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P&V Groep: stabiel incasso en verbetering van het
resultaat door een daling van de schadelast en van de
algemene kosten.
Brussel, 24 maart 2011 – De P&V Groep kondigt zijn resultaten aan. Globaal
zien we een stabiel incasso en een verbetering van het resultaat door een
daling van de schadelast en van de algemene kosten.
De P&V Groep : verbetering van de technische resultaten en verlaging
van de algemene kosten
- Het incasso van de Levensverzekeringen is, ondanks de stopzetting van
de commercialisering van de beleggingsverzekeringen begin 2010, stabiel
gebleven.
- In Niet-Levensverzekeringen vertoont het incasso een lichte stijging. Het
technische resultaat verbetert aanzienlijk, ondanks enerzijds een verhoging
van de schadelast in Brandverzekeringen (vooral door natuurfenomenen
zoals stormen, overstromingen en sneeuwdruk) en anderzijds een verhoging
van het aantal schadegevallen in de tak Auto.
- De geconsolideerde uitgegeven premies bedragen 1,512 miljard euro.
- Het in 2008 opgestarte kostenverlagingprogramma werpt zijn vruchten af.
De werkingskosten zijn onder het voorziene budget gebleven en dalen
aanmerkelijk ten opzichte van 2009 (- 7,5 %).
- Op financieel vlak verbetert het courant resultaat; daarentegen valt het
buitengewoon resultaat lager uit in vergelijking met 2009, toen er een
spectaculair herstel plaatsvond (belangrijke herneming van
waardeverminderingen) na het crisisjaar 2008.
- Indien we de buitengewone elementen die werden geboekt in 2009
neutraliseren (buitengewoon financieel resultaat, overdracht van 60
miljoen euro naar het Fonds voor Toekomstige Toewijzigingen om het
eigen vermogen te versterken), constateren we een verbeterd resultaat
voor de P&V Groep in 2010.
De geschatte geconsolideerde winst van de Groep stijgt met meer dan 10 %
ten opzichte van 2009.

- Tenslotte stellen we vast dat de geschatte solvabiliteitsmarge van de Groep
eind 2010 uitkomt op meer dan 200 % van de wettelijk vereiste marge.
VIVIUM : dezelfde positieve trend
VIVIUM, dat 62 % van het incasso van de Groep vertegenwoordigt, vertoont
dezelfde tendens. In vergelijking met 2009 kent deze maatschappij :
- Een verlaging van de werkingskosten met 6,7 %
- In Levensverzekeringen zien we een lichte daling van het incasso (een
gevolg van het stopzetten van de commercialisering van
beleggingsproducten), een verhoging van het lopende financiële resultaat,
maar een negatief buitengewoon financieel resultaat. Dit is een consequentie
van de voorzichtige beleggingspolitiek, waarbij waardeverminderingen
geboekt werden op achtergestelde bankobligaties. De rekening Leven is
winstgevend (+ 27 miljoen euro), maar duidelijk lager dan in 2009 (+ 48,3
miljoen euro).
- In Niet-Leven is er een lichte stijging van het incasso, het technische
resultaat verbetert sterk evenals het financiële resultaat. De winst van de
technische rekening Niet-Leven stijgt tot 42,6 miljoen euro (+ 8,1 miljoen euro
in 2009).
- Het resultaat voor aftrek van belastingen stijgt tot + 59,5 miljoen euro
(+ 44,7 miljoen euro in 2009).
- De solvabiliteitsmarge (168 %) van VIVIUM blijft stijgen.
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De P&V Groep is een Belgische verzekeringsgroep die zich van de markt
onderscheidt door een multimerken- en kanalenbeleid.
Verschillende maatschappijen maken deel uit van de Groep:
- P&V Verzekeringen werkt met een netwerk van exclusieve agenten;
- VIVIUM, ARCES en Piette & Partners verdelen hun producten via
makelaars;
- Actel verkoopt direct via internet en via akkoorden met auto-importeurs.

In het Groothertogdom Luxemburg is de Groep actief via P&V Luxemburg en
op de Europese markt in vrije dienstverlening via Euresa-Life.

