875.139,13
77.920.103,10
5.845.866,85

40.788.449,04
15.415.972,89
56.204.421,93
4.216.672,65

Codes
1003
1013
1023
1033

P. Totaal
1.431,40
1.940.450,30
133.538.820,84
9.295.341,27

1P. Mannen
724,10
1.012.814,30
77.579.836,24
5.400.160,41

2P. Vrouwen
707,30
927.636,00
55.958.984,60
3.895.180,86

Nr.

0402236531

2

----------------------------------------WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET
ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van
het boekjaar
Aantal werknemers.....................................................................

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

105

1.184,00

324,00

1.417,10

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd....................................

110

1.138,00

319,00

1.367,70

Overeenkomst voor een bepaalde tijd........................................

111

46,00

5,00

49,40

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk..................

112

Vervangingsovereenkomst.........................................................

113

702,30

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen.......................................................................................

120

655,00

74,00

lager onderwijs.................................................................... 1200

4,00

1,00

4,50

secundair onderwijs............................................................ 1201

132,00

28,00

149,70

hoger niet-universitair onderwijs......................................... 1202

313,00

30,00

332,50

universitair onderwijs.......................................................... 1203

206,00

15,00

215,60

121

529,00

250,00

714,80

lager onderwijs.................................................................... 1210

3,00

1,00

3,80

secundair onderwijs............................................................ 1211

173,00

85,00

236,40

hoger niet-universitair onderwijs......................................... 1212

226,00

130,00

321,50

universitair onderwijs.......................................................... 1213

127,00

34,00

153,10

Vrouwen......................................................................................

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel........................................................................

130

93,00

5,00

96,70

Bedienden................................................................................... 134

1.091,00

319,00

1.320,40

Arbeiders..................................................................................... 132
Andere........................................................................................

133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
Codes 1. Uitzendkrachten
Tijdens het boekjaar

2. Ter beschikking
van de onderneming gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen.................................. 150

1,83

107,95

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren........................................ 151

3.268,72

187.575,16

163.592,69

19.110.723,02

Kosten voor de onderneming ........................................................

152

Nr.

0402236531

3

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen

205

157,00

7,00

162,10

personeelsregister.......................................................................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd....................................................

210

67,00

3,00

69,40

Overeenkomst voor een bepaalde tijd........................................................

211

90,00

4,00

92,70

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk...................................

212

Vervangingsovereenkomst..........................................................................

213

UITGETREDEN

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens

305

145,00

36,00

165,50

het boekjaar een einde nam........................................................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd....................................................

310

63,00

35,00

83,00

Overeenkomst voor een bepaalde tijd........................................................

311

82,00

1,00

82,50

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk...................................

312

Vervangingsovereenkomst.........................................................................

313

14,00

28,00

29,20

Volgens de reden van beëindiging van de
overeenkomst
Pensioen.....................................................................................................

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag...............................................................

341

1,00

1,00

1,50

Afdanking....................................................................................................

342

13,00

2,00

14,60

Andere reden..............................................................................................

343

117,00

5,00

120,20

waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten aan
de onderneming blijft verlenen.............................................

350

Nr.

0402236531

4

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Aantal betrokken werknemers........................................................................................

5801

701,00

5811

653,00

Aantal gevolgde opleidingsuren........................................................................................

5802

7.409,10

5812

5.223,51

Nettokosten voor de onderneming...................................................................................... 5803

283.467,41

5813

199.848,14

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding.................... 58031

283.467,41

58131

199.848,14

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen................ 58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).................................. 58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

23,00

5831

45,00

5822

268,58

5832

665,79

Nettokosten voor de onderneming................................................................... 5823

20.663,00

5833

39.291,93

Aantal betrokken werknemers.......................................................................... 5821
Aantal gevolgde opleidingsuren.......................................................................

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers.......................................................................... 5841
Aantal gevolgde opleidingsuren....................................................................... 5842
Nettokosten voor de onderneming................................................................... 5843

5851
5852
5853

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van P&V
Verzekeringen CV over de jaarrekening voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2021
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van P&V
Verzekeringen CV (de “Vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag
voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op
31 december 2021, alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen.
Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene
vergadering van 20 juni 2019, overeenkomstig het voorstel van het
bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en op
voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op de datum van
de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op
31 december 2021. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van
P&V Verzekeringen CV uitgevoerd gedurende zes opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de
Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op 31 december 2021,
alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum evenals
de toelichting. Het balanstotaal bedraagt EUR 19.109.694.324 en de
resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van EUR 56.631.941.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en
de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2021, alsook van
haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale
controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. Wij hebben
bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden
toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet
goedgekeurd zijn op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond
van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de
jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die
relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de
Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen
verkregen.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van P&V Verzekeringen CV
over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Kernpunten van de controle
Kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die naar ons
professioneel oordeel het meest significant waren bij de controle van de
jaarrekening van de huidige verslagperiode. Deze aangelegenheden zijn
behandeld in de context van onze controle van de jaarrekening als geheel en bij
het vormen van ons oordeel hierover, en wij verschaffen geen afzonderlijk
oordeel over deze aangelegenheden.
Waardering van technische voorzieningen voor verzekering leven
Wij verwijzen naar de rubriek C.II "Technische voorzieningen voor verzekering
leven” van de jaarrekening.
Omschrijving
Op 31 december 2021, heeft de Vennootschap EUR 13.271.622.039 technische
voorzieningen voor verzekering leven die berekend zijn op basis van wettelijk
bepaalde actuariële methodes. Deze methodes zijn gebaseerd op vooraf
vastgestelde sterftetafels en andere parameters afgeleid uit het contract. Deze
voorzieningen vertegenwoordigen een belangrijke rubriek in de balans van de
Vennootschap.
Op iedere verslaggevingsperiode wordt de adequaatheid van de technische
voorzieningen voor verzekering leven nagegaan op basis van een
toereikendheidstest. Deze voorzieningen worden verhoogd ten belope van een
eventuele ontoereikendheid die zou ontstaan ingevolge de uitvoering van de
toereikendheidstest. De actuariële modellen gebruikt in de berekening van de
toereikendheidstest zijn complex en de bepaling van de assumpties in deze
modellen bevat een hoge mate van beoordeling rekening houdend met het feit
dat de assumpties op het niveau van de beste schatting worden gehanteerd (en
niet langer de parameters die bepaald zijn in de wet en de contractuele
voorwaarden). De beoordeling die gepaard gaat met het bepalen van de
assumpties kunnen een significante impact hebben op het resultaat van de
toereikendheidstest.
Onze controlewerkzaamheden
Met de ondersteuning van onze actuarissen hebben wij de volgende procedures
uitgevoerd:

— Beoordeling van de opzet en toetsing van de doeltreffendheid van de interne
beheersingsmaatregelen met betrekking tot de actuariële processen voor de
bepaling van de technische voorzieningen voor verzekering leven en de
toereikendheidstest.

