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ARAG RECHTSBIJSTAN D
 

Als onafhankelijk specialist biedt ARAG Rechtsbijstand verzekeringsproducten aan in het 

segment rechtsbijstandverzekeringen. 

ARAG Rechtsbijstand is haar activiteiten in Nederland gestart in 1962 en is hierdoor één van de 

oudste aanbieders in deze jonge branche, één van de weinige branches in de verzekerings

sector waarin nog autonome groei te realiseren is. ARAG Rechtsbijstand is één van de grootste 

maatschappijen in dit segment. 

ARAG Rechtsbijstand werkt samen in de ARAG-Groep die wereldwijd haar verzekerings

producten aanbiedt. Er zijn vestigingen in 14 Europese landen en in de Verenigde Staten van 

Amerika. De aandelen van de ARAG-Groep zijn geheel in handen van één familie. 

ARAG Rechtsbijstand heeft als doelstelling bekend te staan als innoverende, dynamische, 

klantgerichte intermediairmaatschappij en dé specialist op het gebied van rechtsbijstand

verzekeringen, die op een adequate, snelle en klantvriendelijke wijze haar diensten verleent. 

ARAG Rechtsbijstand richt zich op twee doelgroepen, te weten de particulier en de 

zakelijk markt. Van deze groepen wil ARAG Rechtsbijstand het financiële risico overnemen dat 

ontstaat wanneer juridische bijstand noodzakelijk is in het geval van een conflict. 

In principe wordt rechtsbijstand in natura verleend door de eigen afdeling Rechtshulp van ARAG 

Rechtsbijstand. 

In een aantal gevallen wordt, in verband met wettelijke voorschriften, de rechtsbijstand door 

andere externe deskundigen in de rechtshulpverlening verleend. 

In 2007 behandelde ARAG ongeveer 47.000 zaken, waarvan ongeveer 44.000 in eigen huis. Het gaat 

hierbij voornamelijk om verkeerszaken met materiële schade of letselschade, arbeidszaken, 

geschillen over onroerende zaken (huur of koop), contractuele geschillen en bestuursrechtelijke 

zaken. 

In 1993 heeft ARAG het ARAG-Advocatennetwerk® opgericht. Met de deelnemende advocaten

kantoren zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. 

ARAG opereert vanuit 3 vestigingen: Leusden, Breda en Roermond. Hierdoor is ARAG in staat 

de klanten dicht bij huis van rechtsbijstand te verlenen. 
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ARAG Rechtsbijstand is intermediairmaatschappij: de producten van ARAG Rechtsbijstand 

worden uitsluitend door middel van intermediaire distributie aan de consumenten aangeboden. 

De producten van ARAG zijn modulair opgebouwd en zijn gericht op het verzekeren van 

subjecten (gezin of bedrijf). De polisvoorwaarden zijn in helder Nederlands, zonder vaktermen, 

geschreven. Met de rechtsbijstandverzekering biedt ARAG tevens de dienstverlening van haar 

dochterbedrijf Rechtswijzer aan, die bestaat uit kosteloze telefonische advisering, doorverwijzing 

naar de jUiste instanties of dienstverleners, eigen juridische dienstverlening en bemiddeling naar 

de voor een bepaalde zaak juiste juridische deskundige. 
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KERNCIJFERS
 

(tn duizenden euro's) 2007 2006 2005 2004 2003 

GEBOEKTE PREMIE 100.561 94.561 88.217 79.780 72.236 

VERDIENDE PREMIE 98569 91.746 86.129 76.635 70.307 

EXTERNE SCHADEBETALINGEN 16.554 14.402 15.911 15.827 15.815 

VERZEKERINGSTECHNISCH RESULTAAT 10.478 10.320 6.482 -87 2.369 

RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 9.592 11033 7.031 511 3.043 

BELASTINGEN 2.495 3.630 2.131 108 1.038 

RESULTAAT NA BELASTINGEN 7.097 7.403 4.900 403 2005 

EIGEN VERMOGEN 22517 20.170 12.580 13.810 12.907 

BALANSTOTAAL 148.442 138221 118.437 99.890 84.151 

KERNPUNTEN 

- De groei van de geboekte premie bedraagt € 6 mio., ten opzichte van 2006 betekent dit 

een stijging van 6,35%. 

- De schadevoorziening bedraagt in 2007 80,4% van de verdiende premie. 

- Het aantal schademeldingen is ten opzichte van 2006 gestegen met 3.3%. De in vorige jaren 

geconstateerde ontwikkeling in de verschuiving van verhoudingsgewijs minder verkeerszaken naar meer 

juridische zaken heeft zich in 2007 voortgezet. In 2007 is de verschuiving iets minder sterk geweest dan 

in het voorgaande jaar. 
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BERICHT VAN DE RAAD 
VAN COMMISSARISSEN 

Tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 20 maart 2007, zijn de 

volgende besluiten genomen: 

- De jaarrekening over het boekjaar 2006 werd goedgekeurd en de resultaatbestemming werd 

conform het voorstel vastgesteld; derhalve werd € 2.414.537,- aan de vrije reserves toegevoegd 

en € 4.755.010,- als dividend (waarvan € 2.505.010,- reeds als interim-dividend) uitgekeerd. 

- Décharge is verleend aan de leden van de directie voor hun bestuur over het boekjaar 2006 en 

décharge is verleend aan de leden van de Raad van Commissarissen voor hun toezicht over 

het boekjaar 2006. 

- De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2006 werd 

vastgesteld. 

- De door de Algemene vergadering van Aandeelhouders verleende opdracht aan 

PricewaterhouseCoopers Accountants NV. om de jaarrekening te onderzoeken werd 

verlengd tot en met het boekjaar 2007. 

Op 13 november 2007 hebben de Aandeelhouders besloten tot uitkering van een interim-dividend 

van € 2.500.000,-. 

In het afgelopen jaar is de Raad van Commissarissen drie keer met de directie in vergadering 

bijeen geweest. Daarbij werd aandacht besteed aan de gebruikelijke onderwerpen: het 

strategisch beleid, het operationele plan, de begroting, de risicoanalyse en de 

beheersingssystemen, marktontwikkeling en de operationele gang van zaken, de jaarrekening 

en het jaarverslag. Gedurende het jaar 2007 zijn een drietal intemal audits uitgevoerd. 

De Raad heeft de uitkomsten van deze audits, alsmede de reactie van het management op de 

bevindingen, met tevredenheid vernomen. De Raad stelt zich daarnaast periodiek op de 

hoogte van het in ontwikkeling zijnde informatiseringssysteem en de beheersingsmaatregelen 

hieromtrent. 

Tenslotte heeft de Raad specifiek aandacht geschonken aan de periodieke rapportages inzake 

risico management welke binnen groepsverband op kwartaalbasis worden gegenereerd en 

aandacht geven aan het gehele scala van strategische, financiële, actuariêle en 

beleggingsrisico's. Deze rapportages geven aan dat de vennootschap voldoende waarborgen 

heeft ingesteld om haar risico's te kunnen afdekken. 

