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10 EUR

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL1.

Nr : 33 Bus: 

1000 Gemeente  : 

18/10/2018

2/06/2020

1/01/2019 tot 31/12/2019

1/01/2018 tot 31/12/2018

Dhr. Bart Cornu, Halensebaan 45A, 3473 Waanrode, Mandaat: 02/12/2019-07/06/2022

Handtekening Handtekening

standaardformulier die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

* Facultatieve vermelding.

** Schrappen wat niet van toepassing is

VOLLEDIGE LIJST met naam,voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente)

en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS en COMMISSARISSEN

Werner VAN WALLE, Bestuurder Filip MOEYKENS, Bestuurder

                                    -  het jaarverslag **

Totaal aantal neergelegde bladen: Nummers van de bladen van het 

(eventueel vervolg op blz. VOL 1bis)

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: -  het verslag van de commissarissen **

en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS en COMMISSARISSEN

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  

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)

Adres                         : Bischoffsheimlaan

Postnummer                    : Brussel

Datum    (jjjj/mm/dd) van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het        

Internetadres* : www.patronale.be

Ondernemingnummer :

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van :

0403 288 089

JAARREKENING IN EUROS

NAAM                          : Patronale Life

Rechtsvorm                    : Naamloze vennootschap

Dhr. Erik Dralans, voorzitter Raad Van Bestuur, Van Schoonbekestraat 36/303, 2018 Antwerpen, Mandaat: 19/07/2016-07/06/2022

Dhr. Luc Willems, Ondervoorzitter, Majoor Charles Claserstraat 16, 9300 Aalst, Mandaat: 19/07/2016-07/06/2022

Dhr. Michel Van Den Broeck, Eleonorelaan 71, 1150 Sint-Pieters Woluwe, Mandaat: 19/07/2016-07/06/2022

Dhr. Fernand Moeykens, Zandstraat 10/0041, 8300 Knokke-Heist, Mandaat: 19/07/2016-07/06/2022

Dhr. Filip Moeykens, Gedelegeerd Bestuurder, Kerkeveldstraat 37, 1020 Brussel, Mandaat: 19/07/2016-07/06/2022

Dhr. Bruno De Winter, Voordelaan 8, 9831 Sint-Martems-Latem, 04/06/2019-07/06/2022

Mevr. Martine Buyens, Heuvelstraat 142, 2530 Boechout, Mandaat: 02/12/2019-07/06/2022

Dhr. Werner Van Walle, ItaliÃ«lei 19 bus 13, 2000 Antwerpen, Mandaat: 19/07/2016-07/06/2022

Dhr. Hans Van Campfort, Mechelsesteenweg 175/5, 3020 Herent, Mandaat: 19/07/2016-02/12/2019

Erkend Commissaris EY (IBR B00160), De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevr. Christel Weymeersch, Mandaat: 
06/06/2017-02/06/2020 (boekjaren 2017 tot 2019)

Mevr. Anne Claes, Kumtichsestraat 28 3370 Boutersem, Mandaat: 14/11/2016-02/12/2019

Dhr. Olivier Nokerman, Rue des Ormes 1, 1421 Ophain ,Mandaat: 14/11/2016-07/06/2022
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NAT.

13/07/2020

Datum neerlegging

BE 0403.288.089

Nr.

84

Blz.

EUR

D. 20299.00490 VOL 1.1
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btw EUR VOL 1bis

Lidmaatschaps- 
 nummer

Aard van de 
opdracht 

 (A, B, C en/of D)

(2) Facultatieve vermelding.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

- Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd 
gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe 
 gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 
betreffende de boekhoudkundige en fiscale 
 beroepen.

- Werd de jaarrekening geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door 
een bedrijfsrevisor die niet de commissaris 
 is? JA/NEEN (1). 
 Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke 
externe accountant of bedrijfsrevisor 
 en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht (A. 
Het voeren van de boekhouding van de 
 onderneming (2); B. Het opstellen van de jaarrekening van de onderneming (2); C. Het 
verifiëren van deze jaarrekening; D. Het corrigeren 
 van deze jaarrekening).

- Indien taken bedoeld onder A. (Het voeren van de boekhouding van de onderneming) of 
onder B. (Het opstellen van de jaarrekening) 
 uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen 
hierna worden vermeld: naam, 
 voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij 
 het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn 
opdracht (A. Het voeren van de boekhouding 
 van de onderneming; B. Het opstellen van de jaarrekening).

(1) Schrappen wat niet van toepassing is.
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Actief Codes Afgesloten
 boekjaar

Vorig
 boekjaar Passief Codes Afgesloten

 boekjaar
Vorig

 boekjaar

A. - - A. 11 38.756.936 32.406.601
I.

B. 21 42.636 131.677 111 16.125.000 16.125.000

I. 211 0 0 1. Geplaatst kapitaal 111.1 18.000.000 18.000.000
II. 212 42.636 131.677 2. Niet opgevraagd kapitaal (-) 111.2 ( 1.875.000 1.875.000 )

1. Goodwill 212.1 11.333 131.677 II. 112 0 0
2. Overige 

immateriële 
vaste activa

212.2 31.302 0 III. 113 37.000 37.000

3. Vooruitbetalingen 212.3 0 0 IV. 114 1.896.232 1.896.232
1. Wettelijke reserve 114.1 1.800.000 1.800.000

C. 22 752.697.528 554.134.778 2. Onbeschikbare reserve 114.2 46.232 46.232

I. 221 29.161.066 29.125.080 a) voor eigen aandelen 114.21 0 0

1. Onroerende goederen 
bestemd voor b) andere 114.22 46.232 46.232

bedrijfsdoeleinden 221.1 12.888.830 12.159.313 3. Vrijgestelde reserve 114.3 0 0

2. Overige 221.2 16.272.236 16.965.767 4. Beschikbare reserve 114.4 50.000 50.000
II. V. 115 20.698.703 14.348.369

222 190.195.717 76.444.715 1. Overgedragen winst 115.1 20.698.703 14.348.369

Verbonden ondernemingen 222.1 187.904.868 73.662.478 2. Overgedragen verlies (-) 115.2 ( 0 0 )
1.  Deelnemingen 222.11 48.330.780 48.221.455 VI. - -
2.  Bons, obligaties en 
     vorderingen 222.12 139.574.088 25.441.023

- Andere ondernemingen
waarmee een deelnemings-

verhouding bestaat 222.2 2.290.849 2.782.237 B. 12 29.500.000 29.500.000

3.  Deelnemingen 222.21 1.976.753 1.976.753
4.  Bons, obligaties en 
     vorderingen 222.22 314.096 805.484

III. 223 533.340.745 448.564.983 Bbis. 13 655.862 432.435

1. Aandelen, deelnemingen en 
andere niet-vastrentende
effecten (staat nr.1) 223.1 104.601.111 88.448.428

Uitgiftepremies

Herwaarderings-
meerwaarden

Beleggingen 
(staten nrs. 1, 2 en 3)

Terreinen en gebouwen 
(staat nr. 1)

Beleggingen in verbonden 
ondernemingen en Overgedragen resultaat

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Bijlage bij het koninklijk besluit met betrekking tot de jaarrekening van verzekeringsondernemingen
Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Immateriële activa 
(staat nr. 1)

Afdeling I.   Balans op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro. )

Eigen vermogen 
Geplaatst kapitaal of
equivalent fonds, onder

Reserves

Oprichtingskosten
Immateriële 
vaste activa

Fonds voor toekomstige 
toewijzingen

aftrek van het niet-
opgevraagd kapitaal

deelnemingen (staten nrs. 1, 2 
en 18)

Achtergestelde schulden 
(staten nrs.7 en 18)

Overige financiële beleggingen
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Actief Codes Afgesloten
 boekjaar

Vorig
 boekjaar Passief Codes Afgesloten

 boekjaar
Vorig

 boekjaar

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Bijlage bij het koninklijk besluit met betrekking tot de jaarrekening van verzekeringsondernemingen
Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling I.   Balans op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro. )

2. Obligaties en andere 
vastrentende effecten

C. 14 716.689.834 508.729.760

(staat nr.1) 223.2 357.827.365 290.238.848 I.
3. Deelnemingen in gemeen- 141 0 0

schappelijke beleggingen 223.3 0 0 II. 142 707.489.198 501.247.394

4. Hypothecaire leningen en 
hypoth. kredieten 223.4 68.395.095 65.742.580 III. 143 395.097 395.097

5. Overige leningen 223.5 516.398 634.350 IV.
6. Deposito's bij krediet- 144 1.349.926 1.378.103

instellingen 223.6 2.000.776 3.500.776 V.
7. Overige 223.7 0 0 145 0 0

IV. VI. 146 7.455.613 5.709.165

224 0 0

D. D.

23 82.098.888 78.339.162 15 82.098.888 78.339.162

Dbis. E.
24 0 0 16 3.316.117 3.278.579

I. I.
241 0 0 161 0 0

II. 242 0 0 II. 162 0 0

III. 243 0 0 III. 163 3.316.117 3.278.579

IV.

244 0 0 F. 17 0 0

V. 245 0 0
VI.

246 0 0

E. 41 21.780.153 16.485.845 G. 42 31.601.803 14.212.668

Technische voorzieningen be-

catastrofen

Deposito's bij cederende

Technische voorzieningen 
(staat nr. 7)

Voorziening voor egalisatie en

Voorziening voor te betalen
 schaden

en restorno's

 premies en lopende risico's
Voorziening voor niet-verdiende

Voorziening voor verzekering
'leven'

Andere technische voor-
zieningen

ondernemingen

Voorziening voor winstdeling 

de technische voorzieningen risico's en kosten
Deel van de herverzekeraars in Voorzieningen voor overige

een beleggingsfonds van de bonden aan een beleggingsfonds 
verrichtingen verbonden aan treffende de verrichtingen ver-

groep van activiteiten 'Leven'en 
waarbij het beleggingsrisico niet 
gedragen wordt door  

van de groep van activiteiten 
'Leven' wanneer het beleggings-
risico niet gedragen wordt door

de onderneming  de onderneming (staat nr. 7)

Beleggingen betreffende de 

Voorziening voor niet-verdiende Voorziening voor pensioenen en
premies en lopende risico's soortgelijke verplichtingen

Voorziening voor te betalen
schaden

Andere voorzieningen 
(staat nr. 6)

Voorziening voor verzekering
'leven' Voorziening voor belastingen

Voorziening voor winstdeelname

en restorno's Deposito's ontvangen van 
herverzekeraars

Andere technische voorzieningen
Voorzieningen betreffende de
 verrichtingen verbonden aan een

Schulden (staten nrs. 7 en 18)

beleggingsfonds van de groep
van activiteiten 'leven' waarbij het
beleggingsrisico niet gedragen 
wordt door de onderneming

Vorderingen (staten nrs. 18 en 19)
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Actief Codes Afgesloten
 boekjaar

Vorig
 boekjaar Passief Codes Afgesloten

 boekjaar
Vorig

 boekjaar

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Bijlage bij het koninklijk besluit met betrekking tot de jaarrekening van verzekeringsondernemingen
Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling I.   Balans op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro. )

I. I.

411 20.321.377 16.479.698 421 2.992.299 1.533.544

1. Verzekeringnemers 411.1 17.441.053 15.409.712 II. 422 0 0

2. Tussenpersonen 411.2 0 0 III. 423 0 0

3. Overige 411.3 2.880.324 1.069.986 1. Converteerbare leningen 423.1 0 0
II. 2. Niet-converteerbare leningen 423.2 0 0

412 183.069 -53 IV.
III. 413 1.275.707 6.200 424 27.100.000 7.650.000
IV. 414 0 0 V. 425 1.509.504 5.029.124

1. Schulden wegens belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 425.1 293.644 200.717

F. 25 38.457.584 13.980.768 a) belastingen 425.11 0 0

I. 251 444.363 335.474 b) bezoldigingen en sociale 
lasten 425.12 293.644 200.717

II. 252 38.013.221 13.645.294 2. Overige 425.2 1.215.860 4.828.407
III. 253 0 0
IV. 254 0 0

G. 431/433 11.308.040 6.763.352 H. 434/436 3.765.389 2.936.378

I. 431 8.284.174 5.471.105

II. 432 0 0
1. Verzekeringsverrichtingen

niet-leven 432.1 0 0

2. Verzekeringsverrichtingen
leven 432.2 0 0

III. 433 3.023.866 1.292.247

TOTAAL 21/43 906.384.829 669.835.582 TOTAAL 11/43 906.384.829 669.835.582

herverzekeringsverrichtingen Schulden t.a.v  kredietinstel-

Schulden uit hoofde van
 herverzekeringsverrichtingen

Opgevraagd, niet gestort 

Vorderingen uit hoofde van

Overlopende rekeningen 
(staat nr. 8)

