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Ingevolge het bepaalde in artikel 29 lid 1 van de statuten, bieden 
wij u de door de directie opgemaakte jaarrekening 2007 aan. 
Deze jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers 
Accountants NV en van een goedkeurende accountantsverklaring 
voorzien, die in dit verslag is opgenomen. 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 verrichtingen en toe-
zicht gedurende het boekjaar.

Amsterdam, 20 maart 2008

De commissarissen:

R. Bauer
F. Blankers
Mr. J. Boven
J. Kreiterling
J. Vetter
P. Wiegand

> Pre-advies van de Raad van Commissarissen



DAS Holding | financieel jaarverslag 20074

Financiële ontwikkelingen
De DAS-groep realiseerde in het jaar 2007 een omzet van € 180,6 
miljoen, hetgeen een groei is van € 26 miljoen of 16,8%. De winst 
vóór belastingen bedroeg € 26,5 miljoen, een stijging van de winst 
met 6% ten opzichte van 2006. Deze stijging is mede te danken 
aan het feit dat acquisities in het incassobedrijf in 2007 voor het 
eerst gedurende het gehele boekjaar zijn meegeteld. 
De winst is voor het overgrote deel afkomstig uit de verzekerings-
activiteiten en voor een klein deel uit de incassoactiviteiten. De 
activiteiten op het gebied van de juridische dienstverlening zijn in 
de loop van 2007 gestart. De daarmee gerealiseerde winst was 
derhalve in het afgelopen boekjaar nog beperkt. 

Het rendement op beleggingen in 2007 was wederom bevredi-
gend. De operationele kasstroom bedroeg in 2007 € 29,1 miljoen.

De verhouding van eigen vermogen en totaal vermogen (solvabi-
liteitsratio) van de groep bedroeg eind 2007 21%. De solvabiliteit 
van de groep in zijn geheel is daarmee ruim voldoende en vormt, 
net als in vorige jaren, een solide basis voor het voeren van onze 
bedrijfsactiviteiten. 
De liquiditeitspositie eind 2007 bedroeg € 13,8 miljoen. Voor 
verdere informatie wordt verwezen naar het geconsolideerde kas-
stroomoverzicht.
DAS Holding trok voor acquisities in de incassomarkt vreemd 
vermogen aan. Voor alle overige activiteiten heeft de DAS groep in 
2007 in zijn eigen financieringsbehoefte voorzien.

In het verslagjaar hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan 
die de uitgesproken verwachtingen hebben doorkruist en waar-
mee in de jaarrekening rekening gehouden moet worden.

Marktontwikkelingen binnen rechtsbijstand, incasso en 
juridisch advies
Op alle drie de markten waarop DAS zich richt is er in het afgelo-
pen jaar goed gepresteerd.
De rechtsbijstandverzekeringen groeiden in 2007 met 6,3%.
Ook in de incassomarkt heeft DAS haar marktpositie verder ver-
stevigd, met name door acquisities van enkele gerenommeerde 
incassobureaus maar ook door een bevredigende autonome 
omzetgroei uit de bestaande incassoactiviteiten. De verwachting 
is dat het marktaandeel van de businessline Incasso verder zal stij-
gen, deels via nieuwe acquisities en deels dankzij autonome groei. 

DAS ziet als brede juridische dienstverlener volop groeikansen in 
de markt voor juridische adviesdiensten. In het afgelopen jaar was 
de stijging van de omzet nominaal weliswaar nog gering, maar 
wanneer de businessline Juridisch Advies in het huidige tempo 
doorgroeit, zal ook deze activiteit binnen enkele jaren een sub-
stantiële omzet weten te realiseren. 