— Beoordeling van de geschiktheid van de actuariële methodes die gehanteerd
zijn voor de berekening van de technische voorzieningen voor verzekering
leven en van de gehanteerde assumpties (dewelke gebaseerd zijn op
wettelijke en contractuele bepalingen).
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— Beoordeling van de analyse van de bewegingen van de technische
voorzieningen voor verzekering leven voorbereid door het Management
(“Fouret analyse”), inclusief de analyse van mogelijke reconciliatie
verschillen.

— Herberekening van de technische voorzieningen voor verzekering leven voor
een steekproef van levensverzekeringscontracten.

— Beoordeling van de consistentie van de actuariële methodes toegepast voor
de toereikendheidstest ten opzichte van voorgaande jaren en of de
wijzigingen in de actuariële modellen (inclusief de onderliggende
assumpties) in lijn zijn met onze inzichten in de ontwikkelingen binnen de
Vennootschap en onze verwachtingen op basis van marktervaring.

— Toetsen van de assumpties die gehanteerd zijn in de toereikendheidstest
met waarnemingen uit voorgaande jaren en waarneembare marktgegevens.

— Beoordeling van de resultaten van de toereikendheidstest, inclusief een
vergelijking van de resultaten van de ene verslaggevingsperiode met de
andere.

— Inspectie van de rapporten van de actuariële functie en de motivering van de
hierin opgenomen conclusies die als basis dienen voor onze risicoanalyse.

— Testen van de volledigheid en juistheid van de gegevens die gebruikt zijn in
de berekeningsprocessen en output van de centrale IT-systemen gebruikt in
de berekening van de technische voorzieningen voor verzekering leven.
Waardering van de technische voorzieningen voor verzekeringscontracten nietleven
Wij verwijzen naar de rubrieken C.III “Voorziening voor te betalen schade” en
C.VI “Andere technische voorzieningen” van de jaarrekening.
Omschrijving
Op 31 december 2021, heeft de Vennootschap EUR 2.134.520.289 technische
voorzieningen voor te betalen schade en EUR 184.333.460 andere technische
voorzieningen. De inschatting van deze voorzieningen omvat actuariële
methodes en vereist een belangrijke mate van beoordeling aangezien deze
gebaseerd zijn op schadelasten uit voorgaande jaren, bestaande kennis van
gebeurtenissen, verwachtingen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen
en algemene voorwaarden van de relevante verzekeringscontracten.
Er dienen inschattingen gemaakt te worden voor zowel de verwachte schadelast
van de gerapporteerde schadegevallen op balansdatum als van de verwachte
schadelast voor de schadegevallen die zijn voorgevallen maar nog niet
gerapporteerd werden op balansdatum ("IBNR"). Deze schattingen zijn gevoelig
aan verschillende factoren en onzekerheden en vereisen een beoordeling in het
bepalen van de onderliggende assumpties.
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Onze controlewerkzaamheden
Met de ondersteuning van onze actuarissen hebben wij de volgende procedures
uitgevoerd:

— Beoordeling van de opzet en toetsing van de doeltreffendheid van de interne
beheersingsmaatregelen met betrekking tot de actuariële processen voor de
bepaling van de verplichtingen met betrekking tot technische voorzieningen
voor verzekeringscontracten niet-leven.

— Beoordeling van de consistentie en geschiktheid van de toegepaste
actuariële methodes voor alle verzekeringstakken (inclusief de
onderliggende assumpties) ten opzichte van voorgaande jaren en of de
wijzigingen in de actuariële modellen in lijn zijn met onze inzichten in de
ontwikkelingen binnen de Vennootschap en onze verwachtingen op basis
van marktervaring.

— Onafhankelijke

berekening van de schadevoorzieningen voor de
belangrijkste verzekeringstakken (motor, brand, algemene aansprakelijkheid
en arbeidsongevallen) op basis van algemeen gehanteerde actuariële
methodes voor deze takken. Wij hebben de resultaten van onze
onafhankelijke berekening vergeleken met de bedragen bepaald door de
Vennootschap, en we hebben onderliggende documentatie bekomen indien
betekenisvolle verschillen werden vastgesteld.

— Beoordeling

of
overeenstemming
Vennootschap.

de
met

schadevoorzieningen
werden
bepaald
het opgelegde reserveringsbeleid van

in
de

— Beoordeling van de adequaatheid van technische voorzieningen voor
verzekeringscontracten niet-leven op basis van een analyse van de
afloopcontrole van de schade- en annuiteitsvoorzieningen.

— Beoordeling van de resultaten van de toereikendheidstest, inclusief een
vergelijking van de resultaten van de ene verslaggevingsperiode met de
andere. Wij hebben ook de resultaten van de toereikendheidstest vergeleken
met de resultaten van onze onafhankelijke berekening van de
schadeverplichtingen en annuïteiten.

— Inspectie van de rapporten van de actuariële functie en de motivering van de
hierin opgenomen conclusies die als basis dienen voor onze risicoanalyse.

— Testen van de volledigheid en juistheid van de gegevens die gebruikt zijn in
de berekeningsprocessen en output van de centrale IT-systemen gebruikt in
de berekening van de verplichtingen inzake verzekeringscontracten nietleven.
Waardering van financiële beleggingen
We verwijzen naar de rubrieken C.II “Beleggingen in verbonden ondernemingen
en deelnemingen”, C.III “Overige financiële beleggingen” en naar toelichting nr.
3 “Actuele waarde van beleggingen” van de jaarrekening.
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Omschrijving
Op 31 december 2021, heeft de Vennootschap EUR 17.397.731.760 aan
overige financiële beleggingen en EUR 150.426.027 aan beleggingen in
verbonden ondernemingen en deelnemingen, die 92% van de totale balans
vertegenwoordigen. Overige financiële beleggingen en beleggingen in
verbonden ondernemingen en deelnemingen worden gewaardeerd aan de
geamortiseerde kostprijs, gecorrigeerd met bijzondere waardeverminderingen
indien deze als duurzaam worden beschouwd en aan marktwaarde voor de
toelichting.
De bepaling van de marktwaarde inclusief voor toelichtingsdoeleinden is
gebaseerd op een hele reeks van gegevens waarvoor er veel kunnen worden
verkregen uit direct waarneembare prijzen en tarieven van liquide markten.
lndien er geen van die marktgegevens beschikbaar zijn, worden er schattingen
gemaakt die onderhevig zijn aan een hoger beoordelingsniveau.
Onze controlewerkzaamheden
Met de hulp van onze waarderingsspecialisten hebben wij de volgende
procedures uitgevoerd:

— Beoordeling van de opzet en toetsing van de doeltreffendheid van de interne
beheersingsmaatregelen met betrekking tot het waarderingsproces van de
financiële beleggingen.

— Beoordeling van de waardering aan marktwaarde van individuele
beleggingen door de Vennootschap. Waar waarneembare marktgegevens
beschikbaar zijn, hebben wij de gegevens die worden gebruikt in de
waardering die door de Vennootschap is opgesteld, vergeleken met
onafhankelijke externe bronnen. Voor investeringen in beleggingen
waarvoor geen waarneembare marktgegevens beschikbaar zijn, hebben wij
op steekproefbasis de gepastheid geëvalueerd van de waarderingsmodellen
en de gegevens die als input dienen voor de modellen en waar mogelijk
hebben we die gegevens getoetst aan marktgegevens.

