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Activa
Balans per 31 december 2006
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31 december

2005Vóór winstverdeling

Investments

Investments in participating interests

Other financial investments

Shares

Bonds

Deposits with credit institutions

Deposits with insurance companies

Debtors

Intermediaries and agents

Reinsurance debtors

Other debtors

Other assets

Tangible fixed assets

Cash at bank and in hand

Prepayments and accrued income

Current interest and rental

Other prepayments and accrued income

Total

(x €1000.-)Balance sheet as at 31 december 2006

before profit appropriation.

Beleggingen

Beleggingen in deelnemingen

Overige financiële beleggingen

Aandelen

Obligaties

Deposito’s bij kredietinstellingen

Depots bij verzekeraars

Vorderingen

Tussenpersonen en gevolmachtigden

Vordering uit herverzekering

Overige vorderingen

Overige activa

Materiële vaste activa

Liquide middelen

Overlopende activa

Lopende rente en huur

Overige overlopende activa

Totaal

188

68.813

1.497

23.151

93.461

20

93.481

5.139

6.886

74

12.099

446

13.415

144

176

320

119.949

159

50.789

3.675

24.087

78.551

13

78.564

5.771

5.744

2.108

13.623

235

11.062

188

-

188

103.831

(x €1000.-)

31 december

2006

ASSETS



(x €1000.-)

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal

Herwaarderingsreserve

Overige reserves

Onverdeelde winst

Technische voorzieningen

Niet verdiende premies en

lopende risico’s

Bruto

Herverzekeringsdeel

Schaden

Bruto

Herverzekeringsdeel

Voorzieningen

Voor belastingen

Schulden

Schulden uit directe verzekering

Schulden uit herverzekering

Overige schulden

Totaal

12.504

10.976

13.476

14.474

51.430

10.339

- 5.381

96.178

- 38.565

62.571

3.863

424

117

1.544

2.085

119.949

12.504

10.802

6.429

10.477

40.212

10.681

- 5.506

94.291

- 40.832

58.634

3.771

696

6

512

1.214

103.831

Vóór winstverdeling

(x €1000.-)

Passiva
Balans per 31 december 2006

Capital and reserves

Paid-up capital and called-up share capital

Revaluation reserve

Other reserves

Undistributed profit

Technical provisions

Unearned premiums and

current risks

Gross premiums

Reinsurers’ share

Outstanding claims

Gross claims

Reinsurers’ share

Other provisions

Before taxation

Liabilities

Liabilities arising from direct insurance

Liabilities arising from reinsurance

Other liabilities

Total

LIABILITIES

31 december

2005
31 december

2006
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Toelichting balans per
31 december 2006

Accounting principals

In general

The financial statements have been

drawn up on the basis of acquisition

price unless otherwise stated. Income

and charges are recognized in the

year to which they relate. The financial

statements were drawn up in accordance

with the statutory provisions of Part 9,

Book 2 of the Netherlands Civil Code.

Foreign currencies

Transactions in foreign currency are

valued upon first entry at the exchange

rate prevailing on the transaction date.

Monetary balance sheet items are

converted at the exchange rate on the

balance sheet date. Translation gains

or losses arising during the settlement

or conversion of monetary items in

foreign currencies are entered in the

profit and loss account. There are

no non-monetary balance-sheet items

in foreign currency.

Investments

Investments in participating interests

are stated at net asset value. Listed

shares are carried at the stock market

price quoted at the balance sheet date

and non-listed unquoted securities are

valued at net asset value. Bonds are

stated at their amortisation value.

Unrealised gains and losses on other

financial investments are taken directly

to the revaluation reserve. All bonds

are listed. Deposits with credit institu-

tions are carried at nominal value.

Notes to the balance at
31 december 2006

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van verkrijgingsprijs tenzij anders

is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze

betrekking hebben. De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke

bepaling van Titel 9 Boek 2 BW.

Omrekening vreemde valuta

Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking

gewaardeerd tegen de valutakoers op transactiedatum. Monetaire balans-

posten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers

op de balansdatum. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan

wel de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta, worden

verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Er zijn geen niet-monetaire

balansposten in vreemde valuta.