In 2007 heeft DAS hard gewerkt aan een serie nieuwe producten 
voor mkb-ondernemers en zzp’ers. In deze marktsegmenten is 
er een sterke behoefte aan diensten die kenmerken hebben van 
zowel rechtsbijstand, incasso als juridisch advies. DAS speelt hier 
direct op in met een aantrekkelijke propositie die de gevraagde 
elementen uit elk van de drie traditionele diensten rechtsbijstand, 
incasso en juridisch advies combineert in vernieuwende, aantrek-
kelijk geprijsde producten. Deze propositie is begin 2008 onder de 

naam DAS VoorDeZaak op de markt gebracht. De eerste reacties 
uit de markt lijken de verwachting te rechtvaardigen dat dit unieke 
aanbod aan de gesignaleerde behoefte tegemoetkomt.

De ontwikkeling van de nieuwe propositie DAS VoorDeZaak heeft 
de onderlinge samenwerking tussen de drie businesslines een 
sterke impuls gegeven. Dit proces zal DAS verder stimuleren om 
zo de beoogde commerciële samenwerking tussen de businessli-
nes verder uit te bouwen. 
DAS verwacht dat de markt voor rechtsbijstandverzekeringen in 
2008 verder zal groeien. Deze groei zal als gevolg van minder gun-
stige economische ontwikkelingen eventueel lager uitvallen dan 
in 2007. 

Succesvolle samenwerking met distributiepartners
Ook in 2007 was de samenwerking met onze distributiepartners 
buitengewoon vruchtbaar. De assurantietussenpersonen weten 
onze producten, de digitale ondersteuning via mijndas.nl en de 
rechtshulpverlening aan hun klanten in hoge mate te waarderen. 
DAS nam samen met gevolmachtigden en samenwerkende ver-
zekeraars ook in 2007 weer inspirerende initiatieven die resulteer-
den in speciale op maat gesneden producten en verkoopacties. 
Maar ook onze activiteiten in de businesslines Incasso en Juri-
disch Advies bieden onze distributiepartners uitdagende mogelijk-
heden. DAS ziet ook in 2008 talloze (nieuwe) mogelijkheden om 
de succesvolle samenwerking met onze distributiepartners verder 
uit te breiden. 

Positionering DAS als brede juridische dienstverlener
DAS is in de tweede helft van het verslagjaar gestart met een 
nieuwe corporate imagocampagne. Daarmee presenteert DAS 
zich voor het eerst als een brede juridische dienstverlener die niet 
alleen rechtsbijstandverzekeringen biedt maar ook incassodien-
sten en juridisch advies op uurbasis. Deze campagne bestond uit 
een nieuwe televisiecommercial en een serie nieuwe printadver-
tenties en loopt op televisie door in 2008. In het verslagjaar was 
DAS, net als in voorgaande jaren, prominent aanwezig als juridisch 
deskundige in de algemene pers en in de verzekeringsvakpers 
met diverse columns, met adviezen over diverse juridische en 
incassovraagstukken en in interviews en ingezonden stukken. Ook 
ging DAS een samenwerking aan met het dagblad De Telegraaf, 
waarbij DAS wekelijks een juridische column verzorgt in de zonda-
geditie van deze krant en er een juridische portal is opengesteld, 
exclusief voor abonnees van de Telegraaf. Deze abonnees kunnen 
tevens met korte juridische vragen terecht bij de Adviesdesk van 
DAS. DAS is voorts in 2007 met SBS6 overeengekomen om een 
geheel nieuw juridisch televisieprogramma te sponsoren met als 
titel ‘Das je goed recht’ dat vanaf februari 2008 gedurende acht 
weken te zien is op zondagavond bij SBS6. In dit programma ko-
men actuele veel voorkomende vragen en situaties aan de orde 
waar particulieren maar ook bedrijven mee in aanraking kunnen 
komen en geven juridische specialisten van DAS advies. DAS on-
dersteunt dit programma met een aparte website. 