— Analyse van belangrijke evoluties in de marktwaarden en niet-gerealiseerde
meer- en minderwaarden van vorig jaar tegenover het huidige jaar.

— Analyse van de bijzondere waardeverminderingen op basis van de evaluatie
van het permanent karakter voor de posities (inclusief deelnemingen in
dochterondernemingen) met belangrijke niet-gerealiseerde minderwaarden
en de beoordeling van de juiste toepassing van de waarderingsregels met
betrekking tot bijzondere waardeverminderingen.

— Beoordeling van de toereikendheid van de relevante toelichtingen in de
jaarrekening.
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Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de
jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit
te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die
met
continuïteit
verband
houden
en het
gebruiken van
de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om
de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen
realistisch alternatief heeft dan dit te doen.
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de
jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid
over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een
commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis
van deze jaarrekening, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in
België na. Een wettelijke controle van de jaarrekening biedt evenwel geen
zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap,
noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan
de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen.
Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.
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Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische
instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze
risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van
een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude
sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de
Vennootschap;

— het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door
het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking
hebbende toelichtingen;

— het

concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis
van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die
significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de
Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden
om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop
betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze
toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar
continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende
transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een
getrouw beeld.
Wij communiceren met het auditcomité onder meer over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante controlebevindingen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die
wij identificeren gedurende onze controle.
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Wij verschaffen aan het auditcomité tevens een verklaring dat wij de relevante
deontologische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd, en wij
communiceren met hen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en, waar van toepassing, over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te
waarborgen.
Uit de aangelegenheden die met het auditcomité zijn gecommuniceerd bepalen
wij die zaken die het meest significant waren bij de controle van de jaarrekening
van de huidige verslagperiode, en die derhalve de kernpunten van onze controle
uitmaken. Wij beschrijven deze aangelegenheden in ons verslag, tenzij het
openbaar maken van deze aangelegenheden is verboden door wet- of
regelgeving.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het
jaarverslag, de verklaring van niet-financiële informatie gehecht aan het
jaarverslag, van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en
reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven van
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het
voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende
norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden
(ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, het jaarverslag, de verklaring van niet-financiële informatie gehecht
aan het jaarverslag en bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke
en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving
van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de statuten van de Vennootschap te verifiëren, alsook
verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van
oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde
boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens
verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis
verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang
bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het
licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen
afwijking van materieel belang te melden.
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De niet-financiële informatie zoals vereist op grond van artikel 3:6 §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd opgenomen in een
afzonderlijk verslag gevoegd bij het jaarverslag. Dit verslag van niet-financiële
informatie bevat de door artikel 3:6 §4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste inlichtingen en is in overeenstemming met de
jaarrekening voor hetzelfde boekjaar. De Vennootschap heeft zich bij het
opstellen van deze niet-financiële informatie gebaseerd op verschillende
Europese en internationale erkende referentiemodellen (namelijk "OECD
Guidelines”). Overeenkomstig artikel 3:75 §1, eerste lid, 6° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen spreken wij ons niet uit over de vraag of deze
niet-financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de vermelde
richtlijnen.
Vermelding betreffende de sociale balans
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België
overeenkomstig artikel 3:12 §1 8° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek
voorgeschreven inlichtingen, waaronder deze betreffende de informatie inzake
de lonen en de vormingen, en bevat geen van materieel belang zijnde
inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het
kader van onze opdracht.
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

— Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht,
en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk
gebleven tegenover de Vennootschap.

— De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden correct vermeld en
uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.
Andere vermeldingen

— Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de
boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing
zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

— De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt
voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

— Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in
overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn gedaan of genomen.

— Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan het
auditcomité bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU) nr. 537/2014.

Document Classification: KPMG Public
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van P&V Verzekeringen CV
over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

— Wij hebben de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële
gegevens van het verslag van het bestuursorgaan in de context van de
uitkering voorgesteld aan de algemene vergadering van 16 juni 2022
beoordeeld overeenkomstig artikel 6:116 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en ons besluit aan het bestuursorgaan
bekendgemaakt.
Zaventem, 13 mei 2022
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
Digitally
Karel
signed by
Tanghe
Karel Tanghe
(Signature) (Signature)

Karel Tanghe
Bedrijfsrevisor

Document Classification: KPMG Public
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10
NAT.

EUR
Datum neerlegging

Nr.

Blz.

E.

D.

VOL1.

JAARREKENING IN EUROS
NAAM

:

P&V Verzekeringen

Rechtsvorm

:

SC

Adres

:

Koningsstraat

Postnummer

:

Nr :
1210 Gemeente

:

151 Bus:

Bruxelles

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van :
Internetadres* : http://www.

http://www.PV.be
Ondernemingnummer :

Datum

(jjjj/mm/dd)

18/12/2018

402236531

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het

recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
17/06/2021
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

Vorig boekjaar van

01/01/2020

tot

31/12/2020

01/01/2019

tot

31/12/2019

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt: ja/neen **

(eventueel vervolg op blz. VOL 1bis)

-

het jaarverslag **

Totaal aantal neergelegde bladen:

Nummers van de bladen van het

standaardformulier die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
Handtekening
(naam en hoedanigheid)

* Facultatieve vermelding.
** Schrappen wat niet van toepassing is

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

710.3

710.4

Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende
premies en lopende risico's, zonder aftrek van
herverzekering (stijging -, daling +)

Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende
premies en lopende risico's, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -)

c)

d)

a)

Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondern.
of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
verbonden ondernemingen
aa)
1°
deelnemingen
2°
bons, obligaties en vorderingen
andere ondernemingen waarmee een
bb)
deelnemingsverhouding bestaat
1°
deelnemingen

712.12
712.121

712.1
712.11
712.111
712.112

712

711

710.2

Uitgaande herverzekeringspremies (-)

b)

Toegerekende opbrengst van beleggingen, overgebracht van de niet-technische rekening (post 6)

710.1

Brutopremies (staat nr.10)

710

Codes

a)

Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering

2bis. Opbrengsten van beleggingen

2.

1.

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

Wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -)
wijziging van de voorziening voor te betalen
aa)
schaden, zonder aftrek van herverzekering
(staat nr. 10) (stijging +, daling -)
wijziging van de voorziening voor te betalen schaden,
bb)
deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +)

610

Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

4.

b)

714

Overige technische opbrengsten, onder aftrek van
herverzekering

3.

610.22

610.21

610.2

610.1
610.11
610.12

712.4

Meerwaarden op de realisatie

d)

Betaalde netto-bedragen
bruto-bedragen (staat nr.10)
aa)
deel van de herverzekeraars (-)
bb)

712.3

Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

c)

a)

712.21
712.22

712.2

712.122

Opbrengsten van andere beleggingen
opbrengsten van terreinen en
aa)
gebouwen
opbrengsten van andere beleggingen
bb)

bons, obligaties en vorderingen

Codes

b)

2°

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

7bis.