Conform artikel 17 lid 1 van de statuten bieden wij u hierbij de door de directie opgemaakte 

jaarrekening aan, evenals het jaarverslag over het boekjaar 2007. De jaarrekening, die door 

PricewaterhouseCoopers Accountants NV. is gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende 

verklaring en die is opgenomen op pagina 38 van dit verslag, is door de Raad in haar vergadering 

van 12 maart 2008, na bespreking met de directie en de externe registeraccountant, 

goedgekeu rd. 
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De voorgestelde resultaalbestemming is opgenomen op pagina 40 van dit verslag. Wij stellen 

aan de op 12 maart 2008 te houden jaarlijkse Algemene vergadering van Aandeelhouders voor 

de jaarrekening, met het daarin opgenomen voorstel tot resultaatbestemming, vast te stellen. 

Tot slot spreekt de Raad van Commissarissen haar waardering uit over de grote inzet in het 

verslagjaar van de directie en alle medewerkers. De Raad is van mening dat de onderneming ook 

in de toekomst een goede basis heeft voor een kansrijke ontwikkeling op de rechtsbijstand

verzekeringsmarkt in Nederland. 

Leusden, 12 maart 2008 

Raad van Commissarissen: 

Dr. P.-O. Fa~bender (voorzitter) 

Or. J. Kathan 

W. Nicoll 

K.Olgers 

A.H.D. Schmitz 
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VERSLAG VAN DE DIRECTIE
 

GROEI PREMIEOMZET 

RESULTAAT 

JURIDISCHE 

DIENSTVERLENING 

KWALITEIT VAN DE 

DIENSTVERLENING 

ONTWIKKELINGEN 

IN DE MARKT 

HUMAN RESOURCES 

ARAG heeft in 2007 haar omzet tot boven de € 100 miljoen zien groeien. De premie is met € 6
 

mio toegenomen, een stijging van 6,35% ten opzichte van 2006.
 

Het resultaat voor belastingen bedraagt € 9,6 mio., en is een daling van de
 

winst ten opzichte van de afgelopen jaren, hetgeen veroorzaakt wordt door de
 

beursontwikkelingen gedurende 2007 en de in 2007 doorgevoerde stelselwijziging.
 

Het aantal schriftelijke schademeldingen is 46.896, wat een stijging van 3,3% betekent.
 

De trend van de afgelopen jaren, dat het percentage verkeerszaken afneemt en het percentage
 

niet-verkeerszaken toeneemt, heeft zich voortgezet. Het aantal telefonische vragen dat bij het
 

Service Center van ARAG binnenkomt is gestegen en in 2007 boven de 110.000 uitgekomen.
 

Bij onderzoeken door exteme organisaties wordt de performance van ARAG steeds als goed
 

beoordeeld. ARAG houdt zelf periodiek klanttevredenheidsonderzoeken om aan de hand van
 

de resultaten hiervan gericht te werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de
 

dienstverlening.
 

Wij zijn trots op onze perfonmanceverbetering die zowel uit externe onderzoeken als onze
 

eigen klanttevredenheidsonderzoeken ondubbelzinnig blijkt.
 

De vestigingen in Roermond en Breda zijn in 2007 wederom gegroeid in het aantal
 

medewerkers.
 

AI enige jaren is er een trend van steeds verdergaande juridisering van de samenleving.
 

Verder wordt de regelgeving ingewikkelder en blijven de mogelijkheden voor gefinancierde
 

rechtshulp beperkt. De behoefte aan rechtsbijstand en het verzekeren hiervan zijn hierdoor
 

toegenomen. De verwachting is dat deze trend zich ook in de komende jaren zal voortzetten
 

en daardoor de rechtsbijstandbranche en ook ARAG kan blijven groeien.
 

ARAG heeft veel aandacht besteed aan personeelsmanagement. Het in 2006 ingevoerde
 

systeem van belonen en beoordelen is succesvol germplementeerd.
 

De beleidslijn om zoveel mogelijk zaken intern te behandelen is ook in 2007 vastgehouden.
 

Eind 2007 had ARAG 9 advocaten in loondienst.
 

De "ARAG Academy" levert zowel een opleiding voor jonge juristen als een programma voor
 

permanente ontwikkeling van ervaren juristen op. Door onze medewerkers wordt ARAG goed
 

gewaardeerd. Uit het in 2007 gehouden 'medewerkerstevredenheidsonderzoek' kwam deze
 

waardering tot uiting.
 

9. 



SAMENWERKING MET 

HET INTERMEDIAIR 

SAMENWERKING MET 

DE ADVOCATUUR 

RISICOBEHEER 

ARAG is er trots op een echte intermediairmaatschappij te zijn en geeft ook daadwerkelijk inhoud
 

aan de samenwerking met het intermediair. ARAG organiseert regelmatig trainingen en seminars
 

op het gebied van marketing, bedrijfsvoering en schadebehandeling. Daarnaast houdt ARAG
 

panelsessies om het intermediair te betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en
 

nieuwe ICT-toepassingen.
 

In nauw overleg met het intermediair is een nieuw product ontwikkeld, specifiek gericht op de
 

markt van de zelfstandige zonder personeel (ZZP).
 

In 2007 is de geheel vernieuwde website van ARAG operationeel geworden met daaraan
 

gekoppeld een extranetvoorziening voor het intermediair waardoor deze gemakkelijker en
 

efficiênter met ARAG kan samenwerken. Offertes en polissen kunnen online worden aangevraagd
 

en ook schaden kunnen zo worden gemeld; daarnaast krijgt het intermediair meer ondersteuning
 

op het gebied van marketing en verkoop.
 

Door het beleid van interne schadebehandeling is het aantal zaken dat is uitbesteed aan externe
 

advocaten wederom afgenomen. De samenwerking met het ARAG-Advocatennetwerk® is op
 

hetzelfde, goede niveau gebleven.
 

ARAG besteedt veel aandacht aan het beheersen van alle risico's van de bedrijfsvoering.
 

Risico management is een van de belangrijkste kern beleidspunten voor de moedermaatschappij,
 

de Raad van Commissarissen, de directie, het management en de medewerkers.
 

De planning & control cycle omvat een jaarlijks strategisch plan en meerjarenbudget alsmede
 

periodieke rapportage op kwartaal-, maand- en weekbasis. De directie overlegt met de Raad van
 

Commissarissen over de prestaties en vooruitzichten van de onderneming. Hiervoor stelt de directie
 

een kwartaalrapportage samen waarin alle elementen uit de bedrijfsvoering aan de orde komen.
 

Audits vinden plaats door de externe accountant, de interne accountant en de afdeling Kwaliteit.
 

Daarnaast worden specifieke audits op verzoek van de directie door de externe accountant verricht
 

o.a. op EDP terrein. 