Organisatie, systemen en medewerkers
De verzekeraar en daarbinnen met name de sector Legal Services 
groeit in overeenstemming met de omzetgroei. In 2007 heeft 
Legal Services succesvolle stappen gezet op weg naar werken 
met uitsluitend digitale dossiers. De afdelingen die zich bezighou-

> Bestuursverslag van DAS Holding NV
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den met schadeverhaal werken sinds medio 2007 volgens deze 
nieuwe techniek. De overige juridische onderdelen zijn met de 
invoering daarvan gestart.
Verder is er dit jaar veel aandacht besteed aan de doorontwikke-
ling van het telefonisch juridisch advies en van DASxtra-diensten 
voor particulieren. Ook is er een succesvolle start gemaakt met 
de inzet van hbo-juristen in de rechtshulpverlening.

De businessline Incasso heeft het afgelopen jaar een herkenbare 
eigen positie in de DAS-groep gekregen. De lancering van de mkb-
propositie DAS VoorDeZaak brengt mee dat juridische en incas-
sospecialisten steeds meer kennis en contacten uitwisselen. Dit 
bevordert de onderlinge samenwerking en de verwachting is dat de 
eerste commerciële resultaten daarvan in 2008 zichtbaar worden.

DAS werkt continu aan de verbetering van haar systemen, zo ook 
in 2007. In de loop van het jaar zijn de voorbereidingen gestart 
voor een nieuw systeem van digitale ondersteuning voor de 
rechtshulpverleners. Eind 2007 is een nieuw financieel systeem 
voor de businesslines DAS Rechtsbijstand en DAS Juridisch Ad-
vies opgeleverd, waarmee het financieel beheer en de financiële 
verslaggeving efficiënter verlopen. 

De gemiddelde personeelsbezetting op basis van fte’s is ten op-
zichte van het vorige jaar gestegen naar 886 fte’s. In 2006 was 
dit nog 765 fte’s. Deze stevige toename is vrijwel geheel toe te 
schrijven aan de instroom van medewerkers van de aangekochte 
incassobedrijven. In het verzekeringsbedrijf steeg het aantal me-
dewerkers minimaal. 

Risicobeheer
In 2007 heeft DAS gewerkt aan de verdere ontwikkeling van 
risicobeheer op alle terreinen, met veel nadruk op het verzeke-
ringsbedrijf. Binnen het incassobedrijf is er veel aandacht voor het 
risicobeheer rond de bedrijfsvoering. 
Ten aanzien van de risico’s uit de beleggingen voert DAS een con-
servatief beleid. De beleggingen bestaan grotendeel uit vastren-
tende waarden.
De verzekeringsportefeuille bestaat voornamelijk uit kleine risico’s 
waarvan de kostendekking bovendien is beperkt, op grond waar-
van deze is aan te merken als een risicoaverse portefeuille.

Initiatieven rondom corporate governance
DAS hecht veel belang aan een actieve en zorgvuldige invulling 
van het begrip compliance. Als juridische dienstverlener voor 
zowel particulieren als bedrijven kent ons bedrijf bij uitstek een 
cultuur waarin het gemeengoed is om elkaar aan te spreken op 
maatschappelijke vraagstukken. 
In 2007 heeft DAS nieuwe regelingen, waaronder de op de WFT 
gebaseerde uitvoeringsregelingen, geïmplementeerd. In het 
incassobedrijf staat, al van oudsher, de naleving van wetgeving 
en het inspelen op maatschappelijke normen en waarden hoog 
op de agenda. Bij de verdere inrichting en ontwikkeling van onze 
incassoactiviteiten blijft dit een zeer belangrijk aandachtspunt. De 
nadruk binnen de businessline Incasso ligt hierbij op het inventari-
seren en systematiseren van de complianceregelingen. 

Daarnaast werkt DAS verder aan een bewust nalevingsbeleid 
door de gehele organisatie heen. In 2007 is een aparte afdeling 

Compliance & Legal Affairs ingericht met als opdracht de na-
leving van alle op dit terrein relevante wet- en regelgeving te 
coördineren en uit te voeren.

Raad van Commissarissen
In 2007 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan in de 
samenstelling van de Raad van Commissarissen:
De heer J. Kreiterling is afgetreden en volgens rooster herbe-
noemd.
De heer M. Duvivier is afgetreden en als opvolger is benoemd 
de heer F. Blankers.
De heer J. van den Berg is afgetreden.