Overige activabestanddelen

Materiële activa

Beschikbare waarden

Overige schulden
Overige vorderingen lingen 

Schulden uit hoofde van recht-
rechtstreekse verzekerings-
verrichtingen

Niet-achtergestelde
obligatieleningen

Vorderingen uit hoofde van

streekse verzekeringsverrichtingen

Overige overlopende rekeningen

Eigen aandelen
Overige

Overlopende rekeningen 
(staat nr. 4)

Verworven, niet-vervallen 
intresten en huurgelden
Overgedragen acquisitiekosten
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Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

1. 720 218.691.067 55.533.712

a) 720.1 218.974.085 55.925.729
b) 720.2 ( 283.018 ) ( 392.017 )

2. 722 40.262.563 35.168.628

a)
722.1 2.454.559 1.140.680

aa) 722.11 2.454.559 1.129.580
1° deelnemingen 722.111 280.000 280.000
2° bons, obligaties en vorderingen 722.112 2.174.559 849.580

bb)
722.12 0 11.100

1° deelnemingen 722.121 0 11.100
2° bons, obligaties en vorderingen 722.122 0 0

b) 722.2 29.222.258 28.065.254
aa)

722.21 1.757.756 1.724.673
bb) 722.22 27.464.502 26.340.582

c) 722.3 1.006.350 696.256

d) 722.4 7.579.396 5.266.437

3.
723 5.652.242 -8.207.058

4.
724 1.070.693 1.560.553

5. 620 ( 25.276.812 ) ( 21.152.071 )

a) 620.1 25.276.812 21.152.071
aa) 620.11 25.614.678 21.310.395
bb) 620.12 ( 337.866 ) ( 158.324 )

b)

620.2 0 0
aa) wijziging van de voorziening voor te betalen

schaden, zonder aftrek van herverzekering
(stijging +, daling -) 620.21 0 0

bb) wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, deel van de herverzekeraars
(stijging -, daling +) 620.22 0 0

6.
621 -211.747.978 -37.785.112

a)

621.1 -206.241.804 -34.488.341
aa) wijziging van de voorziening voor verzekering

'leven', zonder aftrek van herverzekering 
(stijging -, daling +) 621.11 -206.241.804 -34.488.341

bb) wijziging van de voorziening voor verzekering 
'leven', deel van de herverzekeraars 
(stijging +, daling -) 621.12 0 0

b)

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.  Resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro. )

II. Technische rekening levensverzekering

Premies, onder aftrek van herverzekering

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

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost

Meerwaarden op de realisatie

Opbrengsten van beleggingen

Opbrengsten van beleggingen in verbonden onderneming-

deel van de herverzekeraars (-)

Wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden, onder aftrek van herverzekering 

D. (opbrengsten)

en of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
verbonden ondernemingen

andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

Opbrengsten van andere beleggingen
opbrengsten van terreinen en 
gebouwen
opbrengsten van andere beleggingen

Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

Overige technische opbrengsten, onder aftrek
van herverzekering

Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

Betaalde netto-bedragen
bruto-bedragen

(stijging +, daling -)

Wijziging van de andere technische voorzieningen,

'leven', onder aftrek van herverzekering 
(stijging -, daling +)

Wijziging van de andere technische voorzieningen

onder aftrek van herverzekering (stijging-, daling+)

Wijziging van de voorziening voor verzekering
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Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.  Resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro. )

II. Technische rekening levensverzekering

Premies, onder aftrek van herverzekering 621.2 -5.506.174 -3.296.771

7.
622 ( -28.177 ) ( 290.598 )

8. 623 ( 11.460.202 ) ( 9.817.771 )

a) 623.1 6.119.482 3.827.039

b)
623.2 -1.541.448 71.948

c) 623.3 6.882.168 5.918.784

d)
623.4 ( 0 ) ( 0 )

9. 624 ( 9.234.004 ) ( 8.149.749 )

a) 624.1 3.887.970 3.432.684

b) 624.2 3.837.500 2.388.422

c) 624.3 1.508.535 2.328.643

10.
625 ( 0 ) ( 0 )

11.
626 ( 872.563 ) ( 176.951 )

12.
627 ( 0 ) ( 0 )

12bis.
628 -223.427 -121.897

13.
720 / 628 6.889.756 6.561.684

628 / 720 ( 0 ) ( 0 )

Beleggingslasten (-)

Beheerslasten van beleggingen

Waardecorrecties op beleggingen

Administratiekosten

Van de herverzekeraars ontvangen commissie-

zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

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

Netto-bedrijfskosten (-)

Acquisitiekosten

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

lonen en winstdeelnemingen (-)

Minderwaarden op de realisatie

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost

Winst (+)
Verlies (-)

herverzekering (-)

Toegerekende opbrengst van beleggingen, overge-

dotaties (stijging -, daling +)

Resultaat van de technische rekening levensverzekering

boekt naar de niet-technische rekening (post 4) (-)

Wijziging van het fonds voor toekomstige

D. (kosten) (-)

Overige technische lasten, onder aftrek van
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Inhoud Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

1.

(710 / 619) 0
(619 / 710) ( 0 ) ( )

2.

(720 / 628) 6.889.756 6.561.684
(628 / 720) ( 0 ) ( )

3. 730 0 0

a)

730.1 0

b) 730.2 0
aa) opbrengsten van terreinen 

en gebouwen 730.21 0
bb) opbrengsten van andere beleggingen 730.22 0

c)
730.3 0

d) 730.4 0

4.

731 0

5. 630 ( 0 ) ( )

a) 630.1 0

b) 630.2 0

c) 630.3 0

6.

631 ( 0 ) ( )

7. 732 1.043.346 616.439

8. 632 ( 54.211 ) ( 2.173 )

8bis. 

710 / 632 7.878.891 7.175.950
632 / 710 ( 0 ) ( )

9. - - 0
10. - - 0

11. 733 0 25.000

12. 633 ( 0 ) ( )

Overige opbrengsten (staat nr. 13)

Verlies (-)

Uitzonderlijke opbrengsten (staat nr. 14)

Uitzonderlijke kosten (staat nr. 14) (-)

vóór belasting
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening,

Overige kosten (staat nr. 13) (-)

Beleggingslasten (-)

Beheerslasten van beleggingen

Toegerekende opbrengst van beleggingen,

niet-levensverzekering (post 2) (-)

Minderwaarden op de realisatie

Waardecorrecties op beleggingen

Resultaat van de technische rekening niet

overgeboekt van de technische rekening

levensverzekering (post 10)
Winst (+)

ondernemingen of deze waarmee
een deelnemingsverhouding bestaat

Opbrengsten van andere beleggingen

Verlies (-)

Toegerekende opbrengst van beleggingen,

Opbrengsten van beleggingen

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

Meerwaarden op de realisatie

overgeboekt naar de technische rekening

Opbrengsten van beleggingen in verbonden

Terugneming van waardecorrecties op
beleggingen

levensverzekering (post 12)

Winst (+)

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/2019 ( in eenheden van Euro)

III. Niet-technische rekening
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Inhoud Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/2019 ( in eenheden van Euro)

III. Niet-technische rekening

13.
733 / 633 0 25.000
633 / 733 ( 0 ) ( )

14. - - 0

15. 634 / 734 -1.054.556 -1.409.291

15bis. 635 / 735 0

16.
710 / 635 6.824.335 5.791.659
635 / 710 ( 0 ) ( )

17. a)
736 0

b)
636 ( 0 ) ( )

18.
710 / 636 6.824.335 5.791.659
636 / 710 ( 0 ) ( )Verlies (-)

Winst (+)
Uitzonderlijk resultaat

Uitgestelde belastingen (-/+)

Winst (+)

Overboeking naar de belastingvrije reserves 

Te bestemmen resultaat van het boekjaar

(-)

Verlies (-)

Resultaat van het boekjaar

Onttrekking aan de belastingvrije

Winst (+)

reserves

Belastingen op het resultaat (-/+)

Verlies (-)
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Inhoud Codes Afgesloten Vorig

boekjaar boekjaar

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk I.  Schema van de jaarrekening

Afdeling II.Resultatenrek. op 31/12/2019 ( in eenheden van Euro)

III. Niet-technische rekening

A. 710 / 637.1 21.172.703 19.528.369
637.1 / 710 ( 0 ) ( )

1. 710 / 636 6.824.335 5.791.659
636 / 710 ( 0 ) ( )

2. 737.1 14.348.369 13.736.709
637.1 ( 0 ) ( )

B. 737.2 / 737.3
1. 737.2
2. 737.3

C. 637.2 / 637.3 ( ) ( 800.000 )
1. 637.2
2. 637.31 800.000
3. 637.32

D.
1. 637.4 ( 20.698.703 ) ( 14.348.369 )
2. 737.4 0 0

E. 737.5

F. 637.5 / 637.7 ( 474.000 ) ( 4.380.000 )
1. 637.5 0 3.920.000
2. 637.6 474.000 460.000
3. 637.7 0 0

Onttrekking aan het eigen vermogen

Te bestemmen winstsaldo
Te verwerken verliessaldo                         (-)

Overgedragen verlies van het vorig boekjaar(-)

Over te dragen resultaat

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

Overgedragen winst van het vorig boekjaar

Andere rechthebbenden

Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders

Uit te keren winst                                      (-)

Over te dragen winst                                 (-)
Over te dragen verlies

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de reserves

Te bestemmen winst van het boekjaar
Te verwerken verlies van het boekjaar       (-)
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Codes B. Immateriële activa C.I. Terreinen en gebouwen C.II.1. Deelnemingen in 
verbonden ondernemingen

C.II.2. Bons, obligaties en 
vorderingen in verbonden 

ondernemingen

C.II.3. Deelnemingen in ondernemingen 
waarmee een deelnemingsverhouding 

bestaat

1 2 3 4 5

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.01 1.444.902 30.969.063 48.221.455 25.441.023 1.976.753
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Aanschaffingen 8.01.021 918.442 200.325 117.333.037 0
. Nieuwe oprichtingskosten 8.01.022
. Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 8.01.023 ( 91.000 20.289.973 0
. Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8.01.024 17.090.000
. Andere mutaties (+)(-) 8.01.025 37.857 -137.179

Per einde van het boekjaar 8.01.03 1.482.760 31.750.326 48.330.780 139.574.088 1.976.753

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.04 2.539.000
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Geboekt  8.01.051
. Verworven van derden 8.01.052
. Afgeboekt (-) 8.01.053
. Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8.01.054

Per einde van het boekjaar 8.01.06 0 2.539.000

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.07 1.313.225 4.382.983 0 0 0
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Geboekt 8.01.081 126.899 855.562
. Teruggenomen want overtollig (-) 8.01.082 (
. Verworven van derden 8.01.083
. Afgeboekt (-) 8.01.084 ( 110.285
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-) 8.01.085

Per einde van het boekjaar 8.01.09 1.440.124 5.128.260

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.10 0
Mutaties tijdens het boekjaar (+)(-) 8.01.11

Per einde van het boekjaar 8.01.12 0

Per einde van het vorige boekjaar (+)(-) 8.01.13
Mutaties tijdens het boekjaar (+)(-) 8.01.14

Per einde van het boekjaar (+)(-) 8.01.15

8.01.16 42.636 29.161.066 48.330.780 139.574.088 1.976.753

BENAMING

e) RESULTATEN UIT DE OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)

a) AANSCHAFFINGSWAARDE

b) MEERWAARDEN

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN (art. 29, § 1.)

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Nr. 1. Staat van de immateriële activa, de onroerende goederen die tot belegging dienen en de effecten bestemd voor belegging.
Betrokken activa-posten Betrokken activa-posten
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Codes

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.01
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Aanschaffingen 8.01.021
. Nieuwe oprichtingskosten 8.01.022
. Overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 8.01.023
. Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8.01.024
. Andere mutaties (+)(-) 8.01.025

Per einde van het boekjaar 8.01.03

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.04
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Geboekt  8.01.051
. Verworven van derden 8.01.052
. Afgeboekt (-) 8.01.053
. Overboeking van een post naar een andere (+)(-) 8.01.054

Per einde van het boekjaar 8.01.06

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.07
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Geboekt 8.01.081
. Teruggenomen want overtollig (-) 8.01.082
. Verworven van derden 8.01.083
. Afgeboekt (-) 8.01.084
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-) 8.01.085

Per einde van het boekjaar 8.01.09

Per einde van het vorige boekjaar 8.01.10
Mutaties tijdens het boekjaar (+)(-) 8.01.11

Per einde van het boekjaar 8.01.12

Per einde van het vorige boekjaar (+)(-) 8.01.13
Mutaties tijdens het boekjaar (+)(-) 8.01.14

Per einde van het boekjaar (+)(-) 8.01.15

8.01.16

BENAMING

e) RESULTATEN UIT DE OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA

NETTO BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(a) + (b) - (c) - (d) +/- (e)

a) AANSCHAFFINGSWAARDE

b) MEERWAARDEN

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN (art. 29, § 1.)