613.3

613.4

Administratiekosten

Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-)

c)

d)

614.1
614.2
614.3

Beheerslasten van beleggingen

Waardecorrecties op beleggingen

Minderwaarden op de realisatie

a)

b)

c)

614

613.2

Wijziging van het bedrag van de geactiveerde
acquisitiekosten (stijging -, daling +)

b)

Beleggingslasten (-)

613.1

613

Netto-bedrijfskosten (-)

7.

Acquisitiekosten

612

Winstdeling en restorno's, onder aftrek van
herverzekering (-)

6.

a)

611

Wijziging van de andere technische voorzieningen,
onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling+)

Codes

5.

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

616

619

710 / 619
619 / 710

Overige technische lasten, onder aftrek van
herverzekering (-)

Wijziging van de voorziening voor egalisatie en
catastrofen, onder aftrek van herverzekering
(stijging -, daling +)

Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering
Winst (+)
Verlies (-)

9.

10.

Codes

8.

Inhoud

I. Technische rekening niet-levensverzekering

Afdeling II.Resultatenrekening op 31/12/.. ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

3.

2.

1.

Brutopremies (staat nr.10)
Uitgaande herverzekeringspremies (-)

723

722.4

Meerwaarden op de realisatie

d)

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost
D. (opbrengsten)

722.3

Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

c)

722.2

722.12
722.121
722.122

722.21
722.22

andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
1°
deelnemingen
2°
bons, obligaties en vorderingen

722.1
722.11
722.111
722.112

Opbrengsten van andere beleggingen
opbrengsten van terreinen en
aa)
gebouwen
opbrengsten van andere beleggingen
bb)

bb)

Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
verbonden ondernemingen
aa)
1°
deelnemingen
2°
bons, obligaties en vorderingen

722

720.1
720.2

720

Codes

b)

a)

Opbrengsten van beleggingen

a)
b)

Premies, onder aftrek van herverzekering

Inhoud

II. Technische rekening levensverzekering

Afdeling II. Resultatenrekening op 31/12/... ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

6.

Wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, onder aftrek van herverzekering
(stijging +, daling -)
aa)
wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, zonder aftrek van herverzekering
(stijging +, daling -)
bb)
wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, deel van de herverzekeraars
(stijging -, daling +)

a)

Wijziging van de voorziening voor verzekering
'leven', onder aftrek van herverzekering
(stijging -, daling +)
aa)
wijziging van de voorziening voor verzekering
'leven', zonder aftrek van herverzekering
(stijging -, daling +)

Wijziging van de andere technische voorzieningen,
onder aftrek van herverzekering (stijging-, daling+)

b)

Betaalde netto-bedragen
bruto-bedragen
aa)
deel van de herverzekeraars (-)
bb)

Codes

621.11

621.1

621

620.22

620.21

620.2

620.1
620.11
620.12

620

Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

5.

a)

724

Overige technische opbrengsten, onder aftrek
van herverzekering

4.

Inhoud

II. Technische rekening levensverzekering

Afdeling II. Resultatenrekening op 31/12/... ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

623.3

623.4

Administratiekosten

Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-)

c)

d)

624.1
624.2
624.3

Beheerslasten van beleggingen

Waardecorrecties op beleggingen

Minderwaarden op de realisatie

a)

b)

c)

624

623.2

Wijziging van het bedrag van de geactiveerde
acquisitiekosten (stijging -, daling +)

b)

Beleggingslasten (-)

623.1

Acquisitiekosten

a)

623

Netto-bedrijfskosten (-)

8.

621.2

622

9.

Codes

621.12

Winstdeling en restorno's, onder aftrek van
herverzekering (-)

Wijziging van de andere technische voorzieningen
zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

wijziging van de voorziening voor verzekering
'leven', deel van de herverzekeraars
(stijging +, daling -)

7.

b)

bb)

Inhoud

II. Technische rekening levensverzekering

Afdeling II. Resultatenrekening op 31/12/... ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

627

Toegerekende opbrengst van beleggingen, overgeboekt naar de niet-technische rekening (post 4) (-)

12.

13.

Resultaat van de technische rekening levensverzekering
Winst (+)
Verlies (-)

Codes

720 / 628
628 / 720

628

626

Overige technische lasten, onder aftrek van
herverzekering (-)

11.

12bis. Wijziging van het fonds voor toekomstige
dotaties (stijging -, daling +)

625

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost
D. (kosten) (-)

10.

Inhoud

II. Technische rekening levensverzekering

Afdeling II. Resultatenrekening op 31/12/... ( in eenheden van Euro. )

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

4.

730.3
730.4

Terugneming van waardecorrecties op
beleggingen

Meerwaarden op de realisatie

c)

d)

Toegerekende opbrengst van beleggingen,
overgeboekt van de technische rekening
levensverzekering (post 12)

730.21
730.22

731

730.2

Opbrengsten van andere beleggingen
aa)
opbrengsten van terreinen
en gebouwen
bb)
opbrengsten van andere beleggingen

b)

730.1

730

Opbrengsten van beleggingen

3.

Opbrengsten van beleggingen in verbonden
ondernemingen of deze waarmee
een deelnemingsverhouding bestaat

(720 / 628)
(628 / 720)

Resultaat van de technische rekening
levensverzekering (post 13)
Winst (+)
Verlies (-)

2.

a)

(710 / 619)
(619 / 710)

Resultaat van de technische rekening niet
levensverzekering (post 10)
Winst (+)
Verlies (-)

Codes

1.

Inhoud

III. Niet-technische rekening

Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

732
632

710 / 632
632 / 710
733
633

Overige opbrengsten (staat nr. 13)

Overige kosten (staat nr. 13) (-)

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening,
vóór belasting
Winst (+)
Verlies (-)

-

Uitzonderlijke opbrengsten (staat nr. 14)

Uitzonderlijke kosten (staat nr. 14) (-)

7.

8.

8bis.

9.
10.

11.

12.

630.3

Minderwaarden op de realisatie

c)

631

630.2

Waardecorrecties op beleggingen

b)

Toegerekende opbrengst van beleggingen,
overgeboekt naar de technische rekening
niet-levensverzekering (post 2) (-)

630.1

Beheerslasten van beleggingen

630

a)

Beleggingslasten (-)

Codes

6.

5.

Inhoud

III. Niet-technische rekening

Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

18.

Te bestemmen resultaat van het boekjaar
Winst (+)
Verlies (-)

b)

710 / 636
636 / 710

636

736

710 / 635
635 / 710

Resultaat van het boekjaar
Winst (+)
Verlies (-)

16.

Onttrekking aan de belastingvrije
reserves
Overboeking naar de belastingvrije reserves
(-)

635 / 735

Uitgestelde belastingen (-/+)

15bis.

a)

634 / 734

Belastingen op het resultaat (-/+)

15.

17.

-

-

14.

733 / 633
633 / 733

Uitzonderlijk resultaat
Winst (+)
Verlies (-)

Codes

13.

Inhoud

III. Niet-technische rekening

Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

637.2 / 637.3
637.2
637.31
637.32

637.4
737.4
737.5
637.5 / 637.7
637.5
637.6
637.7

Toevoeging aan het eigen vermogen (-)
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
1.
aan de wettelijke reserve
2.
aan de overige reserves
3.