Amsterdam, 20 maart 2008

mr. Eric Pouw
algemeen directeur
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>  Kerncijfers (x € 1.000)

Baten
Omzet
Opbrengst beleggingen

Verzekeringstechnische lasten

Bedrijfskosten
Provisie
Overige bedrijfskosten

Resultaat
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Aandeel derden
Resultaat na belastingen

Verzekeringstechnische voorzieningen
Premies
Schaden

Beleggingen
Aandelen
Obligaties

Eigen vermogen 
Gestort kapitaal
Reserves

Cijfers per € 100 gestort kapitaal 
Winst
Eigen vermogen

Gemiddeld aantal werknemers op fulltime basis

2007

180.597
9.437

190.034

76.364

41.637
42.650
84.287

26.502
7.113
849

18.540

45.134
140.459
185.593

29.914
201.608
231.522

5.060
60.426
65.486

366,4
1.294,2

886

2006

154.567
7.619

162.186

71.765

36.923
26.578
63.501

24.998
6.992

58
17.948

42.253
132.483
174.736

36.049
179.560
215.609

5.060
46.956
52.016

354,7
1.028,0

765

2005

143.514
10.539

154.053

74.344

34.100
20.941
55.041

22.285
7.301

14.984

40.331
123.051
163.382

29.792
161.620
191.412

4.991
29.926
34.917

300,2
699,6

666

2004

133.780
6.352

140.132

76.790

30.287
20.618
50.905

9.097
3.042

6.055

38.184
112.421
150.605

17.713
132.850
150.563

4.991
23.818
28.809

121,3
577,2

658

2003

113.753
6.723

120.476

67.189

25.387
16.680
42.067

7.791
2.586

5.205

32.099
88.315

120.414

17.183
110.047
127.230

4.991
19.599
24.590

104,3
492,7

601
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> Geconsolideerde jaarrekening 2007
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> Activa

Immateriële vaste activa 
Goodwill 

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa
Aandelen
Obligaties

Vorderingen 
Vorderingen uit directe verzekering op
 – Verzekeringsnemers
 – Tussenpersonen
Derdengelden/Onderhanden werk
Vorderingen incasso
Lopende rente
Overige vorderingen

Liquide middelen

Totaal activa

> Geconsolideerde balans per 31 december 2007 (x € 1.000)  
 (voor winstbestemming)

2006

  10.267

 3.530

 215.609

 42.639
 8.765

 280.810

2007

 14.306

 5.229

 231.522

 64.051
 13.795

 328.903

 29.914
 201.608

 1.144
 23.023
 25.202

 2.206
 5.259
 7.217

 36.049
 179.560

 1.121
 21.696
 10.666

 2.186
 4.791
 2.179

1

2

3

4

5

6

7

8

> Passiva

Groepsvermogen
Eigen vermogen
Aandeel derden

Voorzieningen
Voor niet-verdiende premies
Voor te betalen schaden/uitkeringen
Overige voorzieningen

Schulden
Schulden uit directe verzekering
Schulden aan kredietinstellingen 
Derdengelden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

   52.751

 187.014

 41.045

 280.810

  67.821

 199.262

 61.820

 328.903

65.486
 2.335

 45.134
 140.459

 13.669

 3.383
 13.878
 16.168
 28.391

52.016
 735

 42.253
 132.483

 12.278

 3.414
 7.907
 8.508

 21.216
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> Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2007 (x € 1.000)  

Omzet
Opbrengsten beleggingen
Dotatie voorziening niet-verdiende premies
Totaal baten

Verzekeringstechnische lasten
Bedrijfskosten
Totaal lasten

Resultaat voor belastingen

Belastingen 

Resultaat na belastingen

Aandeel derden

Netto winst

Herwaardering beleggingen
Dividenden
Aandeel derden in het resultaat
Aandeel derden investeringen

Totaal resultaat

Groepsvermogen
Groepsvermogen begin van het jaar
Groepsvermogen einde van het jaar