Binnen de ARAG Groep stelt de afdeling RisicoManagement, op basis van door de diverse 

bedrijfsonderdelen aangeleverde data, periodiek een risico-rapportage samen voor de leiding van de 

bedrijfsonderdelen en de leiding van de Groep. Deze risico-rapportage bestaat uit actuariële- en 

ALM risico's, operationele risico's en strategische risico's. De diverse risico-componenten worden 

geïdentificeerd en gekwantificeerd en vervolgens afgewogen tegen het financieel draagvermogen van 

de onderneming. De risico-rapportages worden indien nodig specifiek tijdens de vergaderingen van 

de Raad van Commissarissen aan de orde gesteld. 

Acceptatie van reguliere risico's en schaden vindt plaats op basis van vooraf bepaalde regels en 

richtlijnen. Acceptatie van niet reguliere risico's of acceptatie onder bijzondere condities 

behoeven vooraf de toestemming van management en/of directie. 

Een extern actuaris is verantwoordelijk voor de certificering van de schadereserves. Periodiek vindt 

overleg plaats tussen de organisatie en de actuaris over ontwikkelingen in de schade last- en 

verwerking. 
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Verzekeringsrisico 

FINANCIËLE 

INSTRUMENTEN 

Marktrisico 

Renterisico 

Kred ietris tCO 

Liquid iteitsris ico 

SOLVABILITEIT 

TOEKOMST

PERSPECTIEF 

De schadereserves worden per kwartaal berekend, gebruik makend van actuariële software.
 

Instrumenten zijn ontwikkeld om de winstgevendheid van producten, diensten en afzetkanalen
 

te bewaken. ARAG accepteert geen risico's welke haar draagvermogen te boven gaan.
 

ARAG heeft haar beleggingen uitbesteed aan een professionele partij. Hiertoe is tussen de
 

onderneming, de ARAG Groep en deze professionele partij een beleggingsmandaat
 

overeengekomen met daarin opgenomen de strategische- en tactische allocatie van de portefeuille,
 

duration, landen- en valutarisico's, concentratierisico en brancheverdeling. Het beleggingsmandaat
 

kenmerkt zich als conservatief, waarbij geen beleggingen in afgeleide produkten, derivaten of
 

alternatieve beleggingen worden genomen.
 

De belegger rapporteert maandelijks over de ontwikkeling- en stand van portefeuille en haar mandaat.
 

ARAG loopt ten aanzien van de beleggingsportefeuille risico's op het terrein van waardering en
 

toekomstige kasstromen.
 

ARAG is alleen werkzaam in Nederland en heeft geen valutarisico anders dan uit haar
 

beleggingen in aandelen.
 

ARAG loopt risico's ten aanzien van de waardering van effecten.
 

ARAG loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en beleggingen.
 

Voor vorderingen, beleggingen en schulden met variabele renteafspraken loopt ARAG risico ten
 

aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden
 

loopt ARAG risico's over de marktwaarde.
 

Met betrekking tot de vorderingen en beleggingen worden geen financiEde derivaten met
 

betrekking tot renterisico gecontracteerd.
 

Arag heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
 

ARAG heeft een actief monitoringsbeleid op de stand en ontwikkeling van de liquiditeitspositie.
 

Via cash forecasts wordt deze positie in overeenstemming gehouden met de aard en de looptijd
 

van haar verplichtingen.
 

De solvabiliteit bedraagt ultimo 2007194%. Binnen de ARAG Groep wordt gestreefd
 

naar een minimum solvabiliteitsniveau van 150% van het wettelijk vereiste niveau.
 

Onvoorziene omstandigheden daargelaten verwachten wij ook in de komende jaren een verdere
 

autonome groei te realiseren. De verwachte groei en de succesvolle implementatie van maat


regelen om de organisatie te verbeteren, vormen de basis voor een stijging van het resultaat.
 

Het personeelsbestand zal in 2008 beperkt groeien, vanwege de genoemde maatregelen om
 

de efficiency verder te verhogen.
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De goede resultaten zijn bereikt door de grote inzet van de medewerkers van ARAG.
 

Hiervoor zeggen wij hen hartelijk dank. Ook de externe partners danken wij voor de goede
 

samenwerking en hun bijdrage aan het succes van ARAG.
 

Wij vertrouwen erop dat allen in 2008 eveneens een positieve inbreng zullen hebben.
 

Leusden, 12 ma art 2008 

De directie: 

M.AA van Erven 

M.S. van Baaien RA 

mr. BA Snijder 
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JAARREKENING 2007
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BALANS PER 31 december 2007 

A	 C T I E F 

(In duizenden euro's) 

1 BELEGGINGEN
 

Terreinen en gebouwen
 

Groepsmaatschappijen en deelnemingen 

Overige financiële beleggingen: 

Aandelen 

Obligaties 

Deposito's bij kredietinstellingen 

2 VORDERINGEN 

Vorderingen uit verzekering:
 

Verzekeringnemers
 

Tussenpersonen
 

Overige vorderingen 

3 OVERIGE ACTIVA
 

Materiële vaste activa
 

Liquide middelen
 

OVERLOPENDE ACTIVA
 

Lopende rente
 

(vóór bestemming van het resultaat) 

31 december 2007 31 december 2006 

4.231	 4.231 

22	 24 

16.386	 16.429 

93.339	 82.199 

11.437	 13.390 

125.415 116.273 

354	 383 

13.789	 13.080 

293 234 

14.437	 13.697 

4.723	 3.260 

2.192	 3.368 

6.915	 6.628 

1.675	 1.623 

1.675 1.623 

148.442 138.221 
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PAS S I E F 
(In dUizenden euro's) 

4 EIGEN VERMOGEN 

Gestort en opgevraagd kapitaal 

Wettelijke reserves 

Overige reserves 

Onverdeeld resultaat 

5 TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

Voor niet-verdiende premies 

Voor te betalen schaden 

6 VOORZIENINGEN 

7 SCHULDEN 

Schulden uit directe verzekering 

Overige schulden 

8 OVERLOPENDE PASSIVA 

Betalingen onderweg 

31 december 2007 

5.534
 

15
 

9.871 

7.097 

22.517 

27.271 

79.269 

106.540 

8.189 

3.505 

7.196 

10.702 

495 

31 december 2006 

5.534
 

15
 

7.218 

7.403 

20.170 

25.885 

71.995 

97.880 

9.714 

4.664 

5.793 

10.457 

148.442 138.221 

15. 
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WINST- EN VERLIESREKENING 2007 

TECHNISCHE REKENING 
SCHADEVERZEKERING 
(in duizenden euro's) 

A VERDIENDE PREMIES 

Brutopremies
 

Wijziging technische voorziening
 

niet-verdiende premies
 

TOEGEREKENDE OPBRENGSTEN UIT
 

BELEGGINGEN
 

SCHADEN
 

Schaden
 

Wijziging voorziening voor
 

te betalen schaden
 

B BEDRUFSKOSTEN 

Acq uisitiekosten
 

Wijziging overlopende acquisitiekosten
 

Beheerskosten
 

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING
 

SCHADEVERZEKERING
 

2007 

100.561 

-1.992 

98.569 

2.771 

42.332 

7.274 

49.606 

30.272
 

-606
 

11.590 

41.256 

10.478 

2006 

94.561 

-2815 

40.255 

4.579 

28.065 

-702 

12.115 

91.746 

2.886 

44.834 

39.478 

16. 
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NIET-TECHNISCHE 

(In duizenden euro's) 

