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Ingevolge het bepaalde in artikel 29 lid 1 van de statuten, bieden 
wij u hierbij de door de directie opgemaakte jaarrekening 2006 aan. 
Deze jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers 
en van een accountantsverklaring voorzien, die in dit verslag is opge-
nomen. Mede op grond van deze accountantsverklaring stellen wij 
u voor deze jaarrekening overeenkomstig vast te stellen en daarmee 
het bestuur en de commissarissen te dechargeren voor hun verrich-
tingen en toezicht gedurende het boekjaar.

Amsterdam, 22 maart 2007

De commissarissen:

R. Bauer
drs. J. van den Berg
mr. J. Boven
M. Duvivier 
J. Kreiterling
J. Vetter
P. Wiegand

> Pre advies van de Raad van Commissarissen
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In het jaar 2006 bedroeg de omzet € 152,8 miljoen (v.j. € 143,5 
miljoen) en is een winst vóór belastingen van € 24,5 miljoen ge-
realiseerd. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2005. Deze 
stijging is grotendeels te danken aan het gunstige economische tij, 
waaronder een vermindering van het aantal arbeidszaken.
Het rendement op beleggingen was in 2006 bevredigend. 
De kasstroom was in 2006 € 31,3 miljoen.
In 2006 heeft de vennootschap wederom in zijn eigen financierings-
behoefte kunnen voorzien.
De personeelsbezetting op basis van fte’s is ten opzichte van het vo-
rige jaar licht gestegen naar 671,6 fte’s (in 2005: 670,5). 
De solvabiliteit van de onderneming, zijnde 188,5%, vormt evenals 
vorige jaren een solide basis voor het voeren van onze bedrijfsactivi-
teiten. De liquiditeitspositie ultimo 2006 bedroeg € 5,6 miljoen.
DAS besteedt veel aandacht aan het risicobeheer rond de bedrijfs-
voering. Ten aanzien van de risico’s terzake de beleggingen voert 
DAS een conservatief beleid. De beleggingen bestaan grotendeels 
uit vastrentende waarden, als staatsleningen en obligaties. De Be-
leggingscommissie van de Raad van Commissarissen formuleert 
het te voeren beleggingsbeleid en ziet toe op de naleving daarvan.
De verzekeringsportefeuille bestaat voornamelijk uit kleine risico’s 
waarvan de kostendekking bovendien is beperkt, op grond waarvan 
deze is aan te merken als een risico-averse portefeuille.

DAS hecht grote waarde aan de juiste naleving van de regelgeving. 
Voor DAS als verlener van juridische diensten aan particulieren en 
ondernemers is het elkaar aanspreken op normen die in de wet 
verankerd zijn de kern van haar bezigheden. Bovendien is het een 
belangrijke basis onder het vertrouwen in DAS als partner voor haar 
cliënten en zakelijke partijen. In 2006 zijn de Wfd en daarop geba-
seerde uitvoeringsregelingen in werking getreden. DAS is dit jaar 
actief geweest met de implementatie van de nieuwe regelgeving en 
met de voorbereiding op de Wft, die de Wfd in 2007 opvolgt.

Als altijd besteedt DAS veel aandacht aan de risicobeheersing. In 
2006 is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van risicomanagement 
op alle terreinen.

Zoals ieder jaar heeft DAS zich dit jaar beziggehouden met de 
ontwikkeling van nieuwe producten en de verbetering van haar 
systemen. Zo is het serviceconcept DASxtra geïntroduceerd bij de 
klanten van het rechtstreeks met ons samenwerkende intermediair. 
Het concept, een pakket aanvullende juridische diensten voor parti-
culiere verzekerden, blijkt duidelijk te voorzien in een behoefte. 
In 2006 is ook het distributiebeleid onder de loep genomen. Dit 
heeft geleid tot de implementatie van nieuwe bedieningsconcepten 
zodat optimaal geprofiteerd kan worden van de groei die diverse ka-
nalen nu en in de toekomst laten zien.

In april 2006 heeft de commissie Wijmen zijn langverwachte rap-
port ‘Een maatschappelijke Orde’ uitgebracht over de positie van de 
advocatuur in onze samenleving. De commissie heeft geen keuze 
gemaakt over het monopolie inzake de verplichte bijstand door een 
advocaat. Op dit moment moet een rechtszoekende zich in civiele 
zaken bij de rechtbank en hogere instanties verplicht laten bijstaan 
door een advocaat. 

Op verzoek van het Verbond van Verzekeraars heeft de Stichting Eco-
nomisch Onderzoek (SEO) een onderzoek gedaan naar de econo-
mische effecten van het procesmonopolie. Een dergelijk monopolie 
heeft sterk negatieve gevolgen voor de marktwerking, waardoor de 
prijs van de advocatuur te weinig onder druk staat.

 Toch adviseert de SEO in haar rapport ‘Het proces als domein’ het 
procesmonopolie te handhaven, om te voorkomen dat de rechts-
zoekende zonder hulp zijn weg niet meer goed kan vinden in de 
huidige ingewikkelde procesregels. Wel stelt het SEO voor om 
naast advocaten, gecertificeerde procesjuristen toe te laten tot het 
procesdomein, waardoor op dit moment het publieke belang op een 
efficiënte en effectieve manier geborgd kan worden.