2006

 160.264

 135.266

 24.998

 6.992

 18.006

 58

 17.948

 3.030
-  4.000

 58
 677

 17.713

 35.038
 52.751
 17.713

2007

 187.153

 160.651

 26.502

 7.113

 19.389

 849

 18.540

-  970
-  4.100

 849
 751

 15.070

 52.751
 67.821
 15.070

 180.597
 9.437

-  2.881

 76.364
 84.287

  154.567
 7.619

-  1.922

 71.765
 63.501

1
2

3
4

5
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Resultaat voor belastingen

Aanpassingen voor:
 – Afschrijvingen
 – Koerswinst aandelen
 – Agio

Veranderingen in het werkkapitaal
Wijziging van de vorderingen
Wijziging van de schulden
Wijziging van de voorzieningen

Betaalde vennootschapsbelasting

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen en verstrekkingen
Beleggingen in obligaties
Beleggingen in aandelen
Materiële vaste activa
Investeringen acquisities
Betaalde goodwill

Desinvesteringen en aflossingen
Aflossingen obligaties
Verkoop aandelen
Materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Ontvangsten uit schulden aan kredietinstellingen
Aflossingen van schulden aan kredietinstellingen
Ontvangsten als gevolg van kapitaalstorting
Ontvangsten als gevolg van acquisities
Betaalde dividenden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename liquide middelen

Stand begin van het jaar
Stand eind van het jaar
Toename liquide middelen

> Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2007 (x € 1.000)

2007

 26.502

 4.026
-  1.037

 356

 4.854

-  5.629

 29.072

-  48.455

 15.582

-  32.873

 8.831

 5.030

 8.765
 13.795
 5.030

-  18.147
 10.753
 12.248

-  31.422
-  168

-  3.308
-  3.736
-  9.821

 9.018
 6.371

 193

 7.081
-  1.195
 3.501
 3.544

-  4.100

2006

 24.998

 2.395
-  899

 404

 7.922

-  6.148

 28.672

-  38.849

 8.259

-  30.590

 6.582

 4.664

 4.101
 8.765
 4.664

-  11.259
 6.939

 12.242

-  26.319
-  2.329
-  2.532

-
-  7.669

 7.975
 - 

 284

 7.907
 - 

 918
 1.757

-  4.000
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 Activiteiten

De activiteiten van de groep bestaan uit het verzekeren in de bran-
che rechtsbijstand, het verlenen van juridische en/of financiële 
diensten, het ondersteunen van juridische en financiële dienstver-
leners en incassodiensten waaronder deurwaardersactiviteiten. 

 Groepsstructuur

DAS Holding NV, gevestigd Karspeldreef 15, 1102 BB te Amster-
dam, is 100 procent aandeelhouder van DAS Nederlandse Rechts-
bijstand Verzekeringmaatschappij NV, DAS Support BV en DAS 
Legal Finance BV, allen gevestigd te Amsterdam. 

  Grondslagen van waardering 
en van bepaling van het resultaat

 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen voor 
de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen en de stellige 
uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgege-
ven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor de waardering 
van activa en passiva van de verzekeringsactiviteiten alsmede de 
resultaatbepaling op deze activiteiten worden de bepalingen van 
afdeling 15 in aanmerking genomen. 

 Consolidatie
In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van 
DAS Holding NV, haar groepsmaatschappijen en andere rechtsper-
sonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen 
of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen 
zijn rechtspersonen waarin DAS Holding NV beslissende zeggen-
schap, direct of indirect, kan uitoefenen doordat zij beschikt over 
de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de fi-
nanciële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt 
tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct 
kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij 
een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij 
de centrale leiding heeft worden voor 100% in de consolidatie be-
trokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het 
groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge 
vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere 
in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimi-
neerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties 
worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere 
waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van groepsmaat-
schappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtsper-
sonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de 
geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

Aangezien de winst- en verliesrekening over 2007 van DAS Hol-
ding NV is verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening, is vol-
staan met weergave van een beknopte winst- en verliesrekening 
in overeenstemming met artikel 2:402 BW. 