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Nr. 1. Staat van de immateriële activa, de onroerende goederen die tot belegging dienen en de effecten bestemd voor belegging.

C.II.4. Bons, obligaties en vorderingen 
in ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat

C.III.1. Aandelen, deelnemingen 
en andere niet-vastrentende 

effecten

C.III.2. Obligaties en andere 
vastrentende effecten

6 7 8

805.484 89.467.833 293.443.410

0 30.254.360 175.592.969

491.388 14.355.056 90.119.398 )
-17.090.000

170.492 1.323.835

314.096 105.537.628 363.150.816

0 0

0 1.019.405 3.204.562

0 3.413.459
)

82.887 1.294.571 )

0 936.518 5.323.451

0

0

314.096 104.601.111 357.827.365

Betrokken activa-posten
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NAAM, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming 
naar Belgisch recht betreft, het B.T.W.- of 
NATIONAAL NUMMER

dochteron- 
dernemingen

Jaarrekening 
per

Munt- 
eenheid (*) Eigen vermogen Netto-resultaat

Aantal % %

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvestingskrediet, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0403.276.312 159.320 95,80% 31/12/2019 EUR 4.647.460 104.072
SOCODIX DE HAARD CVBA, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0403.263.345 5.491 86,46% 31/12/2019 EUR 3.978.905 -225.629
Hypostart NV, Hasseltsesteenweg 28 bus 2, 3700 Tongeren - BE0400.941.184 601.144 100,00% 31/12/2019 EUR 13.375.658 449.736
Indomi NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0401.301.668 25.964 98,55% 31/12/2019 EUR 5.908.819 25.262
Demer en Dijle NV, Naamsesteenweg 142, 3001 Leuven - BE0403.559.392 14.099 80,93% 31/12/2019 EUR 7.114.569 -568.768
Hypoconnect BVBA, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0879.105.951 2.400 75,00% 31/12/2019 EUR 342.713 -53.802
Belliard Securisation, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0465.507.948 6.200 100,00% 31/12/2019 EUR 58.256 -1.253
Patronale Solar NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0823.068.061 164.640 68,60% 31/12/2019 EUR 8.265.872 2.107.576
Patronale Real Estate NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0533.769.521 620 100,00% 31/12/2019 EUR 5.046.186 66.438
NIEUWPOORTS PARKEREN NV, Albert I laan 98, 8620 Nieuwpoort  - BE0525.927.961 50 50,00% 31/12/2019 EUR -3.397.606 -2.116.131
West Kust Parking NV, Albert I laan 76, 8620 Nieuwpoort  - BE0563.852.288 614 100,00% 31/12/2019 EUR 95.819 -82.068
Manugenie NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0400.428.470 93 100,00% 31/12/2019 EUR 116.288 -25.371
Banimmo NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0888.061.724 6.828.447 60,13% 31/12/2019 EUR 46.143.359 -2.727.069
(*) volgens de officiële codificering 

de onderneming 
(rechtstreeks)

(+) of (-)
(in duizenden munteenheden  )

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR
Nr. 2. Staat betreffende de deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit in de zin van het koninklijk besluit van 17 november 1994
(opgenomen in de posten C.II.1. , C.II.3. , D.II.1.en D.II.3. van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit
(opgenomen in de posten C.III.1. en D.III.1. van de activa)ten belope van ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal.

Maatschappelijke rechten gehouden door Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening
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Nr. 2bis.

De lijst van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid 
van onbeperkt aansprakelijke vennoot of lid. Voor elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming 
onbeperkt aansprakelijk is, worden hieronder volgende gegevens verstrekt : de naam, de zetel, de 
rechtsvorm en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer, en bij 
ontstentenis van een ondernemingsnummer, het btw-nummer of het nationale identificatienummer:
Hypostart NV, Hasseltsesteenweg 28 bus 2, 3700 Tongeren - BE0400.941.184
Belliard Securisation, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0465.507.948
Patronale Real Estate NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0533.769.521
Manugenie NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel - BE0400.428.470
West Kust Parking NV, Albert I laan 76, 8620 Nieuwpoort  - BE0563.852.288

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, 
wordt bij de jaarrekening van de onderneming gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt. Op 
voorwaarde dat zulks in deze staat nr. 2bis, wordt vermeld, is dit voorschrift echter niet van toepassing : 

1° wanneer de jaarrekening van de onderneming waarvoor de onderneming aansprakelijk is, wordt 
openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 98 van het wetboek van vennootschappen of daadwerkelijk 
wordt openbaar gemaakt in een andere Lid-Staat van de EU, zoals voorgeschreven bij artikel 3 van de 
richtlijn 2009/101/EG of

2° wanneer de jaarrekening van de onderneming waarvoor de onderneming aansprakelijk is, door 
integrale of evenredige consolidatie wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de 
onderneming die ze opstelt, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 108 en volgende 
van het Wetboek van Vennootschappen en het koninklijk besluit van 27 september 2009 op de 
geconsolideerde jaarrekening van de verzekeringsondernemingen en de herverzekeringsondernemingen. 
[Staat ingevoegd bij artikel 21, 1° van het koninklijk besluit van 5 december 2016 – BS 17 februari 2017];
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Codes Bedragen

C. 8.03 822.249.389

I. 8.03.221 29.161.066

II. 8.03.222 68.287.245
- 8.03.222.1 65.996.397

1. Deelnemingen. 8.03.222.11 49.218.478
2. Bons, obligaties en vorderingen. 8.03.222.12 16.777.919

- 8.03.222.2 2.290.849
3. Deelnemingen 8.03.222.21 1.976.753
4. Bons, obligaties en vorderingen. 8.03.222.22 314.096

III. 8.03.223 724.801.078
1. 8.03.223.1 161.531.722
2. 8.03.223.2 492.357.086
3. 8.03.223.3
4. 8.03.223.4 68.395.095
5. 8.03.223.5 516.398
6. 8.03.223.6 2.000.776
7. 8.03.223.7 0

IV. 8.03.224 0Deposito's bij cederende ondernemingen.

Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.

Overige financiële beleggingen.

Deelbewijzen in gemeenschappelijke beleggingen.
Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten.
Overige leningen.

Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten.
Obligaties en andere vastrentende effecten.

Overige
Deposito's bij kredietinstellingen.

Verbonden ondernemingen.

Beleggingen

Terreinen en gebouwen.

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

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

Activa - posten

Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen.



Nr. 3.bis
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 nettoboekwaarde Reële waarde

nettoboekwaarde Rëele waarde

IFRS MTM Value IRS-contracten 0 -7.703
IFRS MTM Value deals 0 -187.688

…

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 : nettoboekwaarde Reële waarde

nettoboekwaarde Rëele waarde

C.II.1 Verbonden ondernemingen - Deelnemingen 11.251.883 10.279.733
C.III.1 Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten 1.205.427 603.442
C.III.2 Obligaties en andere vastrentende effecten 74.038.146 69.092.612

de verschillen tussen boekwaarde en marktwaarde van de obligaties vloeien uit de evolutie van de rentevoeten
op de markt.  De obligaties in portefeuille worden tot hun vervaldag behouden en zullen dus geen verlies 
opleveren.  Waardeverminderingen op obligaties worden pas geboekt indien er een onbetaalde coupon is.

[Staat ingevoegd bij artikel 13 van het koninklijk besluit van 9 oktober 2014 – BS 20 oktober 2014 en vervangen bij artikel 21, 2° van het koninklijk besluit van 5 december 2016 – BS 17 februari 2017]

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR
Nr. 3. Actuele waarde van de beleggingen (art. 38).

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 :
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Nr.4 Staat betreffende de overige overlopende rekeningen van het actief.
Uitsplitsing van de actiefpost G.III. indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt. Bedrag
Over te dragen Rappelcommissie 1.072.411
Over te dragen Promotorvergoeding 1.697.884
Verworven opbrengsten 177.198
Over te dragen kosten 76.373

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR
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Codes Bedragen Aantal aandelen

A.

8.05.111.101 18.000.000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.05.111.103 0 0

8.05.111.102 18.000.000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8.05.1.20 18.000.000 2.652.633

Op naam 8.05.1.21 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2.652.633
Gedematerialiseerd 8.05.1.22 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd niet-gestort
(post A.I.2. van de passiva) bedrag(actiefpost E.I.V.)

B.

8.05.3 1.875.000

8.05.2 1.875.000TOTAAL

2.Samenstelling van het kapitaal

2.2. Aandelen op naam of aan toonder

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

2.1. Soorten aandelen volgens het vennootschapsrecht

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Patronale Group NV

- Per einde van het vorige boekjaar 

- Per einde van het boekjaar 

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Nr.5 Staat van het kapitaal

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

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

- Wijzigingen tijdens het boekjaar :



19A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

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

G. DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN JAARAFSLUITING, MET DE 
VOLGENDE INDELING : 
- aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting, zoals die blijkt 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 :
Patronale Group NV: 2.652.631 aandelen
Filip Moeykens: 1 aandeel
Werner Van Walle: 1 aandeel
- aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting, zoals die blijkt uit de kennisgevingen die 
de onderneming heeft ontvangen ingevolge artikel 14, vierde lid, van de wet van 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 : 
Patronale Group NV: 2.652.631 aandelen
Filip Moeykens: 1 aandeel
Werner Van Walle: 1 aandeel
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Nr.6 Staat van de voorzieningen voor overige risico's en kosten  -  Andere voorzieningen.

Bedragen

Uitsplitsing van de passiefpost E.III. indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Provisie kosten uitvoering hypotheken 3.244.756
Provisie kosten gebouwen 71.361

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR
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Codes Bedragen

8.07.1.12 29.500.000
0

I. 8.07.1.121 12.000.000
0

II. 8.07.1.122 17.500.000
0
0

8.07.1.42 0
0

I. 8.07.1.421 0
0

II. 8.07.1.422 0
0

III. 8.07.1.423 0
0

8.07.1.423.1 0
8.07.1.423.2 0

0
IV. 8.07.1.424 0

0
V. 8.07.1.425 0

0
TOTAAL 8.07.1.5 29.500.000

Niet-converteerbare leningen

G. Schulden

2.Niet-converteerbare leningen.

Schulden ten aanzien van kredietinstellingen

Overige schulden

Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen

Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen

Niet-achtergestelde obligatieleningen.

1.Converteerbare leningen.

B. Achtergestelde schulden.

Converteerbare leningen

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Nr. 7. Staat van de technische voorzieningen en schulden

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

Betrokken posten van de passiva
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b)Schulden (of gedeelte van de schulden) en technische voorzieningen (of gedeelte van de technische voorzieningen) gewaarborgd

Bedragen

B. 8.07.2.12 29.500.000

I. 8.07.2.121 12.000.000

II. 8.07.2.122 17.500.000

C. 8.07.2.14 716.689.834

D. 8.07.2.15 82.098.888

G. 8.07.2.42 31.601.803

I. 8.07.2.421 2.992.299

II. 8.07.2.422

III. 8.07.2.423
8.07.2.423.1
8.07.2.423.2

IV. 8.07.2.424 27.100.000

V. 8.07.2.425 1.509.504
8.07.2.425.1 293.644

a)belastingen 8.07.2.425.11 0
b)bezoldigingen en sociale lasten 8.07.2.425.12 293.644

8.07.2.425.26 635.608
8.07.2.425.3 580.252

TOTAAL 8.07.2.5 859.890.525

1.Converteerbare leningen

Technische voorzieningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

van de groep van activiteiten 'Leven' wanneer het beleggingsrisico niet gedragen wordt door 
de onderneming

Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen.

Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds

Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen.

- overige

2.Niet-converteerbare leningen

Schulden ten aanzien van kredietinstellingen

Overige schulden
- schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

- schulden van leningen in pand

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

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

Converteerbare leningen

Schulden

door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op de activa van de onderneming.

Betrokken posten van de passiva

Achtergestelde schulden.

Niet-converteerbare leningen
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Codes Bedragen

8.07.3.425.11.1

8.07.3.425.11.2 0,00

8.07.3.425.12.1

8.07.3.425.12.2 293.644,49b)Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

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

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

Betrokken posten van de passiva

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

a)Vervallen belastingsschulden 

b)Niet-vervallen belastingsschulden 

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

a)Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
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Nr.8. Staat betreffende de overlopende rekeningen van het passief.