Beleggingen

De beleggingen in deelnemingen zijn gewaardeerd tegen netto

vermogenswaarde. Ter beurze genoteerde aandelen zijn gewaardeerd

tegen de beurskoers per balansdatum; niet ter beurze genoteerde

fondsen tegen netto vermogenswaarde. Niet gerealiseerde resultaten op

overige financiële beleggingen worden ten gunste c.q. ten laste van

de herwaarderingsreserve gebracht. Obligaties zijn gewaardeerd tegen

amortisatiewaarde. Alle obligaties zijn ter beurze genoteerd. Deposito’s

bij kredietinstellingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Deposits with insurance companies

Deposits are carried at nominal value.

Debtors

Debtors are stated at nominal value,

net of a necessary provision for

uncollectability.

Prepayments and accrued income

Prepayments and accrued income are

carried at nominal value.

Tangible fixed assets

The tangible fixed assets are valued

at acquisition price after deduction of

depreciation based thereon. Depreciation

is based on the estimated economic

life and is set at a fixed percentage of

the acquisition price. Where necessary,

valuation is based on the lower of

economic value or realisable value.

Expenditure for the development of

customised software will be capitalised

at the start of the technical design

phase and written off in 4 or 5 years.

Cash at bank and in hand

This item comprises bank balances

which are available on demand.

Technical provisions

The reserve for unearned premiums

and unexpired risks is computed on

a proportional basis. The outstanding

claims reserve is determined on the

basis of the statements of agents,

adjusted where necessary on the basis

of experience. The underwriting of the

agents is provided for on an item by

item basis, plus an estimate for claims

incurred but not yet reported. The

outstanding claims reserve includes a

Depots bij verzekeraars

De depots zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van

noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid.

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd op nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder

aftrek van daarop gebaseerde afschrijvingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden gesteld

op een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Zonodig vindt waardering

plaats op de lagere bedrijfswaarde of opbrengstwaarde.

Uitgaven voor de ontwikkeling van maatwerk software worden vanaf de

start van het technisch ontwerp geactiveerd en in 4 of 5 jaar afgeschreven.

Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn opgenomen direct opeisbare tegoeden

bij banken welke worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Technische voorzieningen

De technische voorziening voor niet verdiende premies en lopende

risico’s is pro rata berekend. De technische voorziening voor te betalen

schaden is vastgesteld volgens opgaven van gevolmachtigden met waar

nodig een aanvulling gebaseerd op ervaringen uit het verleden.
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provision for internal claims processing.

The costs for claims processing

comprise internal expenses associated

with the processing of claims. Internal

expenses include all direct expenses

for the claims department and that

part of general expenses that can be

allocated directly to this component.

Provision for taxation

The provision for deferred tax liabilities

is calculated as value of the tax computed

on the difference between the valuation

of investments for taxation and for

accounting purposes.The valuation

difference is discounted at an estimated

rate of 25,5%. The provision for

deferred tax liabilities is calculated at

nominal value.

Liabilities

Liabilities are carried at their nominal

value.

Premium income

This is the gross premium charged to

third parties.

Income from investments

The allocation of investment income

to the technical account is based upon

the allocation of investments to the

technical provisions.

De tekening van de gevolmachtigden is post voor post gereserveerd

verhoogd met een schatting voor nog niet aangemelde schaden.

De technische voorziening voor te betalen schade is inclusief een

voorziening voor interne schadebehandelingskosten. Schadebehande-

lingskosten betreffen gemaakte interne kosten verband houdende met

de afwikkeling van schadeclaims. Onder de interne kosten vallen alle

directe kosten van de schadeafdeling en het deel van de algemene kosten

dat direct aan dit onderdeel kan worden toegerekend.

Voorziening voor belasting

De voorziening voor latente belastingverplichtingen is de waarde van de

fiscale claim over de verschillen tussen de commerciële en fiscale

waardering van beleggingen. Voor waarderingsverschillen ter zake wordt

met een percentage van 25,5 % gerekend. De voorziening voor latente

belastingverplichtingen is berekend tegen nominale waarde. De looptijd

van de voorzieningen voor latente belastingverplichtingen is overwegend

langlopend.