Over te dragen resultaat
Over te dragen winst
1.
Over te dragen verlies
2.

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
1.
Bestuurders of zaakvoerders
2.
Andere rechthebbenden
3.

C.

D.

E.

F.

(-)

737.2 / 737.3
737.2
737.3

Onttrekking aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
1.
aan de reserves
2.

B.

(-)

710 / 637.1
637.1 / 710
710 / 636
636 / 710
737.1
637.1

Te bestemmen winstsaldo
Te verwerken verliessaldo
(-)
Te bestemmen winst van het boekjaar
1.
Te verwerken verlies van het boekjaar
(-)
Overgedragen winst van het vorig boekjaar
2.
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar(-)

Codes

A.

Inhoud

III. Niet-technische rekening

Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/.. ( in eenheden van Euro)

Hoofdstuk I. Schema van de jaarrekening

Vorig
boekjaar

Afgesloten
boekjaar

19

20

B/

C/

0402236531

2020-12-31

00058

EUR

8.07.2.122

II. Niet-converteerbare leningen

8.07.2.423
8.07.2.423.1
8.07.2.423.2
8.07.2.424
8.07.2.425
8.07.2.425.1
8.07.2.425.11
8.07.2.425.12
8.07.2.425.26
8.07.2.425.3

III. Niet-achtergestelde obligatieleningen
1.Converteerbare leningen
2.Niet-converteerbare leningen

IV. Schulden ten aanzien van kredietinstellingen

V. Overige schulden
- schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
a)belastingen
b)bezoldigingen en sociale lasten
- schulden van huurfinanciering en gelijkaardige
- overige

TOTAAL 8.07.2.5

8.07.2.422

II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen.

8.07.2.421

8.07.2.42

G. Schulden

Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen.

8.07.2.15

D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds
van de groep van activiteiten 'Leven' wanneer het beleggingsrisico niet gedragen wordt door
de onderneming

I.

8.07.2.14

C. Technische voorzieningen

I.

8.07.2.121

8.07.2.12

Converteerbare leningen

B. Achtergestelde schulden.

Betrokken posten van de passiva

129.676

129.676

Bedragen

b)Schulden (of gedeelte van de schulden) en technische voorzieningen (of gedeelte van de technische voorzieningen) gewaarborgd
door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de onderneming.

Nr.7. Staat van de technische voorzieningen en schulden (vervolg).

A/ P&V Assurances

B/

C/

2020-12-31

00058

8.11.21

het gemiddeld aantal in voltijdse equivalenten berekend op een analoge manier als de
werknemers ingeschreven in het personeelsregister

het aantal gepresteerde uren

b)

c)

8.11.22

8.11.20

Codes

het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar

Omschrijving

1.940.450

99
1.322

174.415

100,0

125

AFGESLOTEN BOEKJAAR

Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de uitzendkrachten en
de ter beschikking van de onderneming gestelde personen

a)

B.

c)

Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Andere
het aantal gepresteerde uren

8.11.11.1
8.11.11.2
8.11.11.3
8.11.11.4
8.11.12

1.421,0

het gemiddelde personeelsbestand tewerkgesteld door de onderneming tijdens het boekjaar
en tijdens het vorige boekjaar, berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 15, § 8.11.11
4, van het Wetboek van Vennootschappen, en uitgesplitst naar volgende categorieën

b)

-

1.525

AFGESLOTEN BOEKJAAR

8.11.10

Codes

EUR

het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar

Omschrijving

Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de werknemers ingeschreven in het
personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of een startbaanovereenkomst

0402236531

a)

A.

Wat personeel betreft :

Nr 11. Staat betreffende de personeelsleden in dienst.

A/ P&V Assurances

157

147.122

84,0

VORIG BOEKJAAR

1.899.289

101
1.360
0

1.461,0

1.542

VORIG BOEKJAAR

A/ P&V Assurances

B/

C/

0402236531

2020-12-31

00058

41EUR

Nr.12.Staat betreffende het geheel van de administratie- en beheerskosten, uitgesplitst volgens aard.
(Een asteriks (*) rechts van de inhoud van een post of een sub-post duidt op het bestaan van een definitie of een verklarende nota in hoofdstuk III
van de bijlage bij het huidige besluit)

Benaming

Codes

Bedragen

Personeelskosten*
1. a)Bezoldigingen
b)Pensioenen
c)Andere rechtstreekse sociale voordelen
2.Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen
3.Patronale toelagen en premies voor buitenwettelijke verzekeringen
4.Andere personeelsuitgaven
5.Voorzieningen voor pensioenen, bezoldigingen en sociale lasten
a)Dotaties (+)
b)Bestedingen en terugnemingen (-)
[6. Uitzendkrachten of personen ter beschikking gesteld van de onderneming

8.12.1
8.12.111
8.12.112
8.12.113
8.12.12
8.12.13
8.12.14
8.12.15
8.12.15.1
8.12.15.2
8.12.16 ]

Diverse goederen en diensten*

8.12.2

109.983.998

III. Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële
activa, andere dan de beleggingen*

8.12.3

35.898.187

IV. Voorzieningen voor overige risico's en lasten*
1.Dotaties (+)
2.Bestedingen en terugnemingen (-)

8.12.4
8.12.41
8.12.42

V.Overige lopende lasten*
1.Fiscale bedrijfskosten*
a)Onroerende voorheffing
b)Overige
2.Bijdragen gestort aan openbare instellingen*
3.Theoretische kosten*
4.Overige

8.12.5
8.12.51
8.12.511
8.12.512
8.12.52
8.12.53
8.12.54

VI.Teruggewonnen administratiekosten en overige lopende opbrengsten (-)
1.Teruggewonnen administratiekosten
a)Ontvangen vergoedingen voor beheersprestaties van collectieve
pensioenfondsen voor rekening van derden
b)Overige*
2.Overige lopende opbrengsten.

8.12.6
8.12.61

I.

II.

8.12.611
8.12.612
8.12.62
TOTAAL 8.12.7

Aldus gewijzigd bij artikel 10, § 2 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996.

(

(

154.684.219
93.597.770
1.253.032
3.835.732
24.716.415
16.397.048
-3.494.383
-2.097.039
401.239
2.498.278 )
20.475.644

1.114.399
2.552.505
1.438.106 )
11.451.272
1.694.707
1.694.707
3.657.101
5.086.038
1.013.426

(

11.668.431 )
11.265.624

11.265.624
402.807
301.463.644

B/

C/

0402236531

5°

8.18.64

8.18.63.2

8.18.63.1

8.18.60
8.18.60.1
8.18.60.2
8.18.60.3
8.18.61
8.18.61.1
8.18.61.2
8.18.62
8.18.62.1
8.18.62.2
8.18.63

Codes

2020-12-31

(*) Geassocieerde ondernemingen in de zin van artikel 12 van het Wetboek van Vennootschappen.

verplichtingen van geassocieerde ondernemingen
- Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van de onderneming
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

1° Bedrag van de financiële vaste activa
- Deelnemingen
- Achtergestelde vorderingen
- Andere vorderingen
Vorderingen
op geassocieerde ondernemingen
2°
- Op meer dan één jaar
- Op ten hoogste één jaar
3° Schulden aan geassocieerde ondernemingen
- Op meer dan één jaar
- Op ten hoogste één jaar
4° Persoonlijke en zakelijke zekerheden
- Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of

Omschrijving

Nr. 18bis. Betrekkingen met geassocieerde ondernemingen (*).