Met uitzondering van één lid wijst de commissie Wijmen dit voorstel 
af. De commissie stelt vast dat een zó vergaande marktingreep niet 
alle moeite, kosten en lasten waard is. Deze afweging lijkt te zijn in-
gegeven door bescherming van de beroepsgroep van advocaten. 
DAS blijft van mening dat meer marktwerking, die onder meer met 
de gecertificeerde procesjuristen kan worden bereikt, zal leiden tot 
meer kwaliteit tegen lagere kosten, waardoor de toegang tot het 
recht niet is voorbehouden aan de ‘happy few’, maar aan alle bur-
gers.

Het kabinet heeft helaas de visie van de commissie op het proces-
monopolie en op andere onderwerpen overgenomen en hier en daar 
zelfs afgezwakt.
Er is evenwel nog hoop voor de rechtzoekenden dat het proces-
monopolie toch nog wordt opengebroken. Buiten de Orde zijn 
maar weinigen tevreden met het standpunt van de regering. Zelfs 
individuele leden van de commissie Wijmen geven kritiek. De Ne-
derlandse Mededingingautoriteit (NMa) doet thans een onderzoek 
naar de effecten van de regelgeving van de Orde op de marktwer-
king. In de eerste helft van 2007 komt de NMa naar buiten met zijn 
visie, waardoor de discussie over het procesmonopolie wellicht 
een vervolg krijgt. Tenslotte, heeft het kabinet dat begin 2007 is 
aangetreden, mogelijk meer oog voor de belangen van de rechtzoe-
kenden. Het rapport van het SEO wijst de weg naar een beheerste 
uitbreiding van het procesmonopolie met behoud van een goede 
rechtspleging.

Er zijn geen ontwikkelingen geweest in het verslagjaar die de voor 
dit jaar uitgesproken verwachtingen, waarmee in de jaarrekening 
geen rekening behoeft te worden gehouden, hebben doorkruist.

In 2006 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan in de per-
sonele bezetting van de Raad van Commissarissen:
De heer R. Bauer afgetreden volgens rooster en herbenoemd;
De heer M. Duvivier benoemd als opvolger van de heer Raué.

Verwacht wordt dat 2007 opnieuw een groei van de omzet zal la-
ten zien en in overeenstemming daarmee een groei van het aantal 
rechtshulpverzoeken en van de personeelsbezetting. Naar verwach-
ting zal de markt voor rechtsbijstandverzekeringen in 2007 verder 
groeien. 

Amsterdam, 22 maart 2007

mr. Eric Pouw
algemeen directeur

> Verslag van het bestuur
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> Kerncijfers (x € 1.000)

  2006 2005 2004 2003 2002
> Opbrengst
Geboekte premie 152.816 143.514 133.780 113.753  104.088
Opbrengst beleggingen 7.619 10.539 6.352 6.723  6.476
Totaal 160.435 154.053 140.132  120.476  110.564

> Kosten rechtshulp 71.765 74.344 76.790 67.189  63.913

> Bedrijfskosten
Provisie 36.923 34.100 30.287 25.387  22.748
Overige bedrijfskosten 25.066 20.941 20.618 16.680  14.911
Totaal 61.989 55.041 50.905 42.067  37.659

> Resultaat
Resultaat voor belastingen 24.525 22.285 9.097 7.791  5.308
Belastingen 6.995 7.301 3.042 2.586  1.741
Resultaat na belastingen 17.530 14.984 6.055 5.205  3.567

> Technische voorzieningen
Premies 42.253 40.331 38.184 32.099  28.829
Schaden 132.483 123.051 112.421 88.315  73.543
Totaal 174.736 163.382 150.605 120.414  102.372

> Beleggingen
Aandelen 36.049 29.792 17.713  17.183  15.459
Obligaties 179.560 161.620 132.850 110.047  92.600
Totaal 215.609 191.412 150.563 127.230  108.059

> Eigen vermogen
Gestort kapitaal 5.060 4.991 4.991 4.991  4.991
Reserves 40.416 29.926 23.818 19.599  15.578
Totaal 45.476 34.917 28.809 24.590  20.569

> Cijfers per € 100 gestort kapitaal 
Winst 346,4 300,2 121,3 104,3  71,5
Eigen vermogen 898,8 699,6 577,2 492,7  412,1

>  Gemiddeld aantal werknemers  
op fulltime basis 668 666 658 601  564

In 2005 is er sprake van waarderingsgrondslagen van pensioen, die gelet op de complexiteit niet zijn doorvertaald in 
de cijfers 2004 en voorgaande jaren.
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> Jaarrekening
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> Balans per 31 december 2006 (x € 1.000)
 (voor winstbestemming)

    2006   2005
> Activa
Immateriële vaste activa   2.787   3.716

Beleggingen
Overige financiële beleggingen
– aandelen  36.049   29.792
– obligaties  179.560   161.620
    215.609   191.412
Vorderingen
Vorderingen uit 
 directe verzekering op
– verzekeringnemers  1.121   1.224
– tussenpersonen  21.696   19.493
Overige vorderingen  1.931   2.492
    24.748   23.209
Overige activa
Materiële vaste activa  2.458   2.526
Liquide middelen  5.631   3.753
    8.089   6.279
Overlopende activa
Lopende rente   4.787   4.646
    256.020   229.262