Bedragen

Uitsplitsing van de passiefpost H indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Intresten obligatielening 1.164.914
Toe te rekenen kosten 2.058.639
Over te dragen opbrengsten 14.907
Overige 526.929

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR
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Codes Bedragen

8.10.07.720.1 218.974.085

a) 8.10.08 218.974.085
8.10.09

b) 8.10.10 630.962
8.10.11 218.343.124

c) 8.10.12 52.492.879
8.10.13 160.503.090

8.10.14 5.978.116

8.10.15 54.848
8.10.16 4.840.288

8.10.17.720.1

8.10.18 218.969.851
8.10.19 4.234
8.10.20

1. Individuele premies :
2. Premies betreffende groepsverzekeringsovereenkomsten :

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

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

II. Levensverzekering
Inhoud

A.Rechtstreekse zaken

1)Brutopremies :

- 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 :

- in België :

3) Commissielonen (art. 37):

B. Aangenomen zaken

1. Periodieke premies :
2. Enige premies :

3. Premies van overeenkomsten waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt
   door de onderneming :

2) Herverzekeringssaldo :

1. Premies van overeenkomsten zonder winstdeling :
2. Premies van overeenkomsten met winstdeling :
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Code Agesloten boekjaar Vorig Boekjaar
a) het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar 8.11.10 32,0 21,0
b) het gemiddelde personeelsbestand tewerkgesteld door de onderneming tijdens het boekjaar en 
tijdens het vorige boekjaar, berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 15, § 4, van het 
Wetboek van Vennootschappen, en uitgesplitst naar volgende categorieën :

8.11.11 26,2 19,3

- Directiepersoneel; 8.11.11.1
- Bedienden; 8.11.11.2 26,2 19,3
- Arbeiders; 8.11.11.3
-Andere. 8.11.11.4

c) het aantal gepresteerde uren. 8.11.12 39.519,3 28.665,1

Code Agesloten boekjaar Vorig Boekjaar
a) het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar; 8.11.20 0 0
b) het gemiddeld aantal in voltijdse equivalenten berekend op een analoge manier als de werknemers 
ingeschreven in het personeelsregister; 8.11.21 0,2 0

c) het aantal gepresteerde uren; 8.11.22 376,0 0
[Staat vervangen bij artikel 21, 4° van het koninklijk besluit van 5 december 2016 – BS 17 februari 2017]

Totaal aantal Gemiddeld Aantal

CATEGORIEËN Codes op afsluitings- personneels- gepresteerde

datum bestand (*) uren

1 2 3

Personneel onder arbeids- of stageovereenkomst (**) 8.11.1 32,0 26,2 39.519,3

Uitzendkrachten of personen ter beschikking gesteld 
van de onderneming 8.11.2 0,0 0,2 376,0

TOTAAL 8.11.3 32,0 26,4 39.895,3

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR
Nr11. Staat betreffende de personeelsleden in dienst.

Afgesloten boekjaar

[ Aldus gewijzigd bij artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996.]

 (*) Het gemiddeld personeelsbestand wordt berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel12, § 1 van het koningklijkebesluit van 12 september 1983 tot uit voering van de wet van 17

juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

 (**) Het personeel onder arbeids- of stageovereenkomst bestaat uit de werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of

een stageovereenkomst zoals bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983.]

Wat personeel betreft :

A. 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 : 

B. Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming gestelde 
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Codes Bedragen

I. 8.12.1 1.927.454
1. a)Bezoldigingen 8.12.111 1.288.245

b)Pensioenen 8.12.112
c)Andere rechtstreekse sociale voordelen 8.12.113 53.861

8.12.12 319.338
8.12.13 74.206
8.12.14 191.805
8.12.15

a)Dotaties (+) 8.12.15.1
b)Bestedingen en terugnemingen (-) 8.12.15.2 ( )

8.12.16 ]

II. 8.12.2 4.226.870

III.
8.12.3 727.844

8.12.4
8.12.41
8.12.42 ( )

8.12.5 1.466.118
8.12.51

a)Onroerende voorheffing 8.12.511
b)Overige 8.12.512

8.12.52
8.12.53
8.12.54 1.466.118

8.12.6 ( )
8.12.61

a)Ontvangen vergoedingen voor beheersprestaties van collectieve 
  pensioenfondsen voor rekening van derden 8.12.611
b)Overige* 8.12.612

8.12.62

TOTAAL 8.12.7 8.348.286

1.Teruggewonnen administratiekosten

2.Overige lopende opbrengsten.

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

5.Voorzieningen voor pensioenen, bezoldigingen en sociale lasten

[6.   Uitzendkrachten of personen ter beschikking gesteld van de onderneming

Diverse goederen en diensten*

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

3.Theoretische kosten*
4.Overige

3.Patronale toelagen en premies voor buitenwettelijke verzekeringen
4.Andere personeelsuitgaven

VI.Teruggewonnen administratiekosten en overige lopende opbrengsten (-)

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

V.Overige lopende lasten*
1.Fiscale bedrijfskosten*

2.Bijdragen gestort aan openbare instellingen*

2.Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Benaming

Personeelskosten*

(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)

Nr.12.Staat betreffende het geheel van de administratie- en beheerskosten, uitgesplitst volgens aard.
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Bedragen

Doorrekening personeelskosten 16.376
Doorrekening kosten gebouwen aan Huurders 293.477
Beheersvergoedingen 441.283
Dossierkosten 100.500
Kosten aanmaningen 4.097
Gerechtskosten 22.132

Nadelige betalingsverschillen en afboekingen 54.211

B. Uitsplitsing van de OVERIGE KOSTEN (post 8. van de 
niet-technische rekening), indien het om belangrijke bedragen gaat.

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Nr.13. Overige opbrengsten, overige kosten.

A. Uitsplitsing van de OVERIGE OPBRENGSTEN (post 7. van de 
niet-technische rekening), indien het om belangrijke bedragen gaat.
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1054555,82

Codes Bedragen

A. 8.15.1.634 1.054.556

8.15.1.634.1 1.054.556

a. Voorafbetalingen en terugbetaalbare voorheffingen 8.15.1.634.11 1.762.060

b. Andere verrekenbare bestanddelen 8.15.1.634.12 238.000

c. Overschot van de voorafbetalingen en/of van de geactiveerde terugbetaalbare voorheffingen (-) 8.15.1.634.13 ( 945.504 )
d. Geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post G.V.1.a) van de passiva) 8.15.1.634.14 0

8.15.1.634.2 0

a) Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen : 8.15.1.634.21 0

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

   supplementen waarvoor een voorziening werd gevormd (opgenomen onder post E.II.2) van de passiva) 8.15.1.634.22 0

1.Belastingen op het resultaat van het boekjaar:

2.Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren :

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Nr.15. Belastingen op het resultaat

UITSPLITSING VAN DE POST 15 a) 'Belastingen':
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B. 

Bedragen

Verworpen uitgaven 1.164.596

DBI 116.480

C. INVLOED VAN DE UITZONDERLIJKE RESULTATEN OP DE BELASTINGEN OP HET
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

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

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Nr. 15. Belastingen op het resultaat.

BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE WINST VOOR BELASTINGEN, zoals deze blijkt
uit de jaarrekening, EN DE GERAAMDE BELASTBARE WINST, met bijzondere vermelding van die welke voortspruiten
uit het tijdsverschil tussen de vaststelling van de boekwinst en de fiscale winst (in de mate waarin het resultaat
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1 2

Codes Bedragen van 
het boekjaar

Bedragen van het 
vorige boekjaar

1.Taksen op verzekeringsovereenkomsten ten laste van
 derden 8.16.11 3.503.173 1.474.635

2.Andere taksen ten laste van de onderneming 8.16.12 69.659 91.512

1.Bedrijfsvoorheffing 8.16.21 322.995 247.824

2.Roerende voorheffing (op dividenden) 8.16.22 1.762.059,8200 1.516.703

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

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

A. Taksen :
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Codes Bedragen

8.17.00

8.17.01 8.475.000

8.17.020 39.150.000

8.17.021

en toelichting : actiefposten C.III.1 en 2 en passiefpost F : 8.17.030

8.17.031

8.17.040 0

8.17.041 0

8.17.042

8.17.043

8.17.044

8.17.045

8.17.046

8.17.047

8.17.05

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

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

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

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

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

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

b) overige :

c)Verrichtingen op vreemde valuta (te ontvangen) :

d)Verrichtingen op vreemde valuta (te leveren) :

a)Verrichtingen op effecten (aankopen) :

b)Verrichtingen op effecten (verkopen) :

E. Termijnverrichtingen* :

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

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

(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 besluit van 17/11/1994)

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

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

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

zekerheid van de rechten en verplichtingen* :

a) van de onderneming :

b) van derden :
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A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

G. Aard en zakelijk doel van de regelingen die niet in de balans zijn
opgenomen, financiële gevolgen ervan, mits de risico's of voordelen die
uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor
zover de bekendmaking van deze risico's of voordelen noodzakelijk is
voor de beoordeling van de financiële positie van de onderneming.
Detail van G. 8.17.06
Gbis. De 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
Detail van Gbis. 8.17.061
H. Overige (nader te bepalen 8.17.07 0

Detail van H. 8.17.071 Marktwaarde renteswap met nominale 
waarde 6.000.000 euro -187.688

De maatschappij maakt deel uit van de BTW éénheid Patronale Group Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, btw nummer BE 0656.698.413.

Nr.17.  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (art. 14).
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1 1 2 2

Codes

Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar

- C

8.18.222 187.904.868 91.152.478 2.290.849 2.782.237

0 0

8.18.222.01 48.330.780 48.221.455 1.976.753 1.976.753

8.18.222.02 139.574.088 42.931.023 314.096 805.484

-  achtergestelde 8.18.222.021 0 8.000.000 0

-  overige 8.18.222.022 139.574.088 34.931.023 314.096 805.484

- D.

8.18.232 0 0 0 0

8.18.232.01 0 0 0 0

8.18.232.02 0 0 0 0

-  achtergestelde 8.18.232.021 0 0 0 0

-  overige 8.18.232.022 0 0 0 0

8.18.41 0 0 0 0

I. Vorderingen uit hoofde van recht-
streekse verzekeringsverrichtingen 8.18.411 0 0 0 0

II. Vorderingen uit hoofde van 
herverzekeringsverrichtingen 8.18.412 0 0 0 0

III. Overige vorderingen 8.18.413 0 0 0 0

- B. 8.18.12 0 0 0 0

- G. 8.18.42 0 0 0 0

I. Schulden uit hoofde van rechts-
treekse verzekeringsverrichtingen 8.18.421 0 0 0 0

II. Schulden uit hoofde van 
herverzekeringsverrichtingen 8.18.422 0 0 0 0

III. Niet-achtergestelde obligatie-
leningen 8.18.423 0 0 0 0

IV. Schulden ten aanzien van 
kredietinstellingen 8.18.424 0 0 0 0

V. Overige schulden 8.18.425 0 0 0 0

Achtergestelde schulden

Verbonden ondernemingen

Schulden

2 + 4 Bons, obligaties en vorderingen

II.Beleggingen in verbonden onderne-

mingen en deelnemingen

1 + 3 Deelnemingen

mingen en deelnemingen

II.Beleggingen in verbonden onderne-

2 + 4 Bons, obligaties en vorderingen

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

Betrokken balansposten Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

1 + 3 Deelnemingen

- E. Vorderingen
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1 2
Codes

Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar
- Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde PERSOONLIJKE

EN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN als waarborg voor schulden of verplichtingen
van verbonden ondernemingen 8.18.50

- Door verbonden ondernemingen gestelde of
onherroepelijk beloofde PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN 
als waarborg  voor schulden of verplichtingen van de onderneming 8.18.51

- Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 8.18.52

- Opbrengsten van terreinen en gebouwen 8.18.53

- Opbrengsten van andere beleggingen 8.18.54

1 2
Codes

Afgesloten boekjaar Vorig boekjaar
1 Bedrag van de financiële vaste activa 8.18.60 48.330.780 48.221.455

Deelnemingen 8.18.60.1 48.330.780 48.221.455
Achtergestelde vorderingen 8.18.60.2
Andere vorderingen 8.18.60.3

2 Vorderingen op geassocieerde ondernemingen 8.18.61 16.777.919 25.441.023
Op meer dan één jaar 8.18.61.1
Op ten hoogste één jaar 8.18.61.2 16.777.919 25.441.023

3 Schulden aan geassocieerde ondernemingen 8.18.62
Op meer dan één jaar 8.18.62.1
Op ten hoogste één jaar 8.18.62.2

4 Persoonlijke en zakelijke zekerheden 8.18.63
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of 
verplichtingen van geassocieerde ondernemingen 8.18.63.1

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor 
schulden of verplichtingen van de onderneming 8.18.63.2

5 Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 8.18.64
(*) Geassocieerde ondernimingen in de zin van artikel 12 van het Wetboak van Vennootschappen

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

Verbonden ondernemingen

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

Verbonden ondernemingen
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A.bestuurders en zaakvoerders;