A/ P&V Assurances

EUR

AFGESLOTEN BOEKJAAR

00058

VORIG BOEKJAAR

Nr.

1

4. SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die bevoegd zijn voor de onderneming:
306

-----------

-----------

-----------

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER
Tijdens het boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ........................................................................
Deeltijds ......................................................................
Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ........................................................................
Deeltijds ......................................................................
Totaal ..........................................................................
Personeelskosten
Voltijds ........................................................................
Deeltijds ......................................................................
Totaal ..........................................................................
Bedrag van de voordelen bovenop het loon......................

Tijdens het vorige boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers in VTE ..................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Personeelskosten ..................................................................
Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

1001
1002
1003

1.173,30
364,60
1.431,40

666,70
89,80
724,10

506,60
274,80
707,30

1011
1012
1013

1.652.291,10
288.159,20
1.940.450,30

966.771,70
46.042,60
1.012.814,30

685.519,40
242.116,60
927.636,00

1021
1022
1023
1033

112.340.684,31
21.198.136,52
133.538.820,84
9.295.341,27

71.730.353,07
5.849.483,16
77.579.836,24
5.400.160,41

40.610.331,24
15.348.653,36
55.958.984,60
3.895.180,86

Codes
1003
1013
1023
1033

P. Totaal
1.437,30
1.899.289,20
134.926.789,48
8.040.549,98

1P. Mannen
732,00
1.004.245,10
77.935.954,58
4.644.355,21

2P. Vrouwen
705,30
895.044,10
56.990.834,90
3.396.194,77

0

Nr.

2

------------------------------306
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET
ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van
het boekjaar
Aantal werknemers.....................................................................

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

105

1.172,00

353,00

1.421,00

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd....................................

110

1.112,00

351,00

1.359,40

Overeenkomst voor een bepaalde tijd........................................

111

60,00

2,00

61,60

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk..................

112

Vervangingsovereenkomst.........................................................

113

705,80

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen.......................................................................................

120

651,00

87,00

lager onderwijs.................................................................... 1200

3,00

1,00

3,50

secundair onderwijs............................................................ 1201

141,00

34,00

162,40

hoger niet-universitair onderwijs......................................... 1202

300,00

38,00

324,10

universitair onderwijs.......................................................... 1203

207,00

14,00

215,80

121

521,00

266,00

715,20

lager onderwijs.................................................................... 1210

3,00

2,00

4,30

secundair onderwijs............................................................ 1211

182,00

101,00

255,00

hoger niet-universitair onderwijs......................................... 1212

213,00

129,00

307,40

universitair onderwijs.......................................................... 1213

123,00

34,00

148,50

Vrouwen......................................................................................

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel........................................................................

130

96,00

4,00

99,20

Bedienden................................................................................... 134

1.076,00

349,00

1.321,80

Arbeiders..................................................................................... 132
Andere........................................................................................

133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
Codes 1. Uitzendkrachten
Tijdens het boekjaar

2. Ter beschikking
van de onderneming gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen.................................. 150

5,03

95,15

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren........................................ 151

9.383,08

165.031,65

432.908,93

16.950.027,46

Kosten voor de onderneming ........................................................

152

0

Nr.

3

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die

205

161,00

15,00

170,10

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd....................................................

210

58,00

2,00

60,60

Overeenkomst voor een bepaalde tijd........................................................

211

103,00

13,00

109,50

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk...................................

212

Vervangingsovereenkomst..........................................................................

213

tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister.......................................................................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

UITGETREDEN

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister

305

148,00

43,00

173,70

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd....................................................

310

57,00

28,00

76,60

Overeenkomst voor een bepaalde tijd........................................................

311

91,00

15,00

97,10

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk...................................

312

Vervangingsovereenkomst.........................................................................

313

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam........................................................................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de
overeenkomst
Pensioen.....................................................................................................

340

8,00

18,00

18,70

Werkloosheid met bedrijfstoeslag...............................................................

341

9,00

6,00

13,10

Afdanking....................................................................................................

342

16,00

3,00

18,40

Andere reden..............................................................................................

343

115,00

16,00

123,50

waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten aan
de onderneming blijft verlenen.............................................

350

0

Nr.

4

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Aantal betrokken werknemers........................................................................................

5801

485,00

5811

488,00

Aantal gevolgde opleidingsuren........................................................................................

5802

5.511,00

5812

3.928,74

Nettokosten voor de onderneming...................................................................................... 5803

349.906,33

5813

372.130,10

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding.................... 58031

333.671,88

58131

354.864,55

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen................ 58032

16.234,45

58132

17.265,55

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).................................. 58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

273,00

5831

372,00

5822

1.139,14

5832

2.550,21

Nettokosten voor de onderneming................................................................... 5823

87.256,17

5833

153.839,61

Aantal betrokken werknemers.......................................................................... 5821
Aantal gevolgde opleidingsuren.......................................................................

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers.......................................................................... 5841
Aantal gevolgde opleidingsuren....................................................................... 5842
Nettokosten voor de onderneming................................................................... 5843

5851
5852
5853

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van P&V
Verzekeringen CV over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten
op 31 december 2020
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van P&V
Verzekeringen CV (de “Vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag
voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op
31 december 2020, alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen.
Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene
vergadering van 20 juni 2019, overeenkomstig het voorstel van het
bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en op
voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op de datum van
de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op
31 december 2021. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van
P&V Verzekeringen CV uitgevoerd gedurende vijf opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de
Vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op 31 december 2020,
alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum evenals
de toelichting. Het balanstotaal bedraagt EUR 18.468.623.639 en de
resultatenrekening sluit af met een verlies van het boekjaar van EUR
40.768.322.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en
de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2020, alsook van
haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale
controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. Wij hebben
bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden
toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet
goedgekeurd op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van
deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden
van de commissaris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij
hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de
jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de
onafhankelijkheid.