Schulden

De schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Premie-inkomen

Dit betreft de aan derden in rekening gebrachte bruto premie.

Opbrengsten uit beleggingen

De toerekening van de beleggingsopbrengsten aan de technische

rekening is gebaseerd op de toewijzing van de beleggingen aan de

technische voorzieningen.
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Investments in participating interests

A 15% investment in VOV GmbH

in Cologne, Germany.

Balance at 1 January

Contribution in the results

Balance at 31 December

Other financial investments

Shares

- Banking and insurance sector

- Trade, industry and other services

- Investment funds

The acquisition price is € 55,587

Bonds and other fixed-interest

securities

- State of the Netherlands

- Other financial institutions

The acquisition price is € 1,489.

The current value of the bonds as at

year-end 2006 amounts to € 1,713.

(x €1000.-)

Beleggingen in deelnemingen

Betreft een 15% belang in VOV

Gmbh te Keulen, Duitsland.

Balans per 1 januari

Aandeel in de resultaten

Balans per 31 december

Overige financiële beleggingen

Aandelen

- Bank- en verzekeringswezen

- Handel, industrie en overige

dienstverlening

- Beleggingsfondsen

De verkrijgprijs bedraagt € 55.578

Obligaties en andere

vastrentende waardepapieren

- Nederlandse Staat

- Andere financiële instellingen

De verkrijgprijs bedraagt € 1.489.

De actuele waarde van de obligaties

bedraagt ultimo 2006 € 1.713.

159

29

188

2.791

2.517

63.505

68.813

136

1.361

1.497

(x €1000.-)

125

34

159

31 december

2005
31 december

2006
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Overzicht verloop beleggingen

Balanswaarde begin boekjaar

Aankopen

Herwaarderingen

Verkopen en aflossingen

Balanswaarde einde boekjaar

Investments

Opening balance

Additions

Revaluations

Disposals and redemptions

Closing balance

Aandelen Obligaties Deposito’s Totaal

50.789

34.593

(8)

16.561

68.813

3.675

-

-

2.178

1.497

24.087

-

-

936

23.151

78.551

34.593

-

19.675

93.461

Intermediaries and agents

This item relates to current accounts

with brokers and underwriters. In 2006,

this includes a debt of € 3.475.000 owed

by sister company Bloemers & Co Assur-

adeuren B.V., Rotterdam (in 2005 this

debt amounted to € 4.188.000).

Vorderingen op tussenpersonen en gevolmachtigden

Betreft saldi in rekeningen-courant met makelaars en assuradeuren.

In 2006 hieronder opgenomen een vordering ad € 3.475.000 op

zustermaatschappij Bloemers & Co Assuradeuren B.V. te Rotterdam

(in 2005 een vordering van € 4.188.000).



2006

(x €1000.-)

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Afschrijvingspercentage 25%

Stand per 1 januari:

Verkrijgingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde

Mutaties in boekwaarde:

Investeringen

Afschrijvingen

Saldo

Stand per 31 december:

Verkrijgingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde

393

158

235

316

105

211

709

263

446

Tangible fixed assets

Other equipment

Depreciation of 25%

Balance as per 1 January:

At cost

Cumulative depreciation

Balance sheet value

Changes in balance sheet value

Investments

Depreciation

Balance

Balance as per 31 December:

At cost

Cumulative depreciation

Balance sheet value

31 december

2005
31 december

2006
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Revaluation reserve

Balance as at 1 January

Effect of change of system

for negative revaluation

Change associated with

negative revaluation

Movement from other reserve

Unrealised results on investments

Balance as at 31 December

Other reserves

Balance as at 1 January

Effect of change of system

for negative revaluation

Movement to

revaluation reserve

Allocation of result

Dividend

Balance as at 31 December

(x €1000.-)

Herwaarderingsreserve

Stand per 1 januari

Effect stelselwijziging in verband

met negatieve herwaardering

Mutatie in verband met negatieve

herwaardering

Overboeking van algemene reserve

Niet gerealiseerde resultaten op

beleggingen

Stand per 31 december

Overige reserves

Stand per 1 januari

Effect stelselwijziging in verband

met negatieve herwaardering

Overboeking naar

herwaarderingsreserve

Resultaatbestemming

voorgaand boekjaar

Dividend

Stand per 31 december

10.802

10.802

-50

70

154

10.976

6.429

-

6.429

- 70

10.477

- 3.360

13.476

4.207

1.558

5.765

-397

64

5.370

10.802

1.684

- 1.558

126

-64

6.367

-

6.429

(x €1000.-)

Capital and reserves

The authorised share capital amounts

to € 50.000 divided into 500.000

shares of € 0,1, of which 151.560 shares

are issued and € 12.504 is paid up.