Codes Bedragen

8.19.1

8.19.2

8.19.3

8.19.41 1.408.500

8.19.42- aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

- aan bestuurders en zaakvoerders

4.Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, 
voor zover deze vermelding niet uitsluitend of noodzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel 
identificeerbaar persoon:

2.Waarborgen toegestaan in hun voordeel

3.Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Nr.19. Financiële betrekkingen met :

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

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

1.Uitstaande vorderingen op deze personen
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De Commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)

Codes Bedragen
1. Bezoldiging van de commissaris(sen) 8.19.5 88.843

2. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen) 8.19.6 ---

- Andere controleopdrachten 8.19.61 ---
- Belastingadviesopdrachten 8.19.62
- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 8.19.63

3. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) 8.19.7

- Andere controleopdrachten 8.19.71
- Belastingadviesopdrachten 8.19.72
- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 8.19.73

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

[Staat ingevoegd bij artikel 21, 8° van het koninklijk besluit van 5 december 2016 – BS 17 februari 2017];

Nr.19bis. Financiële betrekkingen met :

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR
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IMMATERIËLE ACTIVA - Herstructureringskosten : 20% lineair - Goodwill ASCO Life: 10% lineair - Opstartkosten nieuwe proj. : 20% lineair;
BELEGGINGEN: terreinen en gebouwen worden aan de aanschaffingswaarde geboekt (inbegrip kosten). 
Afschrijvingen in functie van de geraamde duur.- Gebouw Belliardstraat 3 : 2% lineair- Inrichting gebouw Belliardstraat 
3 : 10% lineair- Herwaardering gebouw : 2% lineair- Parkings : 5% lineair - Guldendelle: 3,33% lineair - Van Orley: 5% lineair - Amazone: 3,33% lineair; 
OVERIGE ACTIVABESTANDDELEN: MVA worden tegen aanschaffingswaarde geboekt en als volgt
 afgeschreven :- Bureaumateriaal, software & licenties, hardware : in functie van geraamde gebruiksduur 20% degressief, 20% lineair of 
33,33% lineair afgeschreven.- Kantoormeubilair : in functie van gebruiksduur aan 10% lineair of 20% lineair 
afgeschreven.

Beleggingen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Waardeverminderingen worden geboekt in geval van duurzame 
minwaarde of ontwaarding. Waardeverminderingen op aandelen worden steeds geboekt als niet gerealiseerde minwaarden.
Waardeverminderingen worden pas op obligaties genomen als er een onbetaalde coupon is.

Met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw worden de nodige voorzieningen voor risico's en kosten gevormd. Dit 
volgens de bepalingen van het KB 17/11/1994.

De technische voorzieningen LEVEN worden uitgevoerd overeenkomstig de technische nota's voorgelegd aan en aangenomen 
door het FSMA, overeenkomstig de geldende actuariële principes. Deze technische voorzieningen dienen op elk moment 
voldoende te zijn om te waarborgen dat alle uit de verzekeringsovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen kunnen 
worden nagekomen. Daarnaast worden er aanvullende voorzieningen aangelegd, volgens de 'KNIPPERLICHTPROCEDURE', voorzien 
in het KB Leven.

MVA, deelnemingen, aandelen, obligaties en vastrentende effecten kunnen geherwaardeerd worden indien de activa in 
functie van hun nut voor de onderneming op vaste en duurzame wijze uitstijgt boven de tot dan toe aangenomen boekwaarde.

Indien eenzelfde portefeuille-item meermaals aangekocht werd, wordt de gewogen gemiddelde kostprijs van deze items gebruikt om de 
historische aankoopprijs te bepalen voor deze items.
Voor bepaalde kapitalisatiefondsen worden de ongerealiseerde maar permanente meerwaarden in opbrengst geboekt.

5.Herwaarderingen

7.Andere

3.Voorzieningen voor risico's en kosten

4.Technische voorzieningen

6. Waardering portefeuille

1.Vorming en aanpassing van de afschrijvingen

2.Waardeverminderingen

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

Nr.20. Waarderingsregels.

(Deze staat wordt onder meer beoogd in de artikelen : 12bis, § 5 ; 15 ; 19, 3de lid ; 22bis, 3de lid;
24, 2de lid ; 27, 1°, laatste lid en 2°, laatste lid ; 27bis, § 4, laatste lid ; 28, § 2,

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

A.Regels die gelden voor de waardering van inventarissen (behalve de beleggingen van de actiefpost D)
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De technische voorzieningen voor de levensverzekeringen TAK 23 waarbij het risico niet gedragen wordt door de 
maatschappij worden berekend door het aantal eenheden per fonds te vermenigvuldigen met de eenheidswaarde per eenheid 
van het betreffende fonds.

3.Andere

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

1.Beleggingen andere dan terreinen en gebouwen

2.Terreinen en gebouwen
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Neen

Neen

Ja

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

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

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

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

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

PATRONALE GROUP NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, 0415.120.705

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

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

ja /neen (*) :

* Het overbodige schrappen.

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

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

- 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
   Belgisch of buitenlands recht;

ja /neen (*):
 *  de onderneming is zelf een filiaal van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening opstelt en    publiceert :
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Nr.22. Verklaring met betrekking tot de geconsolideerde jaarrekening.

A.Inlichtingen te verstrekken door alle ondernemingen.

-  De onderneming stelt op en publiceert, overeenkomstig het koninklijk besluit betreffende de geconsolideerde
   jaarrekening van verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen,
   een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarver
ja /neen (*) :

- Naam, volledig adres van  de zetel en indien het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het B.T.W.-nummer of het nationaal nummer van de moederonderneming(en) met de 
aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening waarin de jaarrekening door consolidatie werd opgenomen opstelt (opstellen) en publiceert (publiceren) (**) 
:

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

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

PATRONALE GROUP NV, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel, 0415.120.705
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De onderneming, in voorkomend geval, somt de bijkomende inlichtingen op, vereist :
- door de artikelen :
2bis. ; 4, 2de lid ; [6; 8;] 10, 2de lid ; 11, 3de lid ; 19, 4de lid ; 22; 27bis, § 3, laatste lid ; 33, 2de lid ; 
[34quinquies, § 6], 34 34sexies, § 1, 4° ; 39.
- in Hoofdstuk III, Afdeling I. van de toelichting :
voor de actiefposten C.II.1., C.II.3., C.III.7.c) en F.IV. 
en voor de passiefpost C.I.b) en C.IV.

Code 8.23 :
Vermelding van de toepassing van in Hoofdstuk III, Afdeling I. van de 
toelichting voor de passiefpost C.IV. : EUR 1.349.926,00 werd uit hoofde 
van winstdeling ten laste van het boekjaar gebracht.

De Raad van Bestuur kan u bevestigen dat er sinds 31 december 2019 tot op datum van de 
opstelling van dit verslag geen belangrijke gebeurtenissen na jaareinde zijn voorgevallen die een 
impact hebben op de cijfers en de jaarrekeningen van 2019.  De uitbraak van het Covid-19 virus begin
2020 en de maatregelen die wereldwijd, en in België in het bijzonder, werden genomen om de 
verspreiding te beperken, zouden daarentegen onze (financiële) resultaten in 2020 beïnvloeden.
Deze maatregelen hebben verplicht onze maatschappij over te schakelen op een volledige digitale 
thuiswerking en dit succesvol. 
Onze inschatting is dat de crisis een matige impact zal hebben op de produktie en de resultaten van 2020. 
 Een aantal uitstel van betalingen werden gevraagd maar deze werden zonder vrijstelling van interesten 
toegestaan.  De impact over de beleggingen is op dit moment heel beperkt. 
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Nr. 23.  Bijkomende inlichtingen die de onderneming, op basis van het besluit 
            van 17/11/94, moet verstrekken.
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Nr. 24. Transacties door de onderneming aangegaan met verbonden partijen, onder andere voorwaarden 
dan de marktvoorwaarden

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.

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 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.

Onder ’verbonden partij’ wordt hetzelfde verstaan als in de internationale standaarden voor jaarrekeningen die 
zijn goedgekeurd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002.
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Codes Afgesloten Vorig Codes Afgesloten Vorig

Boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar

A. - - A. 11 38.756.936 32.406.601
I. 

B. 21 42.636 131.677 111 16.125.000 16.125.000
I. 211 0 0 1. Geplaatst kapitaal* 111.1 18.000.000 18.000.000

1. Kosten van oprichting en kapitaal- 2. Niet opgevraagd kapitaal (-) 111.2 ( 1.875.000 ) ( 1.875.000 )
verhoging 211.1 0 0 II. 112 0 0

2. Kosten bij uitgifte van leningen 211.2 0 0 III. 113 37.000 37.000
3. Herstructureringskosten 211.3 0 0 1. Andere dan sub 2. 113.1 37.000 37.000
4. Overige oprichtingskosten 211.4 0 0 2. Herwaarderingsmeerwaarden op  

II. 212 42.636 131.677 activa overgebracht van de actiefpost
1. Goodwill* 212.1 11.333 131.677 C. naar D. 113.2 0 0
2. Overige immateriële vaste activa 212.2 31.302 0 IV. 114 1.896.232 1.896.232
3. Vooruitbetalingen 212.3 0 0 1. Wettelijke reserve 114.1 1.800.000 1.800.000

2. Onbeschikbare reserve 114.2 46.232 46.232
C. 22 752.697.528 554.134.778 a) voor eigen aandelen* 114.21 0 0

I. 221 29.161.066 29.125.080 b) andere* 114.22 46.232 46.232
1. Onroerende goederen bestemd voor 3. Vrijgestelde reserve* 114.3 0 0

bedrijfsdoeleinden* 221.1 12.888.830 12.159.313 4. Beschikbare reserves 114.4 50.000 50.000

2. Overige 221.2 16.272.236 16.965.767 V. 115 20.698.703 14.348.369

a)  Onroerende goederen bestemd voorverhuring*221.21 16.272.236 16.965.767 1. Overgedragen winst 115.1 20.698.703 14.348.369

b) Onroerende goederen in aanbouw 2. Overgedragen verlies (-) 115.2 ( 0 ) ( 0 )
en vooruitbetalingen 221.22 0 0 VI. - -

c) Huurfinanciering en gelijkaardige 
rechten* 221.23 0 0

II. B. 12 29.500.000 29.500.000
222 190.195.717 76.444.715 I. 121 12.000.000 12.000.000

- Verbonden ondernemingen* 222.1 187.904.868 73.662.478 II. 122 17.500.000 17.500.000
1. Deelnemingen* 222.11 48.330.780 48.221.455
2. Bons, obligaties en vorderingen* 222.12 139.574.088 25.441.023

- Andere ondernemingen waarmee een 13 655.862 432.435
deelnemingsverhouding bestaat* 222.2 2.290.849 2.782.237
3. Deelnemingen* 222.21 1.976.753 1.976.753
4. Bons, obligaties en vorderingen* 222.22 314.096 805.484

III. 223 533.340.745 448.564.983 C. 14 716.689.834 508.729.760
1. Aandelen, deelnemingen en andere 

niet-vastrentende effecten* (staat nr. 1) 223.1 104.601.111 88.448.428
a) aandelen of deelnemingen andere dan

deze opgenomen in sub b) en c) 223.11 16.473.231 5.451.074 I. 
b) aandelen van beleggingsvennoot- 141 0 0

schappen 223.12 86.927.033 81.921.317 II. 142 707.489.198 501.247.394
c) rechten in beleggings- III. 143 395.097 395.097
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Hoofdstuk II.  Gedetailleerde balans en resultatenrekening

Afdeling I.  Gedetailleerde balans op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

( 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 hoodstuk III

Overgedragen resultaat

Beleggingen in verbonden ondernemin- Achtergestelde schulden* (staten nrs.7 en 18)
gen en deelnemingen (staten nrs.1, 2 en 18)

Terreinen en gebouwen (staat nr. 1)

Oprichtingskosten*

Geplaatst kapitaal of equivalent fonds,

Immateriële vaste activa*

Reserves*

onder aftrek van het niet-opgevraagde
Immateriële activa (staat nr. 1)  kapitaal

Voorziening voor niet-verdiende pre-
mies en lopende risico's*

van de bijlage bij het besluit van 17 november 1994)

Actief Passief

Niet converteerbare leningen

Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden*

Overige financiële beleggingen Technische voorzieningen* (staat nr. 7)

Eigen vermogen (staat nr.5)

Beleggingen (staten nrs. 1, 2 en 3)

Converteerbare leningen

Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen*

Voorziening voor verzekering 'leven'* 
Voorziening voor te betalen schaden*
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Codes Afgesloten Vorig Codes Afgesloten Vorig

Boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde balans en resultatenrekening

Afdeling I.  Gedetailleerde balans op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

( 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 hoodstuk III

van de bijlage bij het besluit van 17 november 1994)

Actief Passief

Eigen vermogen (staat nr.5)fondsen 223.13 1.200.847 1.076.038 IV.
2. Obligaties en andere vastrentende 144 1.349.926 1.378.103

effecten* (staat nr.1) 223.2 357.827.365 290.238.848 V. 145 0 0
a) beleggingsobligaties en andere

vastrentende beleggings- VI. 146 7.455.613 5.709.165
effecten 223.21 357.827.365 290.238.848

b) thesaurieobligaties en andere
vastrentende thesuarieeffecten* 223.22 0 0

3. Deelnemingen in gemeenschap-
pelijke beleggingen* 223.3 0 0

4.  Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten*223.4 68.395.095 65.742.580

5. Overige leningen* 223.5 516.398 634.350
a) voorschotten op polissen 'leven' 223.51 65.400 65.400
b) overige gewaarborgde leningen 223.52 450.795 568.566
c) niet gewaarborgde leningen 223.53 203 384

6. Deposito's bij kredietinstel-
lingen* 223.6 2.000.776 3.500.776

a) op meer dan één jaar 223.61 1.000.000 2.500.000
b) op ten hoogste één jaar 223.62 1.000.776 1.000.776

7. Overige. 223.7 0 0
a) huurfinanciering en gelijkaardige  

rechten* 223.71 0 0
b) financiële instrumenten* 223.72 0 0
c) overige* 223.73 0 0

IV.
224 0 0

D. D.

23 82.098.888 78.339.162 15 82.098.888 78.339.162

I. 231 0 0
II. E.

232 0 0 16 3.316.117 3.278.579
- Verbonden ondernemingen* 232.1 0 0 I.