RESULTAAT TECHNISCHE REKENING 

SCHADEVER.ZEKERING 

OPBRENGSTEN UIT BELEGGINGEN 

Opbrengsten uit deelnemingen 

Opbrengsten uit andere beleggingen: 

Terreinen en gebouwen 

Overige beleggingen 

Waardeveranderingen van beleggingen 

Gerealiseerd resultaat op beleggingen 

BELEGGINGSLASTEN 

TOEGEREKENDE OPBRENGSTEN UIT 

BELEGGINGEN OVERGEBOEKT NAAR 

TECHNISCHE REKENING 

ANDERE BATEN
 

ANDERE LASTEN
 

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 

BELASTINGEN 

RESULTAAT NA BELASTINGEN 

REKENING
 

2007 

-127 

859 

3.984 

-4.053 

1.452 

10.478 

2.116 

-83 

-2.771 

48 

-197 

9.592 

-2.495 

7.097 

2006 

10320 

29 

806 

3.768 

-1.507 

894 

3.990 

-371 

-2.886 

260 

-280 

11.033 

-3.630 

7.403 
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TOTAAL RESULTAAT 

(in duizenden euro's) 

EIGEN VERMOGEN 

Balans per 1 januari 

Kapitaalstortingen in het boekjaar 

Storting aandelen 

Kapitaalonttrekkingen in het boekjaar 

Betaald (interim) dividend 

Balans per 31 december 

TOTAAL RESULTAAT 

2007 2006 

20.170 

o 

-4.750 

15.420 

22.517 

13.642 

2505 

-3.380 

12.767 

20.170 

7.097 7.403 
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------------

KASSTROOMOVERZICHT 2007 

(in dub:enden euro's) 

KASSTROOM UIT 

OPERATIONELE ACTIVITEITEN 

Netto winst 

Vermeerdering technische voorzieningen 

Waardeverminderingen beleggingen 

Mutatie voorzieningen 

Afschrijving vaste activa 

Mutatie kortlopende schulden 

Mutatie vorderingen 

Overige mutaties 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 

KASSTROOM UIT INVESTERINGS


EN BELEGGINGSACTIVITEITEN
 

Investeringen en aankopen
 

Beleggingen in terreinen, gebouwen en aandelen 

Overige beleggingen 

Materiële vaste activa 

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen 

Beleggingen in terreinen, gebouwen en aandelen 

Overige beleggingen 

Materiële vaste activa 

Totaal kasstroom uit investerings


en beleggingsactiviteiten
 

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 

Bijstorting aandelen 

Betaald dividend 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN 

2007 

7.097 

8.660 

4.052 

-1.525 

952 

245 

-740 

656 

19.397 

-24.982 

-74.475 

-2.415 

-101.872 

24.161 

61.887 

86.048 

-15.824 

o 
-4.750 

-4.750.-----------

-1.176 

2006 

7.403 

6.692 

1.743 

2.029 

1.345 

3.473 

-316 

-177 

22.192 
~---------_..

-7.419 

-118.090 

-1.116 

-126.625 

7.744 

97.328 

3 

105.075 

-21.550 

2.505 

-3.380 

-875 

-233 
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TOELICHTING 

ALGEMEEN 

AANDEELHOUDER 

ACTIVITEITEN 

DEELNEMINGEN 

HERVERZEKERING 

VREEMDE VALUTA 

STELSELWIJZIGING 

De aandelen van de vennootschap worden voor 99,8% gehouden door ARAG Allgemeine
 

Rechtsschutz Versicherungs-AG te Düsseldorf (BRD), die de financiële gegevens van de
 

vennootschap opneemt in haar geconsolideerde jaarrekening.
 

Deze is bij haar opvraagbaar.
 

De overige 0,2% worden gehouden door Dr. P.-O. FaBbender.
 

De vennootschap houdt zich uitsluitend bezig met verzekeringen op het gebied van
 

rechtsbijstand.
 

Op 22 maart 2007 is ten kantore van de afdeling handelsregister van de Kamer van Koophandel
 

Gooi· en Eemland opgaaf gedaan van het voldoen aan de criteria van een structuurvennootschap
 

in de zin van artikel 2:153 lid 1 BW.
 

De vennootschap houdt het gehele aandelenkapitaal van:
 

Rechtswijzer BV statutair gevestigd te Leusden
 

Arag International BV statutair gevestigd te Leusden
 

Op grond van artikel 2:407 lid 1 BW zijn deze niet geconsolideerd.
 

De vennootschap heeft geen herverzekeringsovereenkomst met derden afgesloten voor het
 

(gedeeltelijk) afdekken van haar eigen verzekeringsrisico's.
 

Onder de vordering uit verzekeringen (tussenpersonen) is in 2007 de vorderingen opgenomen
 

die in 2006 nog separaat gepresenteerd werd onder vorderingen uit herverzekering.
 

Vorderingen en schulden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per
 

bafansdatum. Koersverschillen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. Posten in de
 

winst- en verliesrekening worden omgerekend tegen dagkoers.
 

Als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving, van toepassing vanaf 1 januari 2007, heeft de
 

vennootschap een stelselwijziging doorgevoerd. Deze stelselwijziging heeft betrekking op de
 

waarderingsgrondslagen van beleggingen met betrekking tot vastrentende waarden.
 

De vergelijkende cijfers over 2006 zijn voor genoemde aspecten aangepast.
 

Met ingang van 2007 waardeert de vennootschap haar beleggingen met betrekking tot
 

vastrentende waarden conform wettelijke bepalingen op marktwaarde.
 

Hierbij wordt rekening gehouden met relevante belastingeffecten.
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Invloed stelselwijziging op vermogen en resultaat 

De stelselwijziging is rechtstreeks verweri<;t in het eigen vermogen per 1 januari 2006. De 

invloed van de stelselwijziging op het vermogen is weergegeven in onderstaande aansluiting van 

het groepsvermogen van 1 januari 2006 naar 1 januari 2007 (in duizenden euro's): 

Stand per 1 januari volgens oude grondslagen 

Belegging in vastrentende waarden 
Stelselwijziging 
Belastingeffect 

Stand per 1 januari volgens nieuwe grondslagen 

Eigen 
vermogen 

2007 

18.875 

1.743 
-448 

20.170 

Eigen 
vermogen 

2006 

12.580 

1.508 
-446 

13.642 

Resultaat 

2007 

Resultaat voor belastingen volgens oude grondslagen 10.772 

Belegging in vastrentende waarden 
Waardeveranderingen -1.180 

Resultaat voor belastinaen volaens nieuwe grondslagen 9.592 

Resultaat 

2006 

10.798 

235 

11.033 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN 

RESULTAATBEPALING 

BALANS 

ALGEMEEN 

BELEGGINGEN 

De activa en passiva worden opgenomen voor de nominale bedragen, tenzij hierna een andere 

waarderingsgrondslag wordt vermeld. De actuele/reële waarde van vlottende activa en passiva 

wijkt niet materieel af van de nominale waarde. 