All issued shares are held by Bloemers

Beheer B.V., Rotterdam.

Eigen vermogen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 50.000 verdeeld in 500.000

aandelen à € 0,1 waarvan geplaatst 151.560 stuks en waarop is gestort

€ 12.504. Alle geplaatste aandelen zijn in het bezit van Bloemers

Beheer B.V., Rotterdam.

31 december

2005
31 december

2006



Technische voorzieningen voor niet verdiende

premies en lopende risico’s

Bruto overlopende premies

Herverzekeringsdeel overlopende premies

Eigen rekening

Technische voorzieningen voor te

betalen schaden

Bruto uitstaande schade

Herverzekeringsdeel uitstaande schade

Eigen rekening

De looptijd van de technische voorzieningen voor

te betalen schaden is overwegend langlopend.

Technical provisions for unearned

premiums and unexpired risks

Gross premiums

Reinsurers’ share

For own account

Technical provisions for

outstanding claims

Gross claims

Reinsurers’ share

For own account

The technical provisions for unpaid

claims are generally long-term in nature.

With effect from the 2006 financial year,

the negative revaluation for each individual

asset will be included in the profit and

loss account. Up to and including the

2005 financial year, negative revaluation

was determined for all assets collectively.

If revaluation had also been measured for

each individual asset in the 2005 financial

year, the net profit would have been € 397

higher. There was no effect on the total

capital and reserves. The comparative

figures have been adjusted accordingly.

Met ingang van boekjaar 2006 wordt de negatieve herwaardering per

individueel actief verantwoord via de winst- en verliesrekening. Tot en met

boekjaar 2005 werd de negatieve herwaardering collectief bepaald. Zou in

boekjaar 2005 de herwaardering ook per individueel actief zijn bepaald, dan

zou de nettowinst € 397 hoger zijn geweest. Er is geen effect op het totaal

van het eigen vermogen. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Brand en

andere

schade aan

goederen

Algemene

aansprake-

lijkheid

Overige

branches

Totaal

Brand en

andere

schade aan

goederen

Algemene

aansprake-

lijkheid

Overige

branches

Totaal

1.344

367

977

7.324

3.655

3.669

1.671

1.359

312

10.339

5.381

4.958

9.583

3.995

5.588

84.173

32.571

51.602

2.422

1.999

423

96.178

38.565

57.613
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Provision

The taxation provision can be

broken down as follows:

Balance as at 1 January

Additions

Withdrawals

Total

These provisions are generally

long-term.

Other liabilities

Corporation tax

Various

(x €1000.-)

Voorziening

Het verloop van de voorziening

belastingen kan als volgt

gespecificeerd worden:

Balans per 1 januari

Toevoegingen

Onttrekkingen

Totaal

De looptijd van deze voorzienin-

gen is overwegend langlopend.

Overige schulden

Vennootschapsbelastingen

Diversen

3.771

92

-

3.863

1.007

537

1.544

(x €1000.-)

1.854

1.917

-

3.771

-

512

512

Off-balance-sheet commitments

Nassau Verzekering Maatschappij N.V. is

affiliated to the Nederlandse Herverzeker-

ingmaatschappij voor Terrorismeschaden

N.V. (NHT). This means that Nassau

Verzekering Maatschappij N.V. pays a pro-

portion of the reinsurance premium and

other expenses of NHT and that Nassau

Verzekering Maatschappij N.V. provides

guarantees for its share of the NHT excess

of 0.0994672906% of the first layer of

€ 400million. The company is part of a

fiscal entity for the purposes of corporation

tax. The company is therefore jointly and

severally liable for the liabilities pursuant to

corporation tax for the fiscal entity as a whole.