> Passiva
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal  13.800   13.613
Nog te storten  8.740   8.622
   5.060   4.991
Agioreserve  169   238
Overige reserves  17.923   12.939
Reserve herwaardering beleggingen  4.794   1.765
Onverdeelde winst  17.530   14.984
    45.476   34.917
Technische voorzieningen
Voor niet-verdiende premies
– bruto   42.253   40.331
Voor te betalen 
 schaden/uitkeringen
– bruto   132.483   123.051
    174.736   163.382
Andere voorzieningen
Latente belastingverplichtingen  2.338   69
Pensioenvoorziening  9.526   11.321
Overige voorzieningen  414   -
    12.278   11.390

Schulden
Schulden uit directe verzekering  3.414   3.435
Overige schulden  20.116   16.138
    23.530   19.573
    256.020   229.262

1
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3
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10

11
12
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> Winst- en verliesrekening over 2006 (x € 1.000)

    2006   2005

Technische rekening  
schadeverzekeringen

Verdiende premies eigen rekening
Brutopremies  152.816   143.514
Wijziging technische 
 voorziening niet-verdiende premies     
– bruto  -1.922   -2.147
    150.894   141.367
Toegerekende opbrengsten
 uit beleggingen   6.329   9.671

Schaden eigen rekening
Schaden
– bruto  62.333   62.231
Wijziging voorziening 
 voor te betalen schaden
– bruto  9.432   12.113
    -71.765   -74.344

Bedrijfskosten   -61.989   -55.041

Resultaat technische 
 rekening schadeverzekering   23.469   21.653

Niet-technische rekening

Resultaat technische
 rekening schadeverzekering   23.469   21.653

Opbrengsten uit beleggingen   7.619   10.539

Beleggingslasten   -234   -236

Toegerekende opbrengst uit beleg-
 gingen overgeboekt naar technische
 rekening schadeverzekering   -6.329   -9.671

Resultaat uit gewone bedrijfs-
 uitoefening voor belastingen   24.525   22.285

Belastingen resultaat uit
 gewone bedrijfsuitvoering   6.995   7.301

Resultaat na belastingen   17.530   14.984

1
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> Kasstroomoverzicht 2006 (x € 1.000)

    2006   2005

>  Kasstroom uit  
operationele activiteiten

Ontvangen premies  118.969   115.009
Ontvangen dividenden en rente  7.534   6.868
Betaalde uitkeringen en schade  -62.333   -62.231
Betaalde winstcommissies volmachten  -4.092   -3.629
Betaalde overige bedrijfskosten  -22.352   -18.078
Betaalde rente en 
 andere beleggingsbelastingen  -234   -236
Betaalde belastingen  -6.103   -5.219
Totaal kasstroom 
 uit operationele activiteiten   31.389   32.484

>  Kasstroom uit investerings-  
en beleggingsactiviteiten

Investeringen en aankopen
Beleggingen in aandelen  -2.329   -26.858
Beleggingen in obligaties  -26.319   -36.557
Materiële vaste activa  -1.397   -1.184
   -30.045   -64.599
Desinvesteringen, 
 aflossingen en verkopen
Beleggingen in aandelen  -   19.044
Beleggingen in obligaties  7.975   7.456
Materiële vaste activa  188   69
   8.163    26.569
Totaal kasstroom uit investerings- 
 en beleggingsactiviteiten   -21.882   -38.030

>  Kasstroom uit  
financieringsactiviteiten

Betaalde dividenden*)  -7.629   -2.951
Totaal kasstroom uit 
 financieringsactiviteiten   -7.629   -2.951

Toename respectievelijk  
afname liquide middelen   1.878   -8.497

*)  Van de vastgestelde dividenduitkering 2005 van € 10 miljoen  
is € 2.371 in de rekening courant met DAS Holding NV verwerkt.
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> Algemene toelichting

> Activiteiten

De activiteit van DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaat-
schappij NV gevestigd Karspeldreef 15, 1102 BB te Amsterdam, 
bestaat uit het verzekeren van rechtsbijstand in de ruimste zin. De 
vennootschap is onderdeel van de DAS Groep te Amsterdam.

 Verbonden partijen 
DAS rechtsbijstand NV vormt samen met DAS Holding NV, DAS Sup-
port BV en DAS Legal Finance BV (vanaf 1 juli 2006) een fiscale een-
heid voor de vennootschapsbelasting. 

>  Grondslagen van waardering  
en van bepaling van het resultaat

 Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen voor de 
jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen, zoals opgenomen in 
afdeling 15 titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Er zijn geen wijzigingen in 
de waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen ten opzichte van 
vorig jaar.

 Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van voorgaand jaar. 

 Grondslagen van waardering
 Algemeen
Tenzij anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd te-
gen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van voorzieningen. 

 Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, 
verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de gemid-
delde resterende looptijd van de overgenomen portefeuille. Waar nood-
zakelijk wordt rekening gehouden met duurzame waardevermindering.