1. Deelnemingen* 232.11 0 0 161 0 0
2. Bons, obligaties en vorderingen* 232.12 0 0 II. 162 0 0

- Andere ondernemingen waarmee een 1. Uitgestelde belastingen* 162.1 0 0
deelnemingsverhouding bestaat* 232.2 0 0 2. Overige fiscale lasten* 162.2 0 0
3. Deelnemingen* 232.21 0 0 III. 163 3.316.117 3.278.579

ondernemingen*

restorno's*
Egalisatievoorziening en voorziening

Voorziening voor winstdeling en

voor rampen*
Andere technische voorzieningen*

Deposito's bij cederende

Beleggingen betreffende de ver- Technische voorzieningen betreffende

Terreinen en gebouwen
Beleggingen in verbonden onderneming- Voorzieningen voor overige risico's

richtingen verbonden aan een beleg- de verrichtingen verbonden aan een

beleggingsrisico niet gedragen wordt

Voorzieningen voor pensioenen en

gingsfonds van de groep activiteiten beleggingsfonds van de groep van
'Leven' en waarbij het beleggings- activiteiten 'Leven' wanneer het
risico niet gedragen wordt door de 
onderneming* door de onderneming*(staat nr.7)

Andere voorzieningen (staat nr.6)

en en deelnemingen (staten nrs.2 en 18) en kosten

soortgelijke verplichtingen*
Voorziening voor belastingen
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Codes Afgesloten Vorig Codes Afgesloten Vorig

Boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar
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Hoofdstuk II.  Gedetailleerde balans en resultatenrekening

Afdeling I.  Gedetailleerde balans op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

( 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 hoodstuk III

van de bijlage bij het besluit van 17 november 1994)

Actief Passief

Eigen vermogen (staat nr.5)4. Bons, obligaties en vorderingen* 232.22 0 0
III. 233 82.098.888 78.339.162 F. 17 0 0

1. Aandelen, deelnemingen en andere
niet-vastrentende effecten* 233.1 82.098.888 78.339.162

2. Obligaties en andere vastrentende
effecten* 233.2 0 0

a) vastrentende beleggingseffecten 233.21 0 0
b) vastrentende thesaurieeffecten 233.22 0 0

3. Deelbewijzen in gemeenschappelijke
beleggingen* 233.3 0 0

4. Hypothecaire leningen en
hypothecaire kredieten* 233.4 0 0

5. Overige leningen* 233.5 0 0
6. Deposito's bij kredietinstel-

lingen* 233.6 0 0
7. Overige 233.7 0 0

IV. 234 0 0

24 0 0
I.

241 0 0
II. 242 0 0
III. 243 0 0
IV.

244 0 0
V. 245 0 0
VI.

246 0 0

E. 41 21.780.153 16.485.845 G. 42 31.601.803 14.212.668
I. I.

411 20.321.377 16.479.698 421 2.992.299 1.533.544
1. Verzekeringnemers* 411.1 17.441.053 15.409.712 1. Verzekeringnemers 421.1 1.781.707 708.968
2. Tussenpersonen* 411.2 0 0 a) technische schulden 421.11 1.781.707 708.968
3. Overige 411.3 2.880.324 1.069.986 1° vóór de vervaldag betaalde premies 421.111 1.781.707 708.968

a) terug te vorderen technische lasten* 411.31 0 0 2° geschorste risico's* 421.112 0 0
b) lopende rekeningen van verze- 3° in bewaring gegeven vrijstellingen* 421.113 0 0

ringsondernemingen 411.32 0 0 4° overige 421.114 0 0
c) overige 411.33 2.880.324 1.017.123 b) overige 421.12 0 0

II. 2. Tussenpersonen 421.2 1.210.592 824.577

richtingen verbonden aan een beleg-

Overige

Dbis. Deel van de herverzekeraars in de 

Schulden* (staten nrs.7 en 18)

Voorzieningen betreffende de ver-
Andere technische voorzieningen

gingsfonds van de groep van activiteiten
'leven' waarbij het beleggingsrisico niet

restorno's

        technische voorzieningen*
Voorziening voor niet-verdiende
premies en lopende risico's
Voorziening voor verzekering 'Leven'

Overige financiële beleggingen Deposito's ontvangen van herverzekeraars*

Voorziening voor te betalen schaden
Voorziening voor winstdeelname en

Vorderingen uit hoofde van recht- Schulden uit hoofde van rechtstreekse
streekse verzekeringsverrichtingen verzekeringsverrichtingen

gedragen wordt door de onderneming

Vorderingen* (staten nrs.18 en 19)

Vorderingen uit hoofde van herverze-
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Codes Afgesloten Vorig Codes Afgesloten Vorig

Boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar
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Hoofdstuk II.  Gedetailleerde balans en resultatenrekening

Afdeling I.  Gedetailleerde balans op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

( 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 hoodstuk III

van de bijlage bij het besluit van 17 november 1994)

Actief Passief

Eigen vermogen (staat nr.5)412 183.069 -53 3. Lopende rekeningen van verzeke-
1. Gewaarborgde vorderingen* 412.1 0 0 ringsondernemingen 421.3 0 0
2. Overige 412.2 183.069 -53 4. Overige 421.4 0 0

II.
III. 413 1.275.707 6.200 422 0 0

1. Lopende rekening van de buiten- 1. Deel van de herverzekeraars in de
landse maatschappelijke zetel* 413.1 0 0 terug te vorderen technische lasten 422.1 0 0

2. Borgtochten betaald in 2. Technische schulden 422.2 0 0
contanten* 413.2 0 0 3. Overige 422.3 0 0

3. Overige* 413.3 1.275.707 6.200 III. 423 0 0
IV. 414 0 0 1. Converteerbare leningen 423.1 0 0

2. Niet-converteerbare leningen 423.2 0 0
F. 25 38.457.584 13.980.768 IV.

I. 251 444.363 335.474 424 27.100.000 7.650.000
1. Installaties, machines, elektronische 1. op meer dan één jaar 424.1 7.100.000 7.650.000

uitrusting en materieel 251.1 220.633 262.340 2. op ten hoogste één jaar 424.2 20.000.000 0
2. Meubilair en rollend materieel 251.2 223.731 73.134 V. 425 1.509.504 5.029.124
3. Voorraden en overige 1. Schulden wegens belastingen, bezol-
 materiële activa* 251.3 0 0 digingen en sociale lasten 425.1 293.644 200.717

II. 252 38.013.221 13.645.294 a) belastingen 425.11 0 0
III. 253 0 0 b) bezoldigingen en sociale lasten 425.12 293.644 200.717
IV. 254 0 0 2. Overige 425.2 1.215.860 4.828.407

a) lopende rekening van de buiten-
landse maatschappelijke zetel* 425.21 0 0

b) borgtochten ontvangen in
contanten 425.22 0 0

c) Rijksdienst voor Pensioenen 425.23 0 379.574
d) nog uit te keren bedragen op

toegestane leningen 425.24 0 0
e) reconstitutiefonds van leningen

weder samen te stellen
door annuïteiten* 425.25 0 0

f) schulden van huurfinanciering en
gelijkaardige 425.26 635.608 0

g) overige* 425.27 580.252 4.448.833

G. 431 / 433 11.308.040 6.763.352 H. 434 / 436 3.765.389 2.936.378

I.
431 8.284.174 5.471.105 I. 434 14.907 35.605

II. 432 0 0 1. Financiële instrumenten* 434.1 0 0
2. Resultaten uit de omrekening van

1. Verzekeringsverrichtingen niet-leven 432.1 0 0 vreemde valuta 434.2 0 0
2. Verzekeringsverrichtingen leven 432.2 0 0 3. Overige 434.3 14.907 35.605

Materiële activa stellingen*

Overige schulden

Beschikbare waarden*
Eigen aandelen

keringsverrichtingen

Schulden uit hoofde van herverzeke-
Overige vorderingen ringsverrichtingen

Niet-achtergestelde obligatieleningen
Opgevraagd,niet gestort kapitaal

Overige activabestanddelen (staat nr.4) Schulden ten aanzien van kredietin-

Verworven, niet-vervallen intresten en
huurgelden* Over te dragen opbrengsten
Overgedragen acquisitiekosten

Overige*

Overlopende rekeningen (staat nr.4) Overlopende rekeningen* (staat nr.8)
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Codes Afgesloten Vorig Codes Afgesloten Vorig

Boekjaar boekjaar boekjaar boekjaar
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Hoofdstuk II.  Gedetailleerde balans en resultatenrekening

Afdeling I.  Gedetailleerde balans op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

( 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 hoodstuk III

van de bijlage bij het besluit van 17 november 1994)

Actief Passief

Eigen vermogen (staat nr.5)III. 433 3.023.866 1.292.247 II. 435 3.223.553 2.397.201
1. Overige verworven opbrengsten 433.1 177.198 0 III. 436 526.929 503.572
2. Over te dragen kosten 433.2 2.778.866 1.257.418
3. Overige 433.3 67.802 34.829

TOTAAL 21/43 906.384.829 669.835.582 TOTAAL 11/43 906.384.829 669.835.582

Overige
Overige overlopende rekeningen* Toe te rekenen kosten
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

1. 720 218.691.067,260 218.686.833 4.234
a) 720.1 218.974.085,360 218.969.851 4.234

aa) 720.11 217.844.795,690 217.840.562 4.234
bb)

720.12 0,000 0
720.121 0,000 0
720.122 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

cc) 720.13 1.129.289,670 1.129.290
b) 720.2 ( 283.018,100 ) ( 283.018 ) ( ( ) ( )
c)

720_3 0,000 0
d)

720.4 0,000 0

- 721 0,000 0

2. 722 40.262.562,810 40.262.563
a)

722.1 2.454.559,140 2.454.559
aa) 722.11 2.454.559,140 2.454.559

1° deelnemingen 722.111 280.000,000 280.000
2° bons, obligaties en vorderingen 722.112 2.174.559,140 2.174.559

Inhoud

Premies, onder aftrek van herverzekering 

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

(stijging -, daling +)

Brutopremies (staat nr. 10)
uitgegeven premies*
wijziging in de nog uit te geven premies*
(stijging +, daling -)
einde boekjaar (+)
begin boekjaar (-)
polis-, bijvoegsel- en kwitantiekosten*

Uitgaande herverzekeringspremies* (-)
Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies

verbonden ondernemingen

en lopende risico's, zonder aftrek van herverzekering*

Opbrengsten van beleggingen in verbonden onder-
Opbrengsten van beleggingen*

en lopende risico's, deel van de herverzekeraars*
(stijging +, daling -)

nemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding 
bestaat

Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

bb)
722.12 0,000 0

1° deelnemingen 722.121 0,000 0
2° bons, obligaties en vorderingen 722.122 0,000 0

b) 722.2 29.222.257,670 29.222.258
aa) 722.21 1.757.755,720 1.757.756

1° opbrengsten, andere dan deze opgenomen in sub 2°722.211 1.757.755,720 1.757.756
2°  theoretische huur* 722.212 0,000 0

bb) 722.22 27.464.501,950 27.464.502
1° niet-vastrentende effecten 722.221 4.780.315,200 4.780.315
2° vastrentende effecten 722.222 16.135.773,860 16.135.774
3° deelbewijzen in gemeenschappelijke beleggingen722.223 4.501,000 4.501
4° hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten722.224 6.383.693,030 6.383.693
5° overige leningen 722.225 3.205,370 3.205
6° deposito's bij kredietinstellingen 722.226 53.009,270 53.009
7° intresten gestort door de herverzekeraars 722.227 0,000 0
8° financiële instrumenten* 722.228 0,000 0
9° overige 722.229 104.004,220 104.004

c) 722.3 1.006.350,190 1.006.350
aa) 722.31 0,000 0
bb) 722.32 1.006.350,190 1.006.350
cc) 722.33 0,000 0
dd) 722.34 0,000 0
ee) 722.35 0,000 0