Terreinen en gebouwen 

Terreinen en gebouwen in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde
 

verminderd met toegestane afschrijvingen, op basis van jaarlijks gelijke percentages
 

van de aanschafwaarde.
 

Met ingang van 2007 wordt rekening gehouden met de fiscaal bepaalde afschrijvingsbasis.
 

De afschrijvingspercentages bedragen 3%, 7% en 10% per jaar.
 

Deelnemingen 

De deelnemingen, waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijk en financieel 

beleid, worden gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde volgens de in deze toelichting 

weergegeven grondslagen. 

Aandelen 

De aandelen worden individueel gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. 

Obligaties 

De obligaties worden individueel gewaardeerd tegen marktwaarde. 
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VORDERINGEN Vorderingen uit directe verzekering 

OVERIGE ACTIVA 

TECHNISCHE 

VOORZIENINGEN 

Deze vorderingen worden legen nominale waarden opgenomen, waar nodig onder aftrek van een 

voorziening tegen het risico van oninbaarheid. 

Materiële vaste activa 

De onder dit hoofd opgenomen activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd 

met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur van de activa. 

Deze levensduur bedraagt voor: 

informatieverwerkende apparatuur en software 5/10 jaar 

kantoorinventaris en machines 5/10 jaar 

vervoerm iddelen 5jaar 

overige bedrijfsmiddelen 5 jaar 

De onder informatieverwerkende apparatuur opgenomen activa bevatten zowel hardware als 

software. 

Niet-verdiende premies 

De vaststelling van de ultimo 2007 niet-verdiende premies geschiedt voor het eigen polisbestand 

volgens het 1/360e systeem en voor het overige volgens het 1/24e systeem. De daarmee 

samenhangende acquisitiekosten worden hierop in mindering gebracht. 

Te betalen schaden 

De voorziening is berekend op basis van actuariêle grondslagen. Hierbij is rekening gehouden
 

met historische patronen van schadebetalingen. In de berekening wordt impliciet rekening
 

gehouden met verwachte prijs- en inflatieontwikkelingen.
 

De voorziening voor oude schadejaren is post voor post bepaald.
 

23. 



VOORZIENINGEN Voorziening voor latente belastingen 

ONDER OVERIGE 

VOORZIENINGEN ZIJN 

OPGENOMEN 

De voorziening voor latente belastingen wordt berekend over de 'fiscale egalisatiereserve', 

waarderingsverschillen met betrekking tot beleggingen in vastrenlende waarden en voorziening 

RJ Richtijn 271 per 31 december 2007 op basis van het geldende percentage 

vennoolschapsbelasti ng. 

Pensioenvoorziening 

De vennootschap heeft een aantal pensioenregelingen, waaronder een aantal toegezegd

pensioenregelingen. Onder een toegezegd-pensioenregeling wordt verstaan een regeling waarbij 

aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waarvan de hoogte afhankelijk is van leeftijd, 

salaris en dienstjaren. 

De in de balans opgenomen pensioenvoorziening is de contante waarde van de 

pensioenaanspraken uit hoofde van de toegezegd-pensioenregeling onder aftrek van de reële 

waarde van de fondsbeleggingen. Hiermee wordt verrekend de niet-verwerkte actuariêle winsten 

en verliezen en nog niet opgenomen pensioenkosten van verstreken diensttijd. Jaarlijks wordt de 

pensioenvoorziening berekend door het contant maken van de geschatte toekomstige 

kasstromen. Hierbij wordt uitgegaan van rentetarieven die gelden voor hoge-kwaliteit

ondernemingsobligaties die een looptijd hebben die ongeveer gelijk is aan de looptijd van de 

gerelateerde pensioenverplichting. 

Actuariêle winsten en verliezen die het gevolg zijn van wijzigingen in actuariële 

veronderstellingen, die uitkomen boven 10% van de hoogsle van de pensioenaanspraken en de 

reêle waarde van de fondsbeleggingen per het begin van het boekjaar, worden ten gunste of ten 

laste van de winst-en-verliesrekening gebracht gedurende de verwachte gemiddelde toekomstige 

dienstjaren van de desbetreffende werknemers. 

De nog niet verwerkte pensioenkosten van de verstreken diensttijd worden direct verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening tenzij de wijzigingen in de pensioenregeling afhankelijk zijn van het in 

dienst blijven voor een bepaalde periode (de wachtperiode). In dit geval worden de lasten over 

verstreken diensttijd lineair verwerkt over de wachtperiode. 
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TECHNISCHE REKENING
 

VERDIENDE PREMIES 

TOEGEREKENDE 

OPBRENGSTEN UIT 

BELEGGINGEN 

ACQUISITIEKOSTEN 

SCHADEN 

De verdiende premies eigen rekening betreffen de aan het boekjaar toe te rekenen premies eigen 

rekening na aftrek van assurantiebelasting. 

Dit betreft het aan het schadeverzekeringsbedrijf toegerekende deel van de beleggings

opbrengsten minus beleggingslasten. De toerekening geschiedt op basis van de verhouding 

ultimo boekjaar tussen de technische voorzieningen en de technische voorzieningen plus 

het eigen vermogen. 

Deze kosten bestaan uit betaalde provisie aan het intermediair. 

De post schaden bevat de externe kosten van advocaten en experts, de toegerekende interne 

schadebehandelingskosten en de op derden verhaalde kosten van schadebehandeling. 

NIET-TECHNISCHE REKENING
 

OPBRENGSTEN UIT 

BELEGGINGEN 

BELEGGINGSLASTEN 

ANDERE BATEN 

ANDERE LASTEN 

BELASTINGEN 

PENSIOENEN 

Deze post bestaat uit de ontvangen en toegerekende vergoedingen, alsmede de gerealiseerde 

en ongerealiseerde waardeverschillen op deze beleggingen. 

Onder dit hoofd zijn verantwoord de beheerskosten, samenhangend met de beleggingen en 

afschrijvingen op de terreinen en gebouwen. 

Onder dit hoofd zijn opgenomen alle bedragen die niet onder andere hoofden van de niet· 

technische rekening kunnen worden verantwoord. 

Onder dit hoofd zijn opgenomen alle bedragen die niet onder andere hoofden van de niet

technische rekening kunnen worden verantwoord. 

De belastingen worden berekend over het in de jaarrekening verantwoorde resultaat en omvallen 

zowel de op korte termijn te betalen belasting als de latent verschuldigde belasting. Bij deze 

berekening wordt rekening gehouden met vrijstellingen en overige fiscale regelgeving. 