KPMG Bedrijfsrevisoren, a Belgian CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.
Document Classification: KPMG Public
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van P&V Verzekeringen CV over de
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de
Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen
verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
Kernpunten van de controle
Kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die naar ons
professioneel oordeel het meest significant waren bij de controle van de
jaarrekening van de huidige verslagperiode. Deze aangelegenheden zijn
behandeld in de context van onze controle van de jaarrekening als geheel en bij
het vormen van ons oordeel hierover, en wij verschaffen geen afzonderlijk
oordeel over deze aangelegenheden.
Waardering van technische voorzieningen voor verzekering leven
Wij verwijzen naar de rubriek C.II "Technische voorzieningen voor verzekering
leven” van de jaarrekening.
Omschrijving
Op 31 december 2020, heeft de Vennootschap EUR 12.804.829.214 technische
voorzieningen voor verzekering leven die berekend zijn op basis van wettelijk
bepaalde actuariële methodes. Deze methodes zijn gebaseerd op vooraf
vastgestelde sterftetafels en andere parameters afgeleid uit het contract. Deze
voorzieningen vertegenwoordigen een belangrijke rubriek in de balans van de
Vennootschap.
Op iedere verslaggevingsperiode wordt de adequaatheid van de technische
voorzieningen voor verzekering leven nagegaan op basis van een
toereikendheidstest. Deze voorzieningen worden verhoogd ten belope van een
eventuele ontoereikendheid die zou ontstaan ingevolge de uitvoering van de
toereikendheidstest. De actuariële modellen gebruikt in de berekening van de
toereikendheidstest zijn complex en de bepaling van de assumpties in deze
modellen bevat een hoge mate van beoordeling rekening houdend met het feit
dat de assumpties op het niveau van de beste schatting worden gehanteerd (en
niet langer de parameters die bepaald zijn in de wet en de contractuele
voorwaarden). De beoordeling die gepaard gaat met het bepalen van de
assumpties kunnen een significante impact hebben op het resultaat van de
toereikendheidstest.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van P&V Verzekeringen CV over de
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Onze controlewerkzaamheden
Met de ondersteuning van onze actuarissen hebben wij de volgende procedures
uitgevoerd:

— Beoordeling van de opzet en toetsing van de doeltreffendheid van de interne
beheersingsmaatregelen met betrekking tot de actuariële processen voor de
bepaling van de technische voorzieningen voor verzekering leven en de
toereikendheidstest.

— Beoordeling van de geschiktheid van de actuariële methodes die gehanteerd
zijn voor de berekening van de technische voorzieningen voor verzekering
leven en van de gehanteerde assumpties (dewelke gebaseerd zijn op
wettelijke en contractuele bepalingen).

— Beoordeling van de analyse van de bewegingen van de technische
voorzieningen voor verzekering leven voorbereid door het Management
("Fouret analyse"), inclusief de analyse van mogelijke reconciliatie
verschillen.

— Herberekening van de technische voorzieningen voor verzekering leven voor
een steekproef van levensverzekeringscontracten.

— Beoordeling van de consistentie van de actuariële methodes toegepast voor
de toereikendheidstest ten opzichte van voorgaande jaren en of de
wijzigingen in de actuariële modellen (inclusief de onderliggende
assumpties) in lijn zijn met onze inzichten in de ontwikkelingen binnen de
Vennootschap en onze verwachtingen op basis van marktervaring.

— Toetsen van de assumpties die gehanteerd zijn in de toereikendheidstest
met waarnemingen uit voorgaande jaren en waarneembare marktgegevens.

— Beoordeling van de resultaten van de toereikendheidstest, inclusief een
vergelijking van de resultaten van de ene verslaggevingsperiode met de
andere.

— Inspectie van de rapporten van de actuariële functie en de motivering van de
hierin opgenomen conclusies die als basis dienen voor onze risicoanalyse.

— Testen van de volledigheid en juistheid van de gegevens die gebruikt zijn in
de berekeningsprocessen en output van de centrale IT-systemen gebruikt in
de berekening van de technische voorzieningen voor verzekering leven.
Waardering van de technische voorzieningen voor verzekeringscontracten
niet-leven
Wij verwijzen naar de rubrieken C.III "Voorziening voor te betalen schade" en
C.VI "Andere technische voorzieningen" van de jaarrekening.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van P&V Verzekeringen CV over de
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Omschrijving
Op 31 december 2020, heeft de Vennootschap EUR 2.030.777.098 technische
voorzieningen voor te betalen schade en EUR 180.701.037 andere technische
voorzieningen. De inschatting van deze voorzieningen omvat actuariële
methodes en vereist een belangrijke mate van beoordeling aangezien deze
gebaseerd zijn op schadelasten uit voorgaande jaren, bestaande kennis van
gebeurtenissen, verwachtingen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen
en algemene voorwaarden van de relevante verzekeringscontracten.
Er dienen inschattingen gemaakt te worden voor zowel de verwachte schadelast
van de gerapporteerde schadegevallen op balansdatum als van de verwachte
schadelast voor de schadegevallen die zijn voorgevallen maar nog niet
gerapporteerd werden op balansdatum ("IBNR"). Deze schattingen zijn gevoelig
aan verschillende factoren en onzekerheden en vereisen een beoordeling in het
bepalen van de onderliggende assumpties.
Onze controlewerkzaamheden
Met de ondersteuning van onze actuarissen hebben wij de volgende procedures
uitgevoerd:

— Beoordeling van de opzet en toetsing van de doeltreffendheid van de interne
beheersingsmaatregelen met betrekking tot de actuariële processen voor de
bepaling van de verplichtingen met betrekking tot technische voorzieningen
voor verzekeringscontracten niet-leven.

— Beoordeling van de consistentie en geschiktheid van de toegepaste
actuariële methodes voor alle verzekeringstakken (inclusief de
onderliggende assumpties) ten opzichte van voorgaande jaren en of de
wijzigingen in de actuariële modellen in lijn zijn met onze inzichten in de
ontwikkelingen binnen de Vennootschap en onze verwachtingen op basis
van marktervaring.

— Onafhankelijke

berekening van de schadevoorzieningen voor de
belangrijkste verzekeringstakken (motor, brand, algemene aansprakelijkheid
en arbeidsongevallen) op basis van algemeen gehanteerde actuariële
methodes voor deze takken. Wij hebben de resultaten van onze
onafhankelijke berekening vergeleken met de bedragen bepaald door de
Vennootschap, en we hebben onderliggende documentatie bekomen indien
betekenisvolle verschillen werden vastgesteld.

— Beoordeling

of
overeenstemming
Vennootschap.

de
met

schadevoorzieningen
werden
bepaald
het opgelegde reserveringsbeleid van

in
de

— Beoordeling van de adequaatheid van technische voorzieningen voor
verzekeringscontracten niet-leven op basis van een analyse van de
afloopcontrole van de schade- en annuiteitsvoorzieningen.
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van P&V Verzekeringen CV over de
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

— Beoordeling van de resultaten van de toereikendheidstest, inclusief een
vergelijking van de resultaten van de ene verslaggevingsperiode met de
andere. Wij hebben ook de resultaten van de toereikendheidstest vergeleken
met de resultaten van onze onafhankelijke berekening van de
schadeverplichtingen en annuïteiten.

— Inspectie van de rapporten van de actuariële functie en de motivering van de
hierin opgenomen conclusies die als basis dienen voor onze risicoanalyse.