Terugneming van waardecorrecties op beleggingen
terugneming van afschrijvingen

Opbrengsten van andere beleggingen
opbrengsten van terreinen en gebouwen

opbrengsten van andere beleggingen

terugneming van waardeverminderingen

andere ondernemingen waarmee een deelnemings-
verhouding bestaat

resultaten uit de omrekening van vreemde valuta*
financiële instrumenten*
overige
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

d) 722.4 7.579.395,810 7.579.396
aa)

722.41 0,000 0
bb) 722.42 7.579.395,810 7.579.396

1° terreinen en gebouwen 722.421 0,000 0
2° niet-vastrentende effecten 722.422 3.917.565,130 3.917.565
3° vastrentende effecten 722.423 3.661.830,680 3.661.831
4° overige 722.424 0,000 0

cc) 722.43 0,000 0
dd) 722.44 0,000 0
ee) 722.45 0,000 0

3.
723 5.652.241,780 5.652.242

a) 723.1 0,000 0
b)

723.2 0,000 0
c) 723.3 5.639.244,680 5.639.245

aa)
723.31 5.639.244,680 5.639.245

bb) 723.32 0,000 0
cc) 723.33 0,000 0

d) 723.4 12.997,100 12.997

4.
 724 1.070.693,310 1.070.693

a) 724.1 1.070.693,310 1.070.693

 financiële instrumenten

Overige financiële beleggingen

Overige bruto-opbrengsten*

 aandelen, deelnemingen en andere 
niet-vastrentende effecten
 obligaties en andere vastrentende effecten
overige

Overige technische opbrengsten, onder aftrek van

Terreinen en gebouwen

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

 Beleggingen in verbonden ondernemingen en 
 deelnemingen

Overige

Meerwaarden op de realisatie

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D.*
(opbrengsten)

 overige

wisselresultaten*

herverzekering
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

b) 724.2 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

5. 620 ( 25.276.811,650 ) ( 25.276.812 ) ( ( ) ( )
a) 620.1 25.276.811,650 25.276.812

aa) 620.11 25.614.677,640 25.614.678
1° uitkeringen* 620.111 25.614.677,640 25.614.678
2° externe beheerskosten van de schadegevallen*620.112 0,000 0
3° interne beheerskosten van de schadegevallen*620.113 0,000 0
4° teruggewonnen technische lasten (-) 620.114 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

bb) 620.12 ( 337.865,990 ) ( 337.866 ) ( ( ) ( )
1° uitkeringen* 620.121 337.865,990 337.866
2° teruggewonnen technische lasten (-) 620.122 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

b)
620.2 0,000 0

aa)
620.21 0,000 0

1° wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden  (stijging +, daling -) 620.211 0,000 0

- einde boekjaar (+) 620.211.01 395.097,410 395.097
401141 - begin boekjaar (-) 620.211.02 ( 395.097,410 ) ( 395.097 ) ( ( ) ( )

2° voorziening voor te betalen schaden,
overgebracht en afgestaan (+) 620.212 0,000 0

3° voorziening voor te betalen schaden,
overgebracht en ontvangen (-) 620.213 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

4° wijziging in de terug te vorderen 
technische lasten  (stijging -, daling +) 620.214 0,000 0

Overige herverzekeringslasten (-)

Betaalde netto-bedragen
bruto-bedragen 

wijziging van de voorziening voor te betalen schaden

deel van de herverzekeraars (-)

Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-)

Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden,
onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -)

zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -)
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

- einde boekjaar (-) 620.214.01 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )
- begin boekjaar (+) 620.214.02 0,000 0

bb)
620.22 0,000 0

1° wijziging van de voorziening voor te betalen
schaden (stijging -, daling +) 620.221 0,000 0

- einde boekjaar (-) 620.221.01 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )
- begin boekjaar (+) 620.221.02 0,000 0

2° voorziening voor te betalen schaden,
overgebracht en afgestaan (-) 620.222 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

3° voorziening voor te betalen schaden,
overgebracht en ontvangen (+) 620.223 0,000 0

4° wijziging in de terug te vorderen technische lasten 
(stijging +, daling -) 620.224 0,000 0

- einde boekjaar (+) 620.224.01 0,000 0
- begin boekjaar (-) 620.224.02 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

6.
621 -211.747.977,680 -211.748.647 669,63

a)
621.1 -206.241.803,980 -206.242.474 669,63

aa)
 

(stijging-,daling+) 621.11 -206.241.803,980 -206.242.474 669,63
1° wijziging van de voorziening voor verzekering

'leven', zonder aftrek van herverzekering  

wijziging van de voorziening voor te betalen schaden

wijziging van de voorziening voor verzekering 

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

Wijziging van de voorziening voor verzekering 'leven'

deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +)

onder aftrek van herverzekering (stijging-,daling+)
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

'leven' (stijging-,daling+) 621.111 -206.241.803,980 -206.242.474 669,63
- einde boekjaar (-) 621.111.01 ( 707.489.197,660 ) ( 707.476.721 ) ( ( 12.476,86 ) ( )
- begin boekjaar (+) 621.111.02 501.247.393,680 501.234.247 13.146,49

2° voorziening voor verzekering 'leven', overgebracht 
 en afgestaan (-) 621.112 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )
3° voorziening voor verzekering 'leven', overgebracht 
 en ontvangen (+) 621.113 0,000 0

bb)
621.12 0,000 0

1°
621.121 0,000 0

- 621.12101 0,000 0
- 621.12102 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

2°
 621.122 0,000 0
3°
 621.123 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

b)
621.2 -5.506.173,700 -5.506.174

aa)
621.21 -5.506.173,700 -5.506.174

1°
621.211 -5.506.173,700 -5.506.174

(*) wijzigingen van de voorzieningen betreffende de
verrichtingen verbonden aan een beleggings-
fonds wanneer het beleggingsrisico niet
gedragen wordt door de onderneming

voorziening voor verzekering 'leven',overgebracht 

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

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

wijziging van de voorziening voor verzekering 'leven', deel

voorziening  voor verzekering 'leven', overgebracht 
en ontvangen (-)

en afgestaan (+)

begin boekjaar (-)

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

(stijging -, daling +)

einde boekjaar (+)
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

(stijging -,daling +) 621.211.1 -3.759.725,500 -3.759.725
- einde boekjaar (-) 621.211.101 ( 82.098.887,770 ) ( 82.098.888 ) ( ( ) ( )
- begin boekjaar (+) 621.211.102 78.339.162,270 78.339.162

(**) wijziging van het reservefonds
(stijging -, daling +) 621.211.2 0,000 0

- einde boekjaar (-) 621.211.201 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )
- begin boekjaar (+) 621.211.202 0,000 0

(***) wijziging van de overige voor-
 zieningen (stijging -, daling +) 621.211.3 -1.746.448,200 -1.746.448

-  einde boekjaar (-) 621.211.301 ( 7.455.613,170 ) ( 7.455.613 ) ( ( ) ( )
-  begin boekjaar (+) 621.211.302 5.709.164,970 5.709.165

2° andere voorzieningen, overgebracht 
 en afgestaan(-) 621.212 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )
3° andere voorzieningen, overgebracht 
 en ontvangen(+) 621.213 0,000 0
4° wijziging in de terug te vorderen technische lasten

(stijging +,daling -) 621.214 0,000 0
- einde boekjaar (+) 621.21401 0,000 0
- begin boekjaar (-) 621.21402 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

bb)
621.22 0,000 0

1° wijziging van de andere technische voorzieningen
(stijging +,daling -) 621.221 0,000 0

(*) wijziging van de voorzienigen betreffende de
verrichtingen verbonden aan een beleggings-
fonds wanneer het beleggingsrisico niet gedra-
gen wordt door de onderneming

deel van de herverzekeraars (stijging +,daling -)
wijziging van de andere technische voorzieningen
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

(stijging +,daling -) 621.221.1 0,000 0
- einde boekjaar (+) 621.221.101 0,000 0
-  begin boekjaar (-) 621.221.102 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

(**) wijziging van de overige voorzieningen 
(stijging +,daling -) 621.221.2 0,000 0

-  einde boekjaar (+) 621.221.201 0,000 0
-  begin boekjaar (-) 621.221.202 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )
2° andere voorzieningen, overgebracht 
 en afgestaan(+) 621.222 0,000 0
3° andere voorzieningen, overgebracht 
 en ontvangen(-) 621.223 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )
4° wijziging in de terug te vorderen 

 technische lasten (stijging -,daling +) 621.224 0,000 0
- einde boekjaar (-) 621.22401 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )
- begin boekjaar (+) 621.22402 0,000 0

7.
622 ( -28.177,450 ) ( -28.177 ) ( ( ) ( )

a) 622.1 0,000 0
aa) 622.11 0,000 0

1° ten laste van vroeger samengestelde voorzieningen622.111 0,000 0
2° ten laste van het boekjaar 622.112 0,000 0

bb) 622.12 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )
b)

622.2 -28.177,450 -28.177
aa)

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

Betaalde netto-bedragen   

deel van de herverzekeraars (-)

bruto-bedragen

Wijziging van de voorziening voor winstdeling en
restorno's, onder aftrek van herverzekering 
(stijging +, daling -)

wijziging van de voorziening voor winstdeling en
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

622.21 -28.177,450 -28.177
1° wijziging van de voorziening voor winstdeling 

en restorno's 
(stijging +, daling -) 622.211 -28.177,450 -28.177

- einde boekjaar (+) 622.21101 1.349.926,000 1.349.926
(*)dotatie van het boekjaar 622.211011 1.349.926,000 1.349.926
(**)overige 622.211012 0,000 0

- begin boekjaar (-) 622.21102 ( 1.378.103,450 ) ( 1.378.103 ) ( ( ) ( )
2° voorziening voor winstdeling en restorno's,

overgebracht  en  afgestaan (+) 622.212 0,000 0
3° voorziening voor winstdeling en restorno's,

overgebracht en ontvangen (-) 622.213 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

bb)

622.22 0,000 0
1° wijziging van de voorziening voor winstdeling en

restorno's
(stijging -, daling +) 622.221 0,000 0

- einde boekjaar (-) 622.22101 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )
- begin boekjaar (+) 622.22102 0,000 0

2° voorziening voor winstdeling en restorno's, 
overgebracht en afgestaan(-) 622.222 0,000 0

3° voorziening voor winstdeling en restorno's,
 overgebracht en ontvangen (+) 622.223 0,000 0

(stijging +, daling -)

restorno's, deel van de herverzekeraars 
wijziging van de voorziening voor winstdeling en

restorno's, zonder aftrek van herverzekering 

(stijging -, daling +)
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

8. 623 ( 11.460.202,380 ) ( 11.460.202 ) ( ( ) ( )
a) 623.1 6.119.482,150 6.119.482

aa) 623.11 6.119.482,150 6.119.482
1° commissielonen aan tussenpersonen 623.111 6.119.482,150 6.119.482
2° commissielonen aan verzekerings- en herver-

zekeringsondernemingen 623.112 0,000 0
bb) 623.12 0,000 0

commissielonen voor acquisitie* (staat nr. 10)

beheerskosten in verband met de acquisitie*

Acquisitiekosten
Netto-bedrijfskosten (-)
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

b)
623.2 -1.541.448,220 -1.541.448

- 623.201 ( 2.775.438,010 ) ( 2.775.438 ) ( ( ) ( )
- 623.202 1.233.989,790 1.233.990

c) 623.3 6.882.168,450 6.882.168
d)