De vennootschap heeft de toegezegd-pensioenregelingen in de jaarrekening verwerkt conform 

RJ richtlijn 271. 
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KASSTROOMOVERZICHT
 

RISJCOBEHEER 

FINANCIËLE 

INSTRUMENTEN 

Marktrisico 

Renterisico 

Kredietrisico 

Liquiditeifsris ico 

Het kasstroomoverzich! is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
 

kasstroomoverzicht bestaan uit de kas- en bankgelden. De ontvangsten en uitgaven uit hoofde
 

van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit
 

operationele activiteiten. De betaalde dividenden zijn opgenomen onder de
 

ti nanei eringskasstroom.
 

ARAG besteedt veel aandacht aan het beheersen van haar risico's. Via een planning &control cycle,
 

actief ALM en operationeel risk management alsmede focus op acceptatie en overige verzekeringstechnische
 

risico's is een adequaat risk control framework operationeel.
 

Periodiek vinden interne- en externe audits hierop plaats.
 

ARAG heeft haar beleggingen uitbesteed aan een professionele partij. Hiertoe is tussen de
 

onderneming, de ARAG Groep en deze professionele partij een beleggingsmandaat
 

overeengekomen met daarin opgenomen de strategische- en tactische allocatie van de portefeuille,
 

duration, landen- en valutarisico's, concentratierisico en brancheverdeling. Het beleggingsmandaat
 

kenmerkt zich als conservatief waarbij geen beleggingen in afgeleide produkten, derivaten of
 

alternatieve beleggingen worden genomen.
 

De belegger rapporteert maandelijks over de ontwikkeling- en stand van portefeuille en haar mandaat.
 

ARAG loopt ten aanzien van de beleggingsportefeuille risico's op het terrein van waardering en
 

toekomstige kasstromen.
 

ARAG is alleen werkzaam in Nederland en heeft geen valutarisico anders dan uit haar
 

beleggingen in aandelen.
 

ARAG loopt risico's ten aanzien van de waardering van effecten.
 

ARAG loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en beleggingen.
 

Voor vorderingen, beleggingen en schulden met variabele renteafspraken loopt ARAG risico ten
 

aanzien van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden
 

loopt ARAG risico's over de marktwaarde.
 

Met betrekking tot de vorderingen en beleggingen worden geen financiële derivaten met
 

betrekking tot renterisico gecontracteerd.
 

Arag heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
 

ARAG heeft een actief monitoringsbeleid op de stand en ontwikkeling van de liquiditeitspositie.
 

Via C<lsh forecasts wordt deze positie in overeenstemming gehouden met de aard en de looptijd
 

van haar verplichtingen.
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TOELICHTING OP DE BALANS 

BELEGGINGEN 1) 

TERREINEN EN GEBOUWEN 

Het verloop van deze post luidt als volgt: 

(10 duizenden euro's) 

Stand per 1 januari 2007 

Aanschafwaarde 

Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde 

Mutaties in 2007
 

Afschrijvingen
 

Stand per 31 december 2007 

Aanschafwaarde 

Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde 

Waarvan in eigen gebruik 

10.639 

-6.408 

4.231 

o 
o 

10.639 

-6.408 

4.231 

4.195 

De actuele waarde (directe opbrengstwaarde) van de terreinen en gebouwen is in 2007
 

vastgesteld op € 16.250.000,-. Om de vijf jaar wordt een hertaxatie uitgevoerd.
 

De huuropbrengst van de terreinen en gebouwen bedraagt € 859.000,-, waarvan € 850.000,


betrekking had op de toegerekende huisvestingskosten ten behoeve van eigen
 

gebruik. Dit is verantwoord als opbrengsten uit andere beleggingen.
 

DEELNEMINGEN
 

Het verloop van deze post luidt als volgt:
 

(in dUizenden euro's)
 

Stand per 1 januari 2007
 

Financiering in 2007
 

Resultaat deelnemingen
 

Stand per 31 december 2007
 

24 

125 

-127 

22 
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OVERIGE FINANCIËLE BELEGGINGEN
 

Het verloop en de samenstelling van deze post luidt als volgt:
 

(in duizenden euro's) 

Aandelen 

Stand per 1 januari 2007 16.429 

Mutaties in 2007 

Aankopen en plaatsingen 24.982 

Verkopen en aflossingen -24.161 

Waardevermindering en -864 

terugnemingen daarvan 

Stand per 31 december 2007 16.386 

Verkrijgingsprijs per 31-12-2007 17.431 

Marktwaarde per 31-12-2007 16.993 

Obligaties 

82.199 

38.322 

-23.994 

-3.188 

93.339 

96.557 

93.339 

Totaal ~ 
Deposito's 2007 

13.390 112.018 

36.153 

-38.106 

99.457 

-86.260 

-4.052 

11.437 121.162 

I 
11.437 125.425 

11.437 121.769 

Aandelen worden nagenoeg uitsluitend gehouden in publiek verhandelbare aandelenfondsen
 

welke gekenmerkt worden door een sterke diversificatie waarbij nadruk ligt op large caps.
 

De vastrenlende beleggingen worden voor het overgrote deel gehouden in stukken met Investment
 

Grade kwaliteit met een maturity welke in overeenstemming is met de termijnstructuur van de verplichtingen.
 

VORDERINGEN 2) 

ALGEMEEN
 

Oe vorderingen hebben overwegend een looptijd van korter dan één jaar.
 

OVERIGE VORDERINGEN
 

Oe samenstelling luidt als volgt:
 

(in duizenden euro's)
 

2007 2006 

Vooruitbetaalde kosten 10 o 
Vorderingen op groepsmaatschappijen en deelnemingen 76 37 

Overige 207 197 

293 234 
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Stand per 1 januari 2007 

Aanschafwaarde 

Cumulatieve afsch rijvingen 

Infoverwerkende 

apparatuur 

en software 

10.659 

-8.947 

Kantoormachines 

en inventaris 

3.230 

-2.134 

Vervoer

middelen 

634 

-293 

Overige 

bedrijfsmiddelen 

1.081 

-970 

Totaal 

2007 

15.604 

-12.344 

Boekwaarde 1.712 1096 341 111 3.260 

OVERIGE ACTIVA 3) 

MATERIËLE VASTE ACTIVA
 

Het verloop en de samenstelling van deze pos! luidt als volgt:
 

(in duizenden euro's)
 

Mutaties in 2007 

Investeringen 2.259 

Desinvesteringen 0 

Afschrijvingen desinvesteringen 0 

Afschrijvingen -530 

Saldo mutaties 1.729 

'1 
74 83 0 2.415 

0 -94 0 -94 

0 94 0 94 

-216 -141 -65 -952 

-143 -59 -65 1.463 

Stand per 31 december 2007 

Aan schafwaarde 12.918 

Cumulatieve afschrijvingen -9.477 

Boekwaarde 3.441 

3.304 622 1.081 17.926 

-2.351 -340 -1.035 -13.203 

953 282 46 4.723 

Onder investeringen in infoverwerkende apparatuur en software is € 2.004.000,- verantwoord aangaande het
 

nieuwe informatiesysteem AIDA. Dit systeem zal in 2008 in gebruik worden genomen.
 

In totaal zal naar verwachting ruim € 3.000.000,- met dit project gemoeid zijn.
 

LIQUIDE MIDDELEN
 

Het saldo staat geheel ter vrije beschikking.
 