— Testen van de volledigheid en juistheid van de gegevens die gebruikt zijn in
de berekeningsprocessen en output van de centrale IT-systemen gebruikt in
de berekening van de verplichtingen inzake verzekeringscontracten
niet-leven.
Waardering van financiële beleggingen
We verwijzen naar de rubrieken C.II “Beleggingen in verbonden ondernemingen
en deelnemingen”, C.III "Overige financiële beleggingen" en E.III “Andere
voorzieningen” en naar toelichtingen nr. 3 "Actuele waarde van beleggingen",
nr. 6 “Staat van de voorzieningen voor overige risico’s en kosten – Andere
voorzieningen” en nr. 14 “Uitzonderlijke resultaten” van de jaarrekening.
Omschrijving
Op 31 december 2020, heeft de Vennootschap EUR 16.940.896.179 aan
overige financiële beleggingen en EUR 148.590.473 aan beleggingen in
verbonden ondernemingen en deelnemingen, die 92,5% van de totale balans
vertegenwoordigen. Overige financiële beleggingen en beleggingen in
verbonden ondernemingen en deelnemingen worden gewaardeerd aan de
geamortiseerde kostprijs, gecorrigeerd met bijzondere waardeverminderingen
indien deze als duurzaam worden beschouwd en aan marktwaarde voor de
toelichting.
De bepaling van de marktwaarde inclusief voor toelichtingsdoeleinden is
gebaseerd op een hele reeks van gegevens waarvoor er veel kunnen worden
verkregen uit direct waarneembare prijzen en tarieven van liquide markten.
lndien er geen van die marktgegevens beschikbaar zijn, worden er schattingen
gemaakt die onderhevig zijn aan een hoger beoordelingsniveau.
Overigens, op 31 december 2020, heeft de Vennootschap voor een bedrag van
EUR 92.571.526 aan overige voorzieningen, inclusief een voorziening voor
financiële risico’s ten bedrage van EUR 68.300.000 in het kader van financiële
steun van de Vennootschap aan haar filiaal Private Insurer. De bepaling van de
voorziening voor financiële risico’s, inclusief voor toelichtingsdoeleinden in de
toelichtingen nr. 6 en nr. 14, is gebaseerd op het negatieve eigen vermogen van
haar filiaal Private Insurer zoals opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening
op 31 december 2020.
Onze controlewerkzaamheden
Met de hulp van onze waarderingsspecialisten hebben wij de volgende
procedures uitgevoerd:
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— Beoordeling van de opzet en toetsing van de doeltreffendheid van de interne
beheersingsmaatregelen met betrekking tot het waarderingsproces van de
financiële beleggingen.

— Beoordeling van de waardering aan marktwaarde van individuele
beleggingen door de Vennootschap. Waar waarneembare marktgegevens
beschikbaar zijn, hebben wij de gegevens die worden gebruikt in de
waardering die door de Vennootschap is opgesteld, vergeleken met
onafhankelijke externe bronnen. Voor investeringen in beleggingen
waarvoor geen waarneembare marktgegevens beschikbaar zijn, hebben wij
op steekproefbasis de gepastheid geëvalueerd van de waarderingsmodellen
en de gegevens die als input dienen voor de modellen en waar mogelijk
hebben we die gegevens getoetst aan marktgegevens.

— Analyse van de bijzondere waardeverminderingen op basis van de evaluatie
van het permanent karakter voor de posities (inclusief deelnemingen in
dochterondernemingen) met belangrijke niet-gerealiseerde minderwaarden
en de beoordeling van de juiste toepassing van de waarderingsregels met
betrekking tot bijzondere waardeverminderingen.

— Beoordeling van de geschiktheid en de toereikendheid van de voorziening
voor financiële risico’s geboekt in het kader van de financiële steun van de
Vennootschap aan haar filiaal, Private Insurer.

— Beoordeling van de toereikendheid van de relevante toelichtingen in de
jaarrekening.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de
jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit
te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die
met
continuïteit
verband
houden
en het
gebruiken van
de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om
de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen
realistisch alternatief heeft dan dit te doen.
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Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de
jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid
over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een
commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis
van deze jaarrekening, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in
België na. Een wettelijke controle van de jaarrekening biedt evenwel geen
zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap,
noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan
de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen.
Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische
instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze
risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van
een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude
sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de
Vennootschap;

— het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door
het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking
hebbende toelichtingen;
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— het

concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis
van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die
significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de
Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden
om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop
betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze
toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de
datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar
continuïteit niet langer kan handhaven;

— het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende
transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een
getrouw beeld.
Wij communiceren met het auditcomité onder meer over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante controlebevindingen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die
wij identificeren gedurende onze controle.
Wij verschaffen aan het auditcomité tevens een verklaring dat wij de relevante
deontologische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd, en wij
communiceren met hen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze
onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en, waar van toepassing, over de
daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te
waarborgen.
Uit de aangelegenheden die met het auditcomité zijn gecommuniceerd bepalen
wij die zaken die het meest significant waren bij de controle van de jaarrekening
van de huidige verslagperiode, en die derhalve de kernpunten van onze controle
uitmaken. Wij beschrijven deze aangelegenheden in ons verslag, tenzij het
openbaar maken van deze aangelegenheden is verboden door wet- of
regelgeving.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het
jaarverslag, de verklaring van niet-financiële informatie gehecht aan het
jaarverslag, van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en
reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven van
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het
voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap.
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Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende
norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden
(ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, het jaarverslag, de verklaring van niet-financiële informatie gehecht
aan het jaarverslag en bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke
en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving
van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de statuten van de Vennootschap te verifiëren, alsook
verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van
oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde
boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens
verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis
verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang
bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het
licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen
afwijking van materieel belang te melden.
De niet-financiële informatie zoals vereist op grond van artikel 3:6 §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd opgenomen in een
afzonderlijk verslag gevoegd bij het jaarverslag. Dit verslag van niet-financiële
informatie bevat de door artikel 3:6 §4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen vereiste inlichtingen en is in overeenstemming met de
jaarrekening voor hetzelfde boekjaar. De Vennootschap heeft zich bij het
opstellen van deze niet-financiële informatie gebaseerd op verschillende
Europees en internationale erkende referentiemodellen (namelijk "OECD
Guidelines”). Overeenkomstig artikel 3:75 §1, eerste lid, 6° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen spreken wij ons niet uit over de vraag of deze
niet-financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met de vermelde
richtlijnen.
Vermelding betreffende de sociale balans
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België
overeenkomstig artikel 3:12 §1 8° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek
voorgeschreven inlichtingen, waaronder deze betreffende de informatie inzake
de lonen en de vormingen, en bevat geen van materieel belang zijnde
inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het
kader van onze opdracht.
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Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

— Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht,
en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk
gebleven tegenover de Vennootschap.

— De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden correct vermeld en
uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.
Andere vermeldingen

— Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de
boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing
zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

— De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt
voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

— Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in
overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn gedaan of genomen.

— Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan het
auditcomité bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU) nr. 537/2014.

— Wij hebben de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële
gegevens van het verslag van het bestuursorgaan in de context van de
uitkering voorgesteld aan de algemene vergadering van 17 juni 2021
beoordeeld overeenkomstig artikel 6:116 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en ons besluit aan het bestuursorgaan
bekendgemaakt.
Zaventem, 7 juni 2021
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
Karel Digitally
signed by
Tanghe Karel
(Authen Tanghe
(Authentica
tication) tion)
Karel Tanghe
Bedrijfsrevisor
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