Niet uit balans blijkende verplichtingen

Nassau Verzekering Maatschappij N.V. is aangesloten bij de Nederlandse

Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Dienten-

gevolge betaalt Nassau Verzekering Maatschappij N.V. haar aandeel in de

herverzekeringspremie en overige kosten van NHT en staat Nassau Verzekering

Maatschappij N.V. garant voor haar aandeel in het eigen risico van NHT, zijn-

de 0,0994672906% van de eerste layer van € 400 miljoen. De vennootschap

maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Op grond hiervan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de

schulden inzake vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel.

31 december

2005
31 december

2006



(x €1000.-)

Aanwezige en vereiste

solvalibiliteitsmarge

Aanwezige solvabiliteitsmarge

Gestort aandelenkapitaal

De helft van het obligo op

door een verzekeraar met zetel

in Nederland geplaatste aandelen

indien tenminste 25 % van het

geplaatste kapitaal is gestort

Reserves:

Algemene

Herwaardering

Totaal

Vereiste solvabiliteitsmarge

Overschot

27.950

10.976

(x €1000.-)

Available and required

solvency margin

Available solvency margin

Paid-up share capital

50% of the liability attached to

the shares issued by a Dutch

registered insurancecompany with

at least 25% of the issued share

capital being paid-up

Reserves:

Other reserves

Revaluation reserve

Total

Required solvency margin

Surplus

12.504

1.326

38.926

52.756

9.434

43.322

(x €1000.-)

31 december

2006
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Winst en
verliesrekening 2006

66

67

Premiums earned for own account

Gross premiums

Outgoing reinsurance premiums

Change in technical provisions for

unearned premiums and unexpired risks

Gross

Reinsurers’ share

Allocated return on investments

Claims for own account

Gross claims

Reinsurers’ share

Change in provision for outstanding claims

Gross

Reinsurers’ share

Operating expenses

Acquisition costs

Administrative expenses

Reinsurance commission

and profit commission

Result technical account

non-life insurance

(x €1000.-)Profit and loss account

Technical account non-life insurance

Verdiende premies eigen rekening

Brutopremies

Uitgaande herverzekeringspremies

Wijziging technische voorzieningen niet-

verdiende premies en lopende risico’s

Bruto

Aandeel herverzekeraars

Toegerekende opbrengsten

uit beleggingen

Schaden eigen rekening

Bruto

Aandeel herverzekeraars

Wijziging voorziening te betalen schaden

Bruto

Aandeel herverzekeraars

Bedrijfskosten

Acquisitiekosten

Beheerskosten

Provisie en winstdeling ontvangen van

herverzekeraars

Resultaat technische rekening

schadeverzekering

78.714

- 32.502

46.212

342

- 125

46.429

9.475

23.601

- 9.172

14.429

1.887

2.267

18.583

25.308

3.411

- 11.578

17.141

20.180

79.549

- 37.279

42.270

- 264

215

42.221

2.424

18.932

- 8.454

10.478

10.515

- 4.131

16.862

24.968

2.873

- 12.913

14.928

12.855

(x €1000.-)

Technische rekening schadeverzekering
31 december

2005
31 december

2006



(x €1000.-)

Resultaat technische rekening

schadeverzekering

Opbrengsten uit beleggingen

Opbrengsten uit deelnemingen

Opbrengsten uit overige beleggingen

Waardeverandering van beleggingen

Gerealiseerde winst op beleggingen

Toegerekende opbrengst uit

beleggingen overgeboekt

naar technische rekening schade-

verzekering

Beleggingslasten

Beheerskosten en rentelasten

Resultaat uit gewone bedrijfs-

uitoefening voor belastingen

Belastingen resultaat uit gewone

bedrijfsuitoefening

Resultaat na belastingen

20.180

29

1.723

50

8.383

10.185

- 9.475

352

352

20.538

6.064

14.474

12.855

34

3.405

397

915

4.751

- 2.424

177

177

15.005

4.528

10.477

(x €1000.-)