 Beleggingen
Aandelen
Aandelen worden gewaardeerd tegen marktwaarde welke is geba-
seerd op de beurswaarde per balansdatum. Niet-officieel genoteerde 
aandelen worden gewaardeerd op netto-vermogenswaarde dan 
wel op de aan ons verstrekte advieskoers per balansdatum. Gere-
aliseerde koerswinsten worden direct ten gunste van het resultaat 
verantwoord. Ongerealiseerde koerswinsten worden, na aftrek van 
belasting, rechtstreeks in de reserve herwaardering beleggingen 
opgenomen. Ongerealiseerde koersverliezen worden direct ten laste 
van de winst- en verliesrekening gebracht. 

Obligaties
Obligaties worden gewaardeerd tegen aflossingswaarde. Agio en 
disagio worden gedurende de resterende looptijd in het resultaat 
verantwoord.

 Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, 
verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de 

geschatte economische levensduur. Waar noodzakelijk wordt reke-
ning gehouden met duurzame waardevermindering. Boekwinsten 
en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen.

 Technische voorzieningen
De voorziening voor niet-verdiende premies betreft het per balans-
datum nog niet verdiende deel van de nettopremies. De voorziening 
voor te betalen schaden/uitkeringen heeft betrekking op nog niet 
afgewikkelde schaden, waaronder begrepen nog niet aangemelde 
schaden, waarvan de oorzaak voor de balansdatum is gelegen 
(IBNR). De voorziening voor de externe kosten wordt statistisch 
dan wel voor elke post afzonderlijk bepaald. Voorts wordt rekening 
gehouden met te betalen interne schadebehandelingskosten op 
basis van ervaringscijfers. Om grote fluctuaties in de statistische 
reserves te voorkomen, wordt een IBNER-reserve aangehouden. De 
technische voorzieningen hebben over het algemeen een kortlopend 
karakter.

 Andere voorzieningen
Latente belastingen
Voor het verschil tussen de commerciële en de fiscale waardering 
van activa en passiva wordt een voorziening opgenomen gebaseerd 
op de nominale waarde van de hierop rustende fiscale claim tegen 
het geldende belastingtarief.

Pensioenvoorziening
DAS rechtsbijstand NV heeft een toegezegd-pensioenregeling. On-
der een toegezegd pensioenregeling wordt een regeling verstaan 
waarbij aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waar-
van de hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. 

Deze voorziening wordt berekend op basis van de actuariële me-
thode die bekendstaat als ‘projected unit credit’-methode. Bij deze 
methode wordt de contante waarde van de toegekende pensioen-
aanspraken verminderd met de marktwaarde van de beleggingen. 
Het tekort wordt als nettoverplichting op de balans opgenomen. Ac-
tuariële winsten en verliezen die het gevolg zijn van wijzigingen in de 
veronderstellingen die uitkomen boven de 10% van de hoogste van 
de pensioenaanspraken en de reële waarde van de beleggingen per 
begin van het boekjaar worden ten gunste of ten laste van de winst- 
en verliesrekening gebracht gedurende de verwachte toekomstige 
dienstjaren van de desbetreffende medewerkers.
In de pensioenregeling is momenteel bepaald dat ingegane pensioe-
nen worden geïndexeerd op grond van de inflatie, rekening houdend 
met een maximalisatie van 4%.

De hoofdlijnen van de pensioenregeling van DAS rechtsbijstand in 
2006 zijn:
– geïndexeerd middelloon;
– reguliere pensioendatum: 65 jaar;
–  indexatie op te bouwen aanspraken (actieven) conform cao- 

loonontwikkelingen van de verzekeringsbedrijfstak;
–  opbouwpercentage ouderdomspensioen: 1,75% van de geldende 

pensioengrondslag, de pensioengrondslag betreft het jaarsalaris 
voor zover dat meer bedraagt dan de franchise (voltijds in 2006:  
€ 16.626). Het jaarsalaris bedraagt maximaal 5 keer de franchise;

–  partnerpensioen: 50% van het te bereiken ouderdomspensioen;
–  wezenpensioen: 14% van het te bereiken ouderdomspensioen;
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–  flexibele aanvullingen in de vorm van een beschikbare premierege-
ling voor extra pensioenopbouw als compensatie voor het verlies 
van pre pensioen.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen valt buiten de regeling.

Overige voorzieningen
Dit betreft een jubileavoorziening. De jubileavoorziening betreft de 
contante waarde van toekomstige jubileumuitkeringen, rekening 
houdend met blijf- en sterftekansen. 
Jubileum 12½ jaar: ¼ maandsalaris
Jubileum 25 jaar: 1 maandsalaris 
Disconteringsvoet: 4,6%
Deze voorzieningen hebben in het algemeen een langlopend karakter.

 Vreemde valuta
De transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 
koers per transactiedatum. De hieruit voortvloeiende balansposten 
worden omgerekend tegen de koers per balansdatum, waarbij even-
tuele koersverschillen in het resultaat worden verwerkt, tenzij deze 
betrekking hebben op aandelen die worden verwerkt in overeen-
stemming met de waarderingsgrondslag voor aandelen.

 Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst-
waarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten 
over het jaar. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar 
waarin ze zijn gerealiseerd. 

