PERSBERICHT
De P&V Groep in 2013: een duurzame en rendabele groei
Brussel, 15 mei 2014 – De coöperatieve verzekeringsgroep P&V kondigt haar geconsolideerde
resultaten over 2013 aan. De structurele groei van de vorige jaren zet zich door, zowel in Leven als
Niet-Leven.

Sterke technische verzekeringsresultaten
In Niet-Leven is er sprake van een rendabele groei. Ook in Leven werd vooruitgang geboekt ondanks de lage rentevoeten - en dat terwijl de P&V Groep vooral traditionele levensverzekeringen
aanbiedt en nauwelijks investeringsproducten. Daarnaast zorgen de inspanningen om de
technische verzekeringsresultaten jaar na jaar te verbeteren voor een positieve evolutie.
“Uit dat alles blijkt dat de P&V Groep kan terugvallen op een solide basis. Die hebben we te danken
aan de inzet en het professionalisme van onze medewerkers, agenten en partnermakelaars, maar
ook aan het vertrouwen van onze coöperatoren,” zegt Hilde Vernaillen, voorzitter van het
Directiecomité. En ze vervolgt: “We blijven investeren in een duurzame langetermijnrelatie met al
onze stakeholders, met aandacht voor rentabiliteit”.

Opnieuw een versteviging van de solvabiliteitsmarge tot 235%
Het premievolume van de P&V Groep stijgt met 4,5% tot 1,5 miljard euro. Het eigen vermogen
neemt toe, hoofdzakelijk dankzij de technische resultaten en het courant financieel resultaat.
Het resultaat van de P&V Groep ligt een stuk hoger dan het voorgaande jaar: 154,9 miljoen euro
(tegenover 42,2 miljoen euro in 2012). De solvabiliteitsmarge van de Groep is 235% (de
minimumvereiste is 100%).

IFRS-normen – in duizend EUR *

2013

2012

Eigen vermogen

1.403.895

1.246.913

Activa

16.019.458

16.091.410

Bruto premies

1.516.183

1.451.438

154.940

42.187

235%

217%

Resultaat van het boekjaar
Solvabiliteitsratio

*Onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekeningen door de Algemene Vergadering van
19/06/2014.

Lokale verankering garandeert stabiliteit voor klanten en tussenpersonen
De P&V Groep wil een duurzame partner zijn voor haar tussenpersonen en klanten. De behoeften
van de klant vormen altijd het vertrekpunt in haar beleid.
Door de exclusieve focus op de Belgische markt kent de P&V Groep deze markt door en door. Deze
lokale verankering garandeert klanten, tussenpersonen en medewerkers de nodige stabiliteit.
Daarnaast neemt de P&V Groep actief deel aan internationale samenwerkingsverbanden, die de
Groep toelaten nauwe contacten te onderhouden met buitenlandse coöperatieve en onderlinge
verzekeraars en met hen best practices uit te wisselen.

Winsten worden geherinvesteerd in de Groep en in de dienstverlening
De basisidee bij de oprichting van de P&V Groep in 1907 was: solidariteit met de verzekerden en
met de samenleving. Die drijfveer is vandaag nog altijd dezelfde: zoveel mogelijk mensen een
eerlijke bescherming bieden, en dat tegen de beste voorwaarden. Winsten worden hoofdzakelijk
opnieuw geïnvesteerd in de Groep, zodat haar financiële soliditeit gegarandeerd blijft evenals de
product- en servicekwaliteit.
Als coöperatieve verzekeringsgroep wil P&V een actieve bijdrage leveren aan de uitbouw van een
meer solidaire samenleving. Daarom wordt een deel van de winsten gebruikt om projecten van
maatschappelijk belang te ondersteunen, onder meer via de Stichting P&V.
Bovendien blijft de P&V Groep een drijvende kracht in de uitbouw van het coöperatief model in
België.
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De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België. De P&V Groep biedt
verzekeringsoplossingen aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen via verschillende merken
en distributiekanalen.
•
•
•
•

De producten en diensten van P&V worden verdeeld via een netwerk van exclusieve agenten.
Onder het merk ACTEL commercialiseert P&V ook een direct aanbod via internet, callcenter en
partnerships met autoconstructeurs.
De verzekeringsoplossingen van VIVIUM worden aangeboden via onafhankelijke
verzekeringsmakelaars.
De dienst Institutionele Klanten heeft een intern commercieel team dat rechtstreeks werkt met klanten
uit de publieke en non-profitsector. Deze dienst biedt oplossingen aan onder de merken P&V en
VIVIUM.
ARCES ten slotte biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan en werkt via alle
distributiekanalen in de P&V Groep.

www.pv.be | www.actel.be | www.vivium.be | www.arces.be