1-----
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E I GEN VERMOGEN 4) 

GEPLAATST AANDELENKAPITAAL EN OBLIGO 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is € 22.500.000,- waarvan 

geplaatst € 6.256.150,-. Het geplaatst kapitaal is verdeeld in 100 aandelen A en 13.807 

aandelen B, elk € 450,- nominaal, waarop in totaal is volgestort € 5.549.058,50. 

WETTELIJKE RESERVES 

Ingevolge het bepaalde in artikel 2:67a lid 3 BW is voor de som van de in euro omgerekende lagere bedragen 

va n de geplaatste, volgestorte aandelen, een niet uitkeerba re wettelijke reserve aangemerkt ad. € 15.120,-. 

OVERIGE RESERVES 

Het verloop van deze post luidt als volgt: 

(in duizenden euro's) 

Stand per 1 januari 

Bij/Af: uit resultaatbestemming 

Bij/Af: betaald interim dividend 

Stand per 31 december 

ONVERDEELD RESU LTAAl 

Het verloop van deze post luidt als volgt: 

(In dUizenden euro's) 

Stand per 1 januari 

Betaald dividend 

AF: reeds betaald interim dividend 

ToegevoegdfOnttrokken aan overige reserves 

Resultaat boekjaar 

Stand per 31 december 

2007 
-

2006 

7.218 

5.153 

-2.500 

9.fl71 

5.698 

4.025 

-2.505 

7.218 

2007 
-

2006 

-4.755 

2.505 

7.403 

-2.250 

-5.153 

7.097 

4.900 

-875 

0 

-4.025 

7.403 

7.097 7.403 
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AANSLUITING TOTAALRESULTAAT MET EIGEN VERMOGEN 

2007 2006 

Eigen vermogen begin boekjaar 20.170 13.642 

Totaalresultaat 7.097 7.403 

Storting aandelen o 2.505 

Betaald (interim) dividend -4.750 -3.380 

Eigen vermogen einde boekjaar 22.517 20.170 

SOLVABILITEIT 

De solvabiliteit bedraagt ultimo 2007 194%. 

De aard en omvang van de verzekeringstechnische risico's, daaronder vallende de frequentie, gemiddelde schadelast en 

gemiddelde looptijd van de schades. leiden tot een gewenste minimum solvabiliteit van 150%. mede gezien de beperkte 

risico's resulterend uit andere bedrijfsactiviteiten. 

TECHNISCHE VOORZIENINGEN 5) 

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven: 

(in duizenden elJ(o's) 

Stand per 1 januari 2007
 

Dotatie ten laste van het resultaat
 

Stand per 31 december 2007
 

VOORZIENING NIET-VERDIENDE PREMIES
 

De samenstelling luidt als volgt:
 

(In duizenden euro's)
 

Niet-verdiende premies
 

Vooruitbetaalde acquisitiekosten
 

Niet vendiende Te betalen 

netto-premies schaden 

25.885 71.995 

1.386 7.274 

......_ ....2=.:7.-.l.2~7.:.1 ......:79.269 

2007 

37.187 

-9.916 

27.271 

Totaal 

2007 

97.880 

8.660 

106.540 

2006 

35.195 

-9.310 

25.885 
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TOELICHTING UITLOOPRESULTAAT 

Het negatief resultaat op schadejaren tlm 2003 ad - € 3.977.000,- wordt grotendeels veroorzaakt door toevoegingen 

aan de schadereserves op extern uitbestede dossiers (-€ 3.524.000,-) en is een gevolg van nieuwe inscha"ingen 

voor nog te verwachten kosten van externe advocaten welke trendmatig meer uren besteden aan dossiers 

dan oorspronkelijk verwacht alsmede door de ontwikkeling van de bijkomende tarieven. 

Het positief resultaat over de schadejaren 2004 tlm 2006 ad € 1.400.000,- vindt zijn oorsprong in diverse kleinere factoren wel~ 

hun weerslag hebben op zowel de interne- (€ 1.004.000,-) als de externe schadereserve (€ 396.000,-). 
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VOORZIENINGEN 6) 

Voorzien ingen 

Deze kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

(in dUizenden euro's) 2007 2006 

Pensioenverpl ichtingen 

Latente belastingverplichtingen 

Voorziening voor aanvulling vroeg-pensioenen 

8.782 

-1.075 

482 

10.245 

-964 

433 

De voorzieningen hebben grotendeels een langlopend karakter. 

8.189 9.714 

De voorziening voor aanvulling vroeg-pensioenen betreft ingegane en nog in te gane verplichtingen jegens bepaalde 

medewerkers. 

Het verloop van de voorzieningen in 2007 is als volgt: 

(In duizenden euro's) Pensioen

verplichtingen 

Latente belasting 

verplichtingen 

Voorziening 

aanvulling vroeg

pensioenen 

Stand per 1 januari 2007 

ten gunste/laste van het resultaat 

10.245 

-1.463 

-964 

-112 

433 

50 

Stand per 31 december 2007 1.. ~8.782 -1.075 482 

PENSIOENVOORZIENINGEN
 

Vanaf 2005 heeft de vennootschap een nieuwe grondslag van waardering en verwerking ten aanzien van de pensioen


verplichtingen. Op grond van de omschreven waarderingsgrondslagen zijn verplichtingen opgenomen voor de
 

toegezegd-pensioenregelingen.
 

2006De belangrijkste actuariële uitgangspunten zijn de 2007 

volgende: 

Disconteringsvoet 4,9% 4,0% 

Verwacht rendement op fondsbeleggingen 4,8% 4,8% 

Verwachte salarisstijgingen 1,25% 1,25% 

Verwachte indexeringen van pensioenen 1,25% 1,25% 

In de pensioenregeling is bepaald dat ingegane pensioenen en inactieven na 1 september 2003 kunnen worden 

geïndexeerd op grond van de ontwikkeling van bepaalde prijs-index cijfers. 

33. 



De mutaties in de pensioenvoorziening uit hoofde van 

toegezegd-pensioenregelingen zijn als volgt: 

(In duizenden euro's) 

Stand per 1 januari
 

Toegerekende pensioenlasten
 

Betaalde pensioenpremies
 

Stand per 31 december
 

De pensioenaanspraken zijn per 31 december 2007
 

als volgt samengesteld:
 

(in dUizenden euro's)
 

Contante waarde van toegekende pensioenaanspraken
 

-Actuariële winst op verplichtingen (boekjaar)
 

-Actuariële winst op verplichtingen (voorgaande boekjaren)
 

Reële waarde van de fondsbeleggingen
 

-Actuariële winst op beleggingen (boekjaar)
 

-Actuariële winst op beleggingen (voorgaande boekjaren)
 

Netto pensioenaanspraken
 

SCHULDEN 7) 

OVERIGE SCHULDEN OP KORTE TERMIJN 

Deze kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

(in duizenden euro's) 

Ven nootschapsbelasli ng
 

Loonheffing
 

Assurantiebelasti ng
 

Handelscredileuren
 

Personeelsbeloni ngen
 

Overige
 

2007 

10.245 

3.196 

-4.659 

"",--_...::8.782 

31 december 2007 

39.538 

9,932 

580 10.512 

50.051 

618 

292 

40.359 

910 

41.269 

8.782 

2006 

929 

1.272 

161 

2.250 

1.101 

BO 

5.793 

34. 