 Verdiende premie eigen rekening
Hieronder zijn opgenomen de in het boekjaar aan de verzekeringne-
mers in rekening gebrachte brutopremies, onder aftrek van de dota-
tie aan de technische voorziening voor niet verdiende premies.

 Toegerekende opbrengsten uit beleggingen
De aan de technische rekening toegerekende beleggingsopbrengs-
ten zijn gebaseerd op de gemiddelde omvang van de technische 
voorzieningen en het in het verslagjaar gemiddeld op de beleggin-
gen behaalde rendement.

 Schaden eigen rekening
Onder schaden zijn opgenomen de aan het boekjaar toe te rekenen 
in- en externe schadebehandelingskosten, waaronder begrepen de 
mutatie van de voorziening voor te betalen schaden/uitkeringen.

 Bedrijfskosten
Hieronder worden opgenomen de in het boekjaar ten gunste van 
agenten en gevolmachtigden gecrediteerde provisie, alsmede perso-
neelskosten, kosten gevolmachtigden en overige kosten die op het 
boekjaar betrekking hebben (exclusief schadebehandelingskosten). De 
pensioenverplichtingen zijn verzekerd bij een verzekeringsmaatschap-
pij. Daarnaast wordt het saldo van de contante waarde van de toege-
kende pensioenaanspraken conform de ‘projected unit credit’- 
methode en de marktwaarde van de beleggingen als nettoverplich-
ting op de balans opgenomen. De afschrijvingen op materiële vaste 
activa zijn berekend op basis van vaste percentages van de aanschaf-
waarde c.q. voortbrengingskosten van de materiële vaste activa. De 
afschrijving op immateriële vaste activa is berekend op basis van de 
resterende gemiddelde looptijd van de overgenomen verzekerings-
portefeuille. 

 Opbrengsten uit beleggingen
Gerealiseerde koerswinsten op aandelen worden direct in het resul-
taat verantwoord. Ongerealiseerde koerswinsten worden, na aftrek 
van belasting, in de reserve herwaardering beleggingen opgenomen 
en ongerealiseerde koersverliezen worden direct ten laste van het 
resultaat gebracht op het moment dat de marktwaarde onder de 
kostprijs daalt. Dividend op aandelen wordt bij ontvangst verant-
woord. Interest op obligaties worden verantwoord in het jaar waarin 
ze zijn gerealiseerd.

 Belastingen
De belastingen naar de winst zijn berekend volgens de geldende 
belastingtarieven. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met 
latente belastingen. De fiscale eenheid voor de vennootschapsbe-
lasting bestaat uit DAS rechtsbijstand NV, DAS Holding NV, DAS Sup-
port BV en DAS Legal Finance BV (vanaf juli 2006). DAS rechtsbij-
stand NV rekent af op basis van het fiscale resultaat van de overige 
BV’s waarbij de fiscale voor- en nadelen aan de maatschappij wordt 
toegerekend, waar deze thuishoren.

Grondslagen van kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide 
middelen. Ontvangsten uit hoofde van interest en ontvangen divi-
denden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activi-
teiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten.
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> Toelichting op de balans

     2006   2005

> Immateriële vaste activa € 2.787 (v.j. 3.716)
Boekwaarde 1 januari   3.716   5.881
Waarde aanpassing als gevolg 
 van positieve schaderesultaten LAR   -   -1.483
     3.716   4.398
Afschrijvingen   929   682
Boekwaarde 31 december   2.787   3.716

De geaccumuleerde aanschafwaarden en afschrijvingen van de immateriële vaste activa per einde boekjaar zijn:

Aanschafwaarde   5.574   7.057
Waarde aanpassing als gevolg 
 van positieve schaderesultaten LAR    -   -1.483
     5.574   5.574

Cumulatieve afschrijvingen   2.787   1.858
Balans per 31 december   2.787   3.716

Het immaterieel vast actief vloeit voort uit de overname van de LAR en reflecteert de waarde van de overgenomen verzeke- 
ringsportefeuille. Deze post wordt in 6 jaar afgeschreven, zijnde de resterende gemiddelde looptijd van deze portefeuille.  
De impairmenttest heeft uitgewezen dat verdere aanpassing van de boekwaarde niet nodig is. 

> Beleggingen € 215.609 (v.j. 191.412)
> Aandelen
Balans per 1 januari   29.792   17.713
Aankopen   2.329   26.904
     32.121   44.617
Verkopen   -   19.044
     32.121   25.573
Gerealiseerde koerswinsten bij verkoop   -   3.383
     32.121   28.956
Ongerealiseerde koerswinsten 
 ten gunste van het vermogen   3.928   836
Balans per 31 december   36.049   29.792

Per ultimo 2006 is 96% belegd in indexbeleggingen en 4% in aandelenfondsen.

