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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Dit verslag over de solvabiliteit en financiële toestand van PROTECT NV bevat beschrijvende informatie in 
kwantitatieve en kwalitatieve vorm betreffende het boekjaar 2021. 

PROTECT sloot het boekjaar 2021 af met een resultaat na belastingen van 1.347.285 EUR, hetgeen een 

rendement op het Eigen Vermogen betekent van 6,97 % . 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Resultaat na belastingen  1.326.275 2.200.451 1.474.061 1.609.356 1.347.285 

Solv2-ratio 170,67% 167,06% 144,65% 148,26% 219,98% 

 

 

De totale bruto premie (code 710.1) bedroeg in 2021  55.403.915 EUR, ten opzichte van 50.641.415 EUR in 2020, 

wat een stijging van 9,40 % vertegenwoordigt. 

Het incasso in de core-business van Protect, namelijk BA verzekeringen voor Architecten en Ontwerpers blijft 

verder groeien, mede ten gevolge van de invoering van de verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige 

aansprakelijkheid in de woningbouw (volgens de wet Peeters-Borsus).  De activiteiten in Frankrijk groeiden met 

14,88% tegenover 2020. 

De totale schadelast, inclusief de interne schadebeheerskosten bedroeg 27.228.900 EUR vóór herverzekering.  

Het aandeel van de herverzekering in de technische voorzieningen is terug fors gestegen van 54.097.476 EUR in 

2020 tot 67.662.847 EUR eind 2021. De totale schadelast na herverzekering bedraagt 69,98 % ten opzichte van 

de totale verdiende premie na herverzekering (tegenover 73,32 % in 2020).  

De combined ratio na herverzekering bedraagt 95,52% in 2021 (tegenover 96,96% in 2020). 

Het saldo van de financiële opbrengsten en lasten (code 712 – code 614) (inclusief de afschrijvingen op de 

beleggingsinvesteringen) bedroeg 1.091.152 EUR.  

De inkomsten van de obligatieportefeuille bleven zoals de voorgaande jaren ook in 2021 lichtjes dalen (-48.562 

EUR tegenover 2020). 

Er werd dit jaar een uitzonderlijke minwaarde geboekt (226.935 EUR) op de certificaten van de bank Triodos. De 

dividendinkomsten lagen in 2021 in het algemeen 129.976 EUR lager dan vorig jaar. 
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Tot dusver heeft de Covid-19 crisis geen invloed op de verhuur. 

De SCR-ratio bedraagt 219,98%, terwijl de MCR-ratio noteert op 488,84% (tegenover respectievelijk 148,26% en 
462,18% in 2020). PROTECT maakt voor de Solvabiliteit II-berekeningen geen gebruik van interne modellen. In 
tegenstelling tot 2020 worden dit jaar ondernemingsspecifieke parameters (USP’s) voor de standaardafwijking 
van het premie-en reserverisico in het segment “Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en proportionele 
herverzekeringen” toegepast. 
Daarnaast maakt PROTECT gebruik van een overgangsmaatregel die in de Solvabiliteit II wetgeving wordt 

voorzien, namelijk het gebruik van de risicovrije rentecurve met volatility adjustment. 

Conform de overkoepelende circulaire NBB_2016_31 (bijgewerkte versie van mei 2020) betreffende het 
governancesysteem heeft het Directiecomité van PROTECT de doeltreffendheid van haar governancesysteem 
voor het boekjaar 2021 beoordeeld. Het Directiecomité heeft bij de evaluatie van de verschillende onderdelen 
het governancesysteem van PROTECT als adequaat beoordeeld.  