Result technical account non-life

insurance

Income from investments

Income from participating interests

Income from other investments

Revaluation on investments

Realised gains on investments

Return on investments

allocated

to the technical account,

non-life insurance

Investment charges

Admin. expenses and interest charges

Result on ordinary activities

before taxation

Tax on profit from ordinary activities

Result after taxation

Profit and loss account

Non-technical account non-life insurance

Niet-technische rekening schadeverzekering
31 december

2005
31 december

2006



Doen waar we goed in zijn

annual report 2006jaarverslag 2006jaarrekening

Kasstroom
overzicht 2006
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Cash flow from

operating activities

Premiums received

Reinsurance premiums paid

Interest and dividend received

Claims paid, gross

Received from reinsurer in connection

with claims

Acquisition costs paid

Other operating costs paid

Paid investment charges

Commissions received and bonuses

for reinsurers

Paid taxes

Total cash flow from

operating activities

(x €1000.-)Cash flow statement 2006

Kasstroom

uit operationele activiteiten

Ontvangen premies

Betaalde herverzekeringspremies

Ontvangen rente en dividenden

Betaalde schaden

Ontvangen van herverzekeraars

in verband met schaden

Betaalde acquisitiekosten

Betaalde overige bedrijfskosten

Betaalde beleggingslasten

Ontvangen provisies en winstdeling

van herverzekeraars

Betaalde belastingen

Totaal kasstroom uit

operationele activiteiten

78.714

- 32.502

1.655

- 23.601

9.172

- 25.308

- 3.306

- 352

11.578

- 6.064

9.986

79.549

- 37.279

3.341

- 18.932

8.454

- 24.968

- 2.801

- 177

12.913

- 4.350

15.750

(x €1000.-)

31 december

2005
31 december

2006



(x €1000.-)

-316

- 34.593

- 34.909

27.121

- 7.788

2.579

- 3.360

- 781

1.417

- 8

- 11.585

- 11.593

5.265

- 6.328

252

-

252

9.674

(x €1000.-)

Kasstroom uit investerings- en

beleggingsactiviteiten

Investeringen en aankopen

- materiële vaste activa

- overige beleggingen

Desinvesteringen, aflossingen

en verkopen

- overige beleggingen

Totaal kasstroom uit investerings-

en beleggingsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie kortlopende vorderingen

en schulden

Betaald dividend

Totaal kasstroom

financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen en

deposito’s bij kredietinstellingen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld

volgens de directe methode.

Cash flow from

investment activities

Investments and purchases

- tangible fixed assets

- other investments

Divestments, repayments

and sales

- other investments

Total cash flow from

investments activities

Cash flow from financing activities

Change in current

receivables and debts

paid dividend

Total cash flow from

financing activities

Change cash at bank

and in hand

The cash flow statement was drawn

up using the direct method.

31 december

2005
31 december

2006
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Operating expenses

Salaries and wages

Social security

Other operating costs

(x €1000.-)

Beheerskosten

Lonen en salarissen

Sociale lasten

Overige bedrijfskosten

Opbrengsten van beleggingen

Aandelen

Obligaties

Deposito’s bij kredietinstellingen

Depots bij verzekeraars

Liquide middelen

Totaal

1.107

295

2.009

3.411

(x €1000.-)

1.020

178

1.675

2.873

Gemiddeld

belegd

bedrag

Opbrengsten

Interest

Opbrengsten

Dividend

Opbrengsten

Totaal

59.801

2.586

23.619

17

12.238

-

150

615

2

215

982

741

741

741

150

615

2

215

1.723

Returns on investments

Shares

Bonds

Deposits with credit institutions

Deposits with insurance companies

Cash at bank and in hand

Total

Toelichting winst
en verliesrekening
Boekjaar 2006

Notes to the profit and loss

account at 31 December 2006

31 december

2005
31 december

2006

The salaries, wages and social security

charges (including pension charges) relate

to employees in Germany and France.

Foreign staff have a voluntary contribution

plan that has been housed with a life

assurance company. This means that

foreign staff are required only to pay the

agreed contributions to the insurance

company. The insurance company bears

the full actuarial risk. The contributions

due are entered directly in the profit

and loss account. The as yet unpaid

contributions and the contributions due

for repayment have been entered under

current debts and receivables respectively.