De kostprijs van de aandelen bedraagt € 29.613 (v.j. € 27.284)

> Obligaties
Balans per 1 januari   161.620   132.850
Aankopen   26.319   36.681
     187.939   169.531
Aflossingen   7.975   7.384
     179.964   162.147
Herwaardering ten laste van het resultaat   -404   -527
Balans per 31 december   179.560   161.620

De beurswaarde van de obligaties bedraagt ultimo 2006 € 180.164 (v.j. € 169.256)

De vennootschap belegt in aandelen en obligaties en loopt derhalve markt- en renterisico’s.
In het beleggingsbeleid heeft de beleggingscommissie een beleggingsmix geformuleerd waarbij een gedegen afweging  
tussen het (verwachte) rendement van de beleggingen en de daarmee gepaard gaande markt- en renterisico’s plaatsvindt.
De naleving van het beleggingsbeleid wordt periodiek getoetst en aan de commissie gerapporteerd.
Indien behaalde resultaten of nieuwe inzichten in het risicoprofiel van de beleggingen daartoe aanleiding geven,  
vindt aanpassing van de beleggingsmix door de beleggingscommissie plaats.

Het valutarisico betreft US dollars en Britse ponden en is beperkt tot circa 10,1% van de beleggingsportefeuille ( v.j. 9,5%).  Ê
Het beleid is om valutarisico’s niet af te dekken.
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Ê Toelichting op de balans (vervolg)

     2006   2005

> Vorderingen € 24.748 (v.j. € 23.209)

De vorderingen uit directe verzekering alsmede de overige vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Voorziening voor dubieuze vorderingen
Balans per 1 januari    1.216   1.141
Afgeboekte vorderingen   357   174
     859   967
Vrijval resp. toevoeging ten laste van  
 de winst- en verliesrekeningen   -130   249
Saldo per 31 december   729   1.216

De voorziening is post voor post bepaald en direct op de betreffende vorderingen in mindering gebracht.

> Materiële vaste activa € 2.458 (v.j. € 2.526)
Boekwaarde 1 januari   2.526   2.538
Investeringen   1.397   1.184
     3.923   3.722
Desinvesteringen   188   69
     3.735   3.653
Afschrijvingen   1.277   1.127
Boekwaarde 31 december   2.458   2.526

De afschrijving vindt plaats over een periode van drie tot vijf jaar, rekening houdend met de economische levensduur.  
De afschrijving op de inrichting is met ingang van het boekjaar aangepast van 10 naar 5 jaar. De afschrijvingskosten zijn  
verantwoord onder overige bedrijfskosten. DAS rechtsbijstand NV is zowel economisch- als juridisch eigenaar van alle  
materiële vaste activa.

De geaccumuleerde aanschafwaarden en afschrijvingen per 31 december van de materiële vaste activa zijn:

> Overige bedrijfsmiddelen
Aanschafwaarde   6.649   6.592
Afschrijvingen   4.191   4.066
Boekwaarde   2.458   2.526

> Liquide middelen € 5.631 (v.j. € 3.753)
  De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap met uitzondering van een bedrag van € 810  

welk bedrag als bankgarantie voor de betalingsverplichting van de huursom is afgegeven.

> Overlopende activa € 4.787 (v.j. € 4.646)
  Dit betreft lopende couponrente en heeft een looptijd van korter dan één jaar.

         Ê
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Ê Toelichting op de balans (vervolg)

     2006   2005

> Eigen vermogen
> Aandelenkapitaal
Het geplaatste aandelenkapitaal betreft 300.000 gewone aandelen van nominaal € 46 waarop 36,67% opgevraagd en gestort is. 
Alle aandelen zijn in bezit van DAS Holding NV

> Geplaatst en gestort aandelenkapitaal 
Balans per 1 januari   4.991   4.991
Aanpassing nominale waarde 
 aandelenkapitaal   69   -
Balans per 31 december   5.060   4.991

> Agioreserve 
Balans per 1 januari   238   238
Aanpassing nominale waarde 
 aandelenkapitaal   -69   -
Balans per 31 december   169   238

> Overige reserves
Balans per 1 januari   12.939   16.180
Vorming pensioenvoorziening   -   -9.390
Vorming actieve latentie over 
 de pensioenvoorziening   -   3.045
Winstverdeling   4.984   3.104
Balans per 31 december   17.923   12.939

> Onverdeelde winst
Balans per 1 januari   14.984   6.055
Dividend uitkering   -10.000   -2.951
Overboeking naar de overige reserves    -4.984   -3.104
Onverdeelde winst boekjaar   17.530   14.984
Balans per 31 december   17.530   14.984

> Reserve herwaardering beleggingen
Balans per 1 januari   1.765   1.345
Aanpassing tarief naar winst- en 
 verliesrekening    103   -
Herwaardering beleggingen   2.926   420
Balans per 31 december   4.794   1.765

> Technische voorzieningen 

De looptijd van de technische voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

  < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal
Premie 42.253   42.253
Schade 61.283 65.800 5.400 132.483
Totaal 103.536 65.800 5.400 174.736

De verdeling van de looptijd van de technische voorzieningen voor te betalen schade is gebaseerd op de betalingen in 2006.
Er is geen sprake van herverzekering.