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

De verplichtingen uit overeenkomsten met betrekking tot onderhoud en beheer van hardware en software bedragen
 

€ 927.250,- op jaarbasis. De contractverplichtingen lopen af in respectievelijk 2008 en 2009.
 

ARAG heeft jaarlijkse huurverplichtIngen ter hoogte van € 322.000,-. De huurcontracten lopen af in 2014.
 

De verplichtingen die voortvloeien uit operationallease-overeenkomsten bedragen € 475.000,-, waarvan € 200.000,


een kortlopend karakter heeft. Andere verplichtingen voortvloeiend uit de bedrijfsvoering worden door de directie als
 

niet materieel beschouwd.
 

Als een gezamenlijk initiatief van verzekeraars, de overheid en reassuradeuren is in de eerste helft van 2003
 

de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade opgericht. Nagenoeg alle
 

verzekeraars, waaronder ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij NV.,
 

nemen hieraan deel.
 

In de 1e layer van de dekking ad € 400 mio wordt voorzien middels een garantstelling door de gezamenlijke
 

deelnemende verzekeraars. Het obligo van ARAG hierin bedraagt € 433.589,14 (afgerond 0,11%).
 

Er zijn geen schades gemeld die leiden tot een beroep op deze garantstelling.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN 
VERLIESREKENING 

VER 0 I END E PRE MIE S A) 

Bruto premies 

De premie opbrengsten kunnen aan de volgende segmenten toegerekend worde:,;,;n:_.-... 

(in duizenden euro's) 

Provinciaal 

Volmachten 

2007 2006 

35.637 

64.924 

36.213 

58.347 

100.561 94.561 

De geboekte premie vloeit voor zowel 2007 als 2006 geheel voort uit vanuit Nederland gesloten 

verzekeringsovereenkomsten. 

BEDRIJFSKOSTEN B) 

BEHEERSKOSTEN 

De beheerskosten kunnen als volgt gespecificeerd en toegereke;,;.n;.;,d_w~o,-r.;.de,:..;n...:_~__~ 

(In dUIzenden euro's) 

Salarissen en sociale lasten 

Pensioen lasten 

Diverse personeelskosten 

Materiêle kosten 

Afschrijving op bedrijfsmiddelen 

Andere kosten 

2007 2006 

22.617 

2.990 

2.030 

9.579 

952 

-489 

19.971 

4.132 

2.397 

10.621 

1.345 

-498 

37.679 37.968 

Die op basis van directe en indirecte uren, besteed aan interne schadebehandeling, over de volgende 

36. 

resultaatposten zijn verdeeld: 

(m duizenden euro's) 

Schadekosten 

Intern beheer 

20062007 

25.85326.089 

11.590 12.115 

L--_~3:.:..7.679 ....J 37.968 
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SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN
 

Deze post kan als volgt gespecificeerd worden:
 

(in duizenden euro's)
 

Salarissen personeel 

Sociale lasten 

Pensioenlasten 

Waarvan lasten conform het eerste in artikel 383 

lid 1, Titel 9 Boek 2 BW bedoelde bedrag 

AANTAL WERKNEMERS 

2007 2006 

18.237 

4.380 

2.990 

16.930 

3.041 

4.132 

25.607 24.103 

884 842 

In 2007 was het gemiddelde aantal werknemers op FTE basis 370,8 (2006: 363,1). 

COMMISSARISSEN 

In 2007 fungeerden 5 (2006: 5) commissarissen, waarvoor ten laste van het resultaat 2007 een bedrag is opgenomen 

van € 56.600,- (2006: € 56.600,-). 

TRANSACTIES MET GROEPSMAATSCHAPPIJEN 

Ontvangen van Interiura Nederland voor huur en servicekosten: € 26.559,-. Betaald aan ARAG IT voor 

IT-services: € 427.089,-. 

BELASTINGEN 

Het toepasselijke belastingtarief bedraagt 25,5%, het effectieve tarief bedraagt 26%. Het verschil wordt 

veroorzaakt door het verschil tussen fiscale en commerciële behandeling van zg gemengde kosten. 

Leusden, 12 maart 2008 

De directie: 

MAA. van Erven 

M.S. van Baaien RA 

mr. BA Snijder 

De Raad van Commissarissen: 

Or. P.-O. Fal1bender 

Dr. J. Kathan 

W. Nicoll 

K.Olgers 

A.H.D. Schmitz 
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OVERIGE GEGEVENS 

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

OPDRACHT 

Verantwoordelijkheid van 

de directie 

Verantwoordelijkheid van 

de accountant 

Wij hebben de in dit verslag op pagina 13 tot en met 37 opgenomen jaarrekenmg 2007 

van ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij NV. te 

Leusden bestaande uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 

2007 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2007 met de 

toelichting gecontroleerd. 

De directie 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 directieverslag, 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 rraude 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. 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 

van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 

recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplichtte 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 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 oordeelsvorming 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 verantwoorde 

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 aanvaardbaarheid van de toegepaste 

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schallingen die de 

directie 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. 
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OVERIGE GEGEVENS 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

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

samenstelling van het vermogen van ARAG - Nederland. Algemene Rechtsbijstand 

Verzekeringmaatschappij NV. per 31 december 2007 en van het resultaat over 2007 in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Verklaring betreffende	 Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW melden 

andere wettelijke voor-	 wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 

schriften en/of voorschriften	 jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

van regelgevende instanties 

Rotterdam, 12 maart 2008 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

M. van Ginkei RA 
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STATUTAIRE BEPALING OMTRENT 

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

ARTIKEL 18 VAN
 

DE STATUTEN LUIDT:
 

BESTEMMING VAN HET
 

RESULTAAT 2006
 

VOORSTEL BESTEMMING
 

RESULTAAT 2007
 

De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
 

De voorgestelde resultaatbestemming ex boekjaar 2006
 

is door de desbetreffende vergadering van aandeelhouders
 

conform vastgesteld.
 

Commissarissen en directie stellen de Algemene
 

vergadering van Aandeelhouders voor, ten aanzien van
 

het resultaat ex boekjaar 2007, de volgende verdeling
 

naar uitkering van dividend aan de aandeelhouders en
 

toevoeging aan overige reserves.
 

De voorgestelde winstverdeling luidt als volgt:
 

(in duizenden euro's)
 

Resultaat na belastingen
 

Dividend
 

Af: reeds betaald interim dividend
 

Toevoeging aan overige reserves
 

De jaarrekening is opgesteld vóór winstverdeling.
 

De bovenstaande voorgestelde winstverdeling is niet in
 

de jaarrekening verwerkt.
 

2007 

-3.500 

2.500 

7.097 

-1.000 

6.097 
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