De lonen, salarissen en sociale lasten (inclusief pensioenlasten) betreffen

werknemers in Duitsland en Frankrijk. De buitenlandse werknemers hebben een

eigen toegezegde-bijdrage regeling die zijn ondergebracht bij een levens-

verzekeringsmaatschappij. Dit houdt in dat de buitenlandse werknemers enkel

de verplichting hebben de overeengekomen bijdragen aan de verzekerings-

maatschappij te betalen. Het actuarieel risico ligt volledig bij de verzekerings-

maatschappij. De verschuldigde bijdragen worden rechtstreeks in de winst-

en-verliesrekening verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen bijdragen

worden opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen.



Brutopremies

Verdiende brutopremies

Bruto betaalde schaden

Schadelast voor aftrek herverzekering

Bedrijfskosten

Herverzekeringssaldo

(x €1000.-)

Gross premiums

Gross premiums earned

Gross claims paid

Claims incurred before reinsurance

Operating expenses

Balance of reinsurance

Geographical segmentation premium

The Netherlands

Other EU

Countries outside EU

Total

(x €1000.-)Summary of non-life

insurance operations

Brand en

andere

schade aan

goederen

Algemene

aansprake-

lijkheid

Overige

branches

Totaal

8.256

9.004

7.978

4.756

1.760

1.730

61.939

61.793

15.228

22.640

15.057

7.304

8.519

8.259

395

- 1.908

324

5.110

78.714

79.056

23.601

25.488

17.141

14.144

Overzicht
schadeverzekerings-
bedrijf

(x €1000.-)

Geografische segmentatie premie

Nederland

Overige EU

Landen buiten EU

Totaal

59.082

19.632

-

78.714

2006
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Beloning Commissarissen

De beloning aan huidige en voormalige commissarissen beliep in 2006

€ 45 (2005: € 32).

Werknemers.

Het gemiddelde aantal werknemers werkzaam bij de vennootschap in

2005 is 17 (2005: 15).

De Directie, Rotterdam, 27 maart 2007

Provisions of the articles
of association governing
profit appropriation

Article 23 stipulates the following

with respect to profit appropriation

Paragraph 1

The distributable profit shall be at the

disposal of the General Meeting of

Shareholders for distribution in the

form of dividend, for taking to reserves

or for any other purpose within the

objects of the company as this meeting

shall resolve. In determining the

distribution to be made per share,

account shall be taken only of that

amount wich is required to be paid up

on the nominal value of the shares.

Statutaire bepaling inzake de winstbestemming conform artikel 23

Lid 1

De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene

vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere

doeleinden binnen het doel van de vennootschap als die vergadering zal

besluiten. Bij de berekening van het winstbedrag dat op ieder aandeel

zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen

op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.

Renimeration of supervisory board

In 2006, the renumeration of the

serving and former members of

the Supervisory Board amounted

to € 45 (2005: € 32).

Employees

The average number of employees

in 2006 was : 17 (2005: 15).

Board of Management

Rotterdam, 27 March 2007

Winstbestemming
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Paragraph 2

The company may only make distributions

to the shareholders and other parties

entitled to the distributable profit in so

far as its capital and reserves exceed the

paid-up and called-up portion of the

capital plus the reserves required to be

held by law or the Articles of Association.

In determining profit distribution,

shares held by the company in its own

capital shall not be taken into account.

Paragraph 3

Profit shall be distributed after adoption

of the annual accounts showing that

such a distribution is valid.

Paragraph 4

The General Meeting of Shareholders

may decide, subject to paragraph 6, to

distribute one or more interim dividends.

Paragraph 5

Unless another date is set by the General

Meeting of Shareholders, dividends shall

be payable immediately following their

determination.

Paragraph 6

Dividends which have not been claimed

within a period of five years of being

made payable shall revert to the company.

Profit appropriation

The General Meeting of Shareholders

decided to distribute one

third of the 2006 result of € 14.474, i.e.

€ 4.825, as dividend and the addition of

the remainder, i.e. € 9.649, to the other

reserves. This has not been included in

the balance sheet.

Lid 2

De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de

voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen

vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal

vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten

worden aangehouden. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de

aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.