         Ê

Toelichting op de balans (vervolg)

     2006   2005
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> Overlopende activa € 4.787 (v.j. € 4.646)
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         Ê
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Ê Toelichting op de balans (vervolg)

     2006   2005

> Andere voorzieningen € 12.278 (v.j. € 11.390)
> Latente belastingverplichtingen
Saldo per 1 januari   69   685
Ten laste van de reserve 
 herwaardering beleggingen   899   416
Ten gunste van de overige reserves 
 (pensioenvoorziening)   -   -3.045
Ten laste van de winst- en 
 verliesrekening   1.370   2.013
Saldo per 31 december   2.338   69

Van dit bedrag kan € -77 worden aangemerkt als kortlopend. Het restant ad € 2.415 is langlopend.

> Pensioenvoorziening (RJ 271) 
Saldo per 1 januari   11.321   -
Vorming ten laste van de 
 overige reserves   -   9.390
Overgeheveld van VUT-voorziening   -   2.000
Vrijval ten gunste van winst- en 
 verliesrekening   -1.795   -69
Saldo per 31 december   9.526   11.321

Dit saldo is als volgt opgebouwd:
Contante waarde van de toegekende 
 pensioenaanspraken   57.574   50.900
Marktwaarde van de beleggingen   41.954   38.458
    15.620   12.442
Actuariële verliezen   6.094   1.121
Nettoverplichtingen   9.526   11.321

Van deze nettoverplichting komt € 413 in 2007 tot uitkering en is het restant langlopend.

Niet in aanmerking genomen verliezen   6.094   1.121

Marktwaarde van de beleggingen    41.954   38.458
Contante waarde van 
 de toegekende aanspraken   57.574   50.900
Contante waarde van 
 de toegekende aanspraken
 pensioenregeling (excl VUT)   55.757   50.900
Corridor, 10% van maximum van 
 marktwaarde beleggingen en 
 contante waarde aanspraken   5.576   5.090

Deel niet in aanmerking genomen 
 verlies buiten corridor   518   -
Gemiddelde toekomstige diensttijd 
 van actieve deelnemers   16,87   17,24
Te amortiseren actuariële verliezen   31   -

Dit bedrag zal in de netto lasten 2007 worden verwerkt.

         Ê
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Toelichting op de balans (vervolg)

     2006   2005
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         Ê
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Ê Toelichting op de balans (vervolg)

     2006   2005

De volgende aannames zijn bij de berekening gehanteerd:

Disconteringsvoet voor contante 
 waarde aanspraken   4,60%   4,25%
Disconteringsvoet voor 
 pensioenkosten   4,25%   4,75%
Algemene salarisstijging   2,50%   2,50%
Verwachte opbrengst uit beleggingen   5,00%   5,00%
Indexatie ingegane pensioenen   2,00%   2,00%

> Overige voorzieningen
Saldo per 1 januari    -   -
Mutatie ten laste van de winst- en 
 verliesrekening   414   -
Saldo per 31 december    414   -

Van dit bedrag heeft ca. € 16 een looptijd van korter dan 1 jaar. 

> Schulden uit directe verzekering € 3.414 (v.j. € 3.345)

De schulden uit directe verzekering hebben een looptijd korter dan één jaar.

> Overige schulden € 20.116 (v.j. € 16.138)
Winstcommissies   5.717   5.379
Crediteuren   435   198
Kasgeldlening DAS Holding NV   2.461   -
Belastingen en sociale lasten   2.971   2.079
Pensioenpremie   230   -
Personeelskosten    4.654   4.408
Overige    3.648   4.074
    20.116   16.138

De overige schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen: 
De huurverplichtingen lopen nog voor een periode van 1 tot 7 jaar. De huurprijs voor het jaar 2007 bedraagt € 3.563.  
Tevens lopen er voor een bedrag van € 1.141 aan leaseverplichtingen met betrekking tot kantooruitrusting; hiervan heeft  
€ 661 betrekking op 2007, € 386 op 2008 en € 94 op 2009. In 2006 is € 728 aan leasetermijnen betaald.  
Voor de betalingsverplichting van de huursom zijn bankgaranties afgegeven van € 810. 

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV vormt tezamen met DAS Holding NV, DAS Support BV  
en sinds 1 juli 2006 DAS Legal Finance BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.  
Uit dien hoofde is de vennootschap aansprakelijk voor alle fiscale verplichtingen die binnen de fiscale eenheid ontstaan.
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> Toelichting op de winst- en verliesrekening

> Verdiende premie eigen rekening € 150.894 (v.j. € 141.367)
De verdiende premie is ten opzichte van 2005 met 6,7% gestegen. Alle premies zijn geboekt op verzekeringsovereenkomsten 
gesloten in Nederland en betreffen uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen.

     2006   2005

> Bedrijfskosten € 61.989 (v.j. € 55.041)
Provisie   36.923   34.100
Tekencommissie   10.786   9.917
Personeelskosten   6.512   5.263
Overige beheerskosten   5.562   3.952
Afschrijvingen immateriële vaste activa   929   682
Afschrijvingen materiële vaste activa   1.277   1.127
    61.989   55.041
> Personeelskosten
Salarissen   34.307   33.639
Sociale lasten   3.776   2.858
Pensioenlasten   1.379   1.811
Overige personeelskosten   3.824   3.555
    43.286   41.863
Af: toegerekend aan schaden   36.774   36.600
Totaal verantwoord onder bedrijfskosten   6.512   5.263

De pensioenlast is als volgt bepaald:

Netto-pensioenkosten   3.726   3.845
Interestlasten   2.043   2.061
Opbrengst beleggingen   -1.991   -1.685
Actuariële winst   -29   -269
Inperking regeling   -3004   -
Overige lasten (baten)   634   -2.141
    1.379   1.811

Het gemiddeld aantal werknemers op fulltime basis voor 2006 bedraagt 668 (v.j 666)
In het verslagjaar is terzake van de bezoldiging van de commissarissen ten laste van de onderneming gekomen  
een bedrag van van € 14 (v.j. € 34).