623.4 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

9. 624 ( 9.234.004,160 ) ( 9.234.004 ) ( ( ) ( )
a) 624.1 3.887.969,520 3.887.970

aa) 624.11 2.126.286,680 2.126.287
1°

624.111 2.126.286,680 2.126.287
2°

624.112 0,000 0
3° 624.113 0,000 0
4° 624.114 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

bb) 624.12 0,000 0
cc) 624.13 0,000 0

1° 624.131 0,000 0
2° 624.132 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

dd) 624.14 1.466.118,040 1.466.118
ee) 624.15 0,000 0
ff) 624.16 295.564,800 295.565

b) 624.2 3.837.499,970 3.837.499,97
aa) 624.21 667.129,830 667.130

einde boekjaar (-)
(stijging -, daling +)

lasten van schulden*

bestedingen en terugnemingen (-)

financiële instrumenten

afschrijving van kosten bij uitgifte van
leningen en van disagio

geactiveerde intercalaire intresten (-)

beheerskosten van beleggingen*

aan schulden
rente, commissies en kosten verbonden

andere kosten van schulden

intresten gestort aan herverzekeraars
overige

Waardecorrecties op beleggingen

Administratiekosten

winstdeelnemingen* (-)

begin boekjaar (+)

wijziging van het bedrag van de acquisitiekosten 

Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en

Beleggingslasten* (-)

afschrijvingen

voorzieningen met financieel karakter
toevoegingen

Beheerslasten van beleggingen 
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

bb) 624.22 0,000 0
cc) 624.23 0,000 0
dd) 624.24 0,000 0
ee) 624.25 3.170.370,140 3.170.370

c) 624.3 1.508.534,670 1.508.535
aa)

624.31 0,000 0
bb) 624.32 1.091.237,390 1.091.237

1° terreinen en gebouwen 624.321 0,000 0
2° niet-vastrentende effecten 624.322 1.091.237,390 1.091.237
3° vastrentende effecten 624.323 0,000 0
4° overige 624.324 0,000 0

cc) 624.33 0,000 0
dd) 624.34 0,000 0
ee) 624.35 417.297,280 417.297

10.
625 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

a) 625.1 0,000 0
b)
 625.2 0,000 0
c) 625.3 0,000 0

aa)
 625.31 0,000 0
bb) 625.32 0,000 0
cc) 625.33 0,000 0

aandelen, deelnemingen en andere niet-

 obligaties en andere vastrentende effecten
overige

vastrentende effecten

waardeverminderingen

overige

resultaten uit de omrekening van vreemde valuta*

overige

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D.*

Minderwaarden op de realisatie

 Overige financiële beleggingen

 Beleggingen in verbonden ondernemingen 
 en deelnemingen

financiële instrumenten

(kosten) (-)
 Terreinen en gebouwen

wisselresultaten*

van andere beleggingen

van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

 financiële instrumenten
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Rechtstreekse 
verzekerings-

verrichtingen in 
het buitenland

Herverzeke-
ringsverrich-

tingen

Codes Totaal Leven

00 01 04 05

Inhoud

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II.  Gedetailleerde  balans en  resultatenrekening op 31/12/2019

Afdeling II.  Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

II. Gedetailleerde technische rekening levensverzekering

( 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 besluit van 17 november 1994)

Rechtstreekse 
verzekeringsverrichtingen 

in België

d) 625.4 0,000 0

11.
 626 ( 872.563,180 ) ( 872.563 ) ( ( ) ( )

a) 626.1 872.563,180 872.563
b) 626.2 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( ) ( )

12.
627 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( 0 ) ( 0 )

12bis.
628 -223.427,240 -223.427

- 62801 ( 655.862 ) ( 655.862 ) ( ( ) ( )
- 62802 432.434,870 432.435

13.
720 / 628 6.889.756,320 6.884.852,520 4.903,800 0
628 / 720 ( 0,000 ) ( 0 ) ( ( 0 ) ( 0 )

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

 Overige

Overige technische lasten,

Winst (+)
Verlies (-)

 begin boekjaar (+)

onder aftrek van herverzekering (-)
Overige bruto-lasten*
Overige herverzekeringsopbrengsten* (-)

 Toegerekende opbrengst van beleggingen, overge-
boekt naar de niet-technische rekening (post 4)* (-)

 einde boekjaar (-)

Resultaat van de technische rekening levensverzekering 
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Codes Afgesloten

boekjaar

1.

(710 / 619) 0
(619 / 710) ( 0 )

2.
.

(720 / 628) 6.889.756
(628 / 720) ( 0 )

3. 730 0
a)

730.1 0
aa) 730.11 0

1° deelnemingen 730.111 0
2° bons, obligaties en vorderingen 730.112 0

bb)
730.12 0

1° deelnemingen 730.121 0
2° bons, obligaties en vorderingen 730.122 0

b) 730.2 0
aa) 730.21 0

1° opbrengsten, andere dan deze opgenomen in sub 2° 730.211 0
2° theoretische huur* 730.212 0

bb) 730.22 0
1° niet-vastrentende effecten 730.221 0
2° vastrentende effecten 730.222 0
3° deelbewijzen in gemeenschappelijke beleggingen 730.223 0
4° hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten 730.224 0
5° overige leningen 730.225 0
6° deposito's bij kredietinstellingen 730.226 0
7° - 730.227
8° financiële instrumenten* 730.228 0
9° overige 730.229 0

c) 730.3 0
aa) terugneming van afschrijvingen 730.31 0
bb) terugneming van waardeverminderingen 730.32 0
cc) resultaten uit de omrekening van vreemde valuta* 730.33 0
dd) financiële instrumenten* 730.34 0
ee) overige 730.35 0

d) 730.4 0
aa)

730.41 0
bb) 730.42 0

1° terreinen en gebouwen 730.421 0
2° niet-vastrentende effecten 730.422 0
3° vastrentende effecten 730.423 0
4° overige 730.424 0

cc) 730.43 0
dd) 730.44 0
ee) 730.45 0

4.
731 0

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II. Gedetailleerde balans en resultatenrekening

Afdeling II. Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

III. Gedetailleerde niet-technische rekening

( Een asteriks (*) rechts van de inhoud van een post of een  sub-post duidt op het bestaan van een definitie

Winst (+)

Resultaat van de technische rekening levensverzeke-

of een verklarende nota in hoofdstuk III van de bijlage bij het besluit van 17 november 1994)

Inhoud

Verlies (-)

Opbrengsten van beleggingen*

Resultaat van de technische rekening niet-levensver-
zekering (post10)

Winst (+)
ring (post 13)

Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen

opbrengsten van andere beleggingen 

Verlies (-)

of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

houding bestaat

verbonden ondernemingen

andere ondernemingen waarmee een deelnemingsver-

wisselresultaten*

Meerwaarden op de realisatie

Terugneming van waardecorrecties op beleggingen

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

van beleggingen in verbonden ondernemingen of 

Opbrengsten van andere beleggingen

deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

overige

van andere beleggingen

opbrengsten van terreinen en gebouwen

financiële instrumenten
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Codes Afgesloten

boekjaar

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II. Gedetailleerde balans en resultatenrekening

Afdeling II. Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

III. Gedetailleerde niet-technische rekening

( 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 besluit van 17 november 1994)

Inhoud

5. 630 ( 0 )
a) 630.1 0

aa) 630.11 0
1° rente, commissies en kosten verbonden

aan schulden 630.111 0
2° afschrijving van kosten bij uitgifte van

leningen en van disagio 630.112 0
3° andere kosten van schulden 630.113 0
4° Geactiveerde intercalaire intresten (-) 630.114 ( 0 )

bb) 630.12 0
cc) 630.13 0

1° toevoegingen 630.131 0
2° bestedingen en terugnemingen (-) 630.132 ( 0 )

dd) 630.14 0
630.15

ff) 630.16 0
b) 630.2 0

aa) 630.21 0
bb) 630.22 0
cc) 630.23 0
dd) 630.24 0
ee) 630.25 0

c) 630.3 0
aa)

630.31 0
bb) 630.32 0

1° terreinen en gebouwen 630.321 0
2° niet-vastrentende effecten 630.322 0
3° vastrentende effecten 630.323 0
4° overige 630.324 0

cc) 630.33 0
dd) 630.34 0
ee) 630.35 0

6.
 

631 ( 0 )

7. 732 1.043.346
a) 732.1 0
b)

732.2 1.043.342
aa) 732.21 0
bb) 732.22 0
cc) 732.23 0
dd) 732.24 0
ee) 732.25 1.043.342

c)
732.3 4

aa) 732.31 0
bb) 732.32 0
cc) 732.33 4
dd) 732.34 0

d) 732.4 0

waardeverminderingen

lasten van schulden*

afschrijvingen

voorzieningen met financieel karakter
financiële instrumenten

beheerskosten van beleggingen*
ee) -

overige
Waardecorrecties op beleggingen

Beheerslasten van beleggingen
Beleggingslasten* (-)

levensverzekering (post 2) (-)

Overige opbrengsten* (staat nr. 13) 

resultaten uit de omrekening van vreemde valuta*
financiële instrumenten
overige

Minderwaarden op de realisatie

waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
van andere beleggingen

van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze 

overige
financiële instrumenten
wisselresultaten*

Toegerekende opbrengst van beleggingen 
overgeboekt naar de technische rekening niet-

Terugneming van waardecorrecties op activa, andere dan 
de beleggingen

Opbrengsten uit activa, andere dan de beleggingen

Meerwaarden op de realisatie van activa, andere dan de 
beleggingen

meerwaarden op de realisatie van activa

overige

terugneming van afschrijvingen
terugneming van waardecorrecties
resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
financiële instrumenten

financiële instrumenten
overige

 Makelaarsontvangsten

wisselresultaten
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Codes Afgesloten

boekjaar

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II. Gedetailleerde balans en resultatenrekening

Afdeling II. Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

III. Gedetailleerde niet-technische rekening

( 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 besluit van 17 november 1994)

Inhoud

e)
732.5 0

f) 732.6 0
g) 732.7 0

8. 632 ( 54.211 )
a) 632.1 54.211

aa) 632.11 0
bb) 632.12 0
cc) 632.13 0
dd) 632.14 2
ee) 632.15 54.209

b)
632.2 0

aa) 632.21 0
bb) 632.22 0
cc) 632.23 0
dd) 632.24 0

c)  
 632.3 0
d)

632.4 0
- 632.401 0
- 632.402 ( 0 )

e) 632.5 0
f) 632.6 0
g)
 632.7 ( 0 )

8bis.
710 / 632 7.878.891
632 / 710 ( 0 )

9. - -

10. - -

11. 733 0
a)
 

733.1 0
b)

733.2 0
c) 733.3 0

12. 633 ( 0 )
a)

633.1 0
b)

633.2 0
c) 633.3 0
d)

633.4 ( 0 )

13.

stellen door annuïteiten
Financiële instrumenten

Reconstitutiestortingen van leningen weder samen te 

Overige*

Overige kosten* (staat nr. 13) (-)
Waardecorrecties op activa, andere dan de beleggingen

afschrijvingen
waardeverminderingen
resultaten uit de omrekening van vreemde valuta

samen te stellen  door annuïteiten (stijging +, daling -)

financiële instrumenten
overige

Minderwaarden op de realisatie van activa, andere dan 
de beleggingen

minderwaarden op de realisatie van activa
wisselresultaten

Wijziging van het reconstitutiefonds van leningen weder
terugbetaald

Overige*
Als herstructureringskosten op het actief geboekte 
bedrijfskosten(-) 

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

financiële instrumenten
overige

Makelaarsontvangsten die aan tussenpersonen worden 

einde boekjaar (+)
begin boekjaar (-)

Financiële instrumenten

op immateriële en materiële activa*
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 

Uitzonderlijk resultaat

Uitzonderlijke opbrengsten* (staat nr. 14) 

beleggingen*
Besteding en terugneming van voorzieningen voor 

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminde-
ringen op immateriële en materiële activa, andere dan de 

Uitzonderlijke kosten* (staat nr. 14) (-)
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen 

(dotaties)*
Andere uitzonderlijke kosten
Uitzonderlijke kosten op het actief geboekt 

uitzonderlijke risico's en kosten*
Andere uitzonderlijke opbrengsten

als herstructureringskosten (-)
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Codes Afgesloten

boekjaar

A/                         B/                         C/                                 0403288089            2019-12-31                    01642         EUR

Hoofdstuk II. Gedetailleerde balans en resultatenrekening

Afdeling II. Gedetailleerde resultatenrekening op 31/12/2019  ( in eenheden van Euro.)

III. Gedetailleerde niet-technische rekening

( 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 besluit van 17 november 1994)

Inhoud

733 / 633 0
633 / 733 ( 0 )

14. - -

15. 634 / 734 -1.054.556
a) 634 ( 1.054.556 )
b)

734 0

15bis. 635 / 735 0
a) 635 ( 0 )
b)

735 0

16.
710 / 635 6.824.335
635 / 710 ( 0 )

17. a) 736 0
b) 636 ( 0 )

18.
710 / 636 6.824.335
636 / 710 ( 0 )

Winst (+)
Verlies (-)

Belastingen op het resultaat* (-/+)

voorzieningen voor belastingen*

Uitgestelde belastingen (-/+)

Belastingen* (staat nr. 15) (-)
Regularisering van belastingen en terugneming van 

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

Winst (+)
Verlies (-)

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

van voorzieningen voor uitgestelde belastingen 

Resultaat van het boekjaar

Uitgestelde belastingen (-)
Regularisering van de uitgestelde belastingen en terugneming










