Lid 3

Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening

waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

Lid 4

De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde

in het zesde lid, bevoegd tot uitkering van één of meer interimdividenden

te besluiten.

Lid 5

Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn

dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.

Lid 6

Dividenden, waarover binnen vijf jaar nadat zij betaalbaar zijn geworden

niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Winstverdeling

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten een derde

van het resultaat 2006 ad € 14.474 zijnde € 4.825 als dividend uit te

keren en het overige ad € 9.649 toe te voegen aan de overige reserves.

Dit voorstel is nog niet in de balans verwerkt.



Doen waar we goed in zijn

annual report 2006jaarverslag 2006accountantsverklaring

Aan: de directie van
Nassau Verzekering
Maatschappij N.V.

To the Board of
Director’s of
Nassau Verzekering
Maatschappij N.V.

Auditor’s report

Report on the financial statements

We have audited the accompanying

financial statements 2006 of Nassau

Verzekering Maatschappij NV,

Rotterdam, which comprise the balance

sheet as at December 31st, 2006, the

profit and loss account for the year then

ended and the notes.

Management’s responsibility

Management is responsible for the

preparation and fair presentation of

the financial statements and for the

preparation of the Director’s report,

both in accordance with Part 9 of Book 2

of the Netherlands Civil Code. This

responsibility includes: designing,

implementing and maintaining internal

control relevant to the preparation and

fair presentation of the financial

statements that are free from material

misstatement, whether due to fraud

or error; selecting and applying

appropriate accounting policies; and

making accounting estimates that are

reasonable in the circumstances.

Auditor’s responsibility

Our responsibility is to express an

opinion on the financial statements

based on our audit. We conducted our

audit in accordance with Dutch law.

This law requires that we comply with

Accountantsverklaring

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2006 van Nassau Verzekering Maatschappij

N.V. te Rotterdam bestaande uit de balans per 31 december 2006 en de

winst- en verliesrekening over 2006 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken

van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient

weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid

omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een

intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw

weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig

dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of

fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen

voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder

de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaar-

rekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in

overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij

verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn

wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen

afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren

74

75



ethical requirements and plan and \

perform the audit to obtain reasonable

assurance whether the financial

statements are free from material

misstatement. An audit involves

performing procedures to obtain audit

evidence about the amounts and

disclosures in the financial statements.

The procedures selected depend on the

auditor’s judgment, including the

assessment of the risks of material mis-

statement of the financial statements,

whether due to fraud or error. In making

those risk assessments, the auditor

considers internal control relevant to the

entity’s preparation and fair presentation

of the financial statements in order to

design audit procedures that are

appropriate in the circumstances, but

not for the purpose of expressing an

opinion on the effectiveness of the

entity’s internal control. An audit also

includes evaluating the appropriateness

of accounting policies used and the

reasonableness of accounting estimates

made by management, as well as

evaluating the overall presentation of the

financial statements. We believe that the

audit evidence we have obtained is

sufficient and appropriate to provide a

basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements

give a true and fair view of the financial

position of Nassau Verzekering

Maatschappij as at December 31st,

2006, and of its result for the year then

ended in accordance with Part 9 of

Book 2 of the Netherlands Civil Code.

Report on other legal and

regulatory requirements

Pursuant to the legal requirement under

2:393 sub 5 part e of the Netherlands

Civil Code, we report, to the extent of

our competence, that the management

board report is consistent with the

financial statements as required by 2:391

sub 4 of the Netherlands Civil Code.

The Hague, 5 April 2007

for Ernst & Young Accountants

w.s. A.A. Heij RA

van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit

te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeels-

vorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de

risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of

fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor

het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen

en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verant-

woorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die

onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel

hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne

beheersingssysteem van de vennootschap.

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaard-

baarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en

van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de vennootschap

heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de

jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-

informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte

en de samenstelling van het vermogen van Nassau Verzekering

Maatschappij N.V. op 31 december 2006 en van het resultaat over 2006

in overeenstemming Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften

en/of voorschriften van regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e

BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,

verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 5 april 2007,

Ernst & Young Accountants

Namens deze

w.g. A.A. Heij RA
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