> Opbrengst beleggingen
Gerealiseerde koerswinsten   -   3.383
Waardeverandering beleggingen   -404   -527
Ontvangen interest   7.788   7.240
Ontvangen dividend   235   443
    7.619   10.539

         Ê
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> Toelichting op de winst- en verliesrekening

> Verdiende premie eigen rekening € 150.894 (v.j. € 141.367)
De verdiende premie is ten opzichte van 2005 met 6,7% gestegen. Alle premies zijn geboekt op verzekeringsovereenkomsten 
gesloten in Nederland en betreffen uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen.

     2006   2005

> Bedrijfskosten € 61.989 (v.j. € 55.041)
Provisie   36.923   34.100
Tekencommissie   10.786   9.917
Personeelskosten   6.512   5.263
Overige beheerskosten   5.562   3.952
Afschrijvingen immateriële vaste activa   929   682
Afschrijvingen materiële vaste activa   1.277   1.127
    61.989   55.041
> Personeelskosten
Salarissen   34.307   33.639
Sociale lasten   3.776   2.858
Pensioenlasten   1.379   1.811
Overige personeelskosten   3.824   3.555
    43.286   41.863
Af: toegerekend aan schaden   36.774   36.600
Totaal verantwoord onder bedrijfskosten   6.512   5.263

De pensioenlast is als volgt bepaald:

Netto-pensioenkosten   3.726   3.845
Interestlasten   2.043   2.061
Opbrengst beleggingen   -1.991   -1.685
Actuariële winst   -29   -269
Inperking regeling   -3004   -
Overige lasten (baten)   634   -2.141
    1.379   1.811

Het gemiddeld aantal werknemers op fulltime basis voor 2006 bedraagt 668 (v.j 666)
In het verslagjaar is terzake van de bezoldiging van de commissarissen ten laste van de onderneming gekomen  
een bedrag van van € 14 (v.j. € 34).

> Opbrengst beleggingen
Gerealiseerde koerswinsten   -   3.383
Waardeverandering beleggingen   -404   -527
Ontvangen interest   7.788   7.240
Ontvangen dividend   235   443
    7.619   10.539

         Ê

4

Ê Toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg)

     2006   2005

>  De belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten bedrage van € 6.995 kunnen als volgt worden toegelicht:

Resultaat uit gewone 
 bedrijfsuitoefening voor belastingen   24.525   22.285
Belastingen resultaat uit gewone 
 bedrijfsuitoefening   6.995   7.301

Effectief belastingtarief   28,5%   32,8%
Toepasselijk belastingtarief   29,6%   31,5%

De belastingen over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is als volgt opgebouwd:

Acute belastingdruk   5.625   5.288
Mutatie in de latente 
 belastingverplichting   1.370   2.013
    6.995   7.301

De acute belastingdruk is als volgt berekend:

Commerciële winst   24.525
Af:  - dotatie aan  

  de egalisatiereserve 2006   -2.999 
- vrijval RJ 271 voorziening   -1.795

Bij: overige mutaties, per saldo   723
Fiscaal belastbaar resultaat   20.454

Direct verschuldigde vennootschaps-
 belasting hierover   6.052
Belastingen voorgaande jaren   -427
    5.625
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> Toelichting op het kasstroomoverzicht 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap met uitzondering van een bedrag van € 810, welk bedrag  
als bankgarantie voor de betalingsverplichting van de huursom is afgegeven. Onder de investeringen in materiële vaste activa  
zijn alleen de investeringen opgenomen waarvoor in 2006 geldmiddelen zijn opgeofferd. Er zijn geen investeringen verricht door  
middel van financial leasing. Van de totale investeringen van € 1.397 kan een bedrag van ongeveer € 283 worden aangemerkt  
als uitbreidingsinvesteringen.

> Overige gegevens

> Statutaire winstverdeling
De winstverdeling is in de statuten geregeld in artikel 31. 
Dit artikel houdt onder meer in de bevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders om:

a. Uit de winst bedragen af te zonderen voor dotering aan bestaande of nieuw te vormen reserves.
b. Aan het resterende bedrag een nadere bestemming te geven.

> Nevenvestigingen
De vennootschap heeft nevenvestigingen in Den Bosch, Arnhem en Rijswijk.

> Voorgestelde winstbestemming
Het winstsaldo 2006 bedraagt € 17.530 dat overeenkomstig artikel 31 van de statuten ter beschikking van de aandeelhouders staat.
De winstverdeling 2006 is als volgt:

Dividenduitkering 6.100
Dotatie overige reserves 11.430
  17.530

Bovenstaande dividenduitkering betekent € 20,33 per aandeel.
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> Accountantsverklaring
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