De belangrijkste in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij NV, 
Amsterdam (100%);
DAS Support BV, Amsterdam (100%);
DAS Legal Finance BV, Amsterdam (100%).

De volledige lijst van deelnemingen en geconsolideerde maat-
schappijen is separaat gedeponeerd ten kantore van het handels-
register.

 Verbonden partijen
Alle groepsmaatschappijen worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolida-
tie geëlimineerd. Er hebben geen transacties, anders dan binnen 
de groep, plaatsgevonden die zijn geëlimineerd.

  Acquisities en desinvesteringen van 
groepsmaatschappijen

De overnamedatum is het moment dat overheersende zeggen-
schap kan worden uitgeoefend in de betreffende vennootschap.

De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of equivalent dat is 
overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderne-
ming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten.
Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële 
waarde van de identificeerbare activa en passiva wordt het meer-
dere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa.

 Vergelijking met voorgaand jaar
Deze jaarrekening is opgesteld volgens een traditioneel model 
(model B en E). Hiervoor is gekozen omdat de incassoactiviteiten 
een steeds groter deel van de bedrijfsactiviteiten vormen. Voor-
gaand jaar werd nog het model voor verzekeringsmaatschappijen 
gehanteerd. 
Het kasstroomoverzicht is bepaald volgens de indirecte methode. 
Vorig jaar is deze samengesteld volgens de directe methode. Het 
onderhanden werk wordt dit jaar voor het eerst gewaardeerd. De 
hiermee gepaard gaande herziening is opgenomen in de toelichting.

 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 goodwill wordt gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met 
lineair berekende afschrijvingen. De afschrijvingen inzake DAS 
Legal Finance zijn gebaseerd op een terugverdienperiode van vijf 
jaar. De afschrijvingen inzake de overgenomen verzekeringsporte-
feuille zijn gebaseerd op de gemiddelde resterende looptijd. Waar 
noodzakelijk, wordt rekening gehouden met duurzame waardever-
mindering.

 Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, 
verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op 
de geschatte economische levensduur. Waar noodzakelijk, wordt 
rekening gehouden met duurzame waardevermindering. Boek-
winsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn 
begrepen onder de afschrijvingen.

> Algemene toelichting
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 Financiële vaste activa
Aandelen

Aandelen worden gewaardeerd tegen marktwaarde die is geba-
seerd op de beurswaarde per balansdatum. Niet-officieel geno-
teerde aandelen worden gewaardeerd op netto-vermogenswaarde 
dan wel op de aan ons verstrekte advieskoers per balansdatum.
Gerealiseerde koerswinsten worden direct ten gunste van het 
resultaat verantwoord.

Ongerealiseerde koerswinsten worden, na aftrek van belasting, 
rechtstreeks in de reserve herwaardering beleggingen opgeno-
men. 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.

 Derdengelden/onderhanden werk
Derdengelden worden gewaardeerd tegen aan de dossiers ver-
bonden directe kosten. Ontvangsten ten behoeve van cliënten 
worden als derdengelden credit verantwoord, indien het saldo 
van de directe dossierkosten en de ontvangsten ten behoeve van 
cliënten een creditsaldo weergeeft.
Indien de directe kosten hoger zijn dan de voor cliënt ontvangen 
gelden, wordt het saldo als derdengelden debet op de balans ge-
presenteerd.
Indien verliezen op derdengelden voorzienbaar zijn, wordt deze 
voorziening op de derdengelden in mindering gebracht. Deze 
voorziening wordt post voor post bepaald.
Op het moment dat de dossiers worden afgesloten, wordt het re-
sultaat in de winst- en verliesrekening verantwoord.
Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen de ‘Percentage 
of Completion Method’ voor wat betreft de eigen verdiensten.

 Voorzieningen
Voorziening voor niet-verdiende premies

De voorziening voor niet-verdiende premies betreft het per 
balansdatum nog niet verdiende deel van de nettopremies. 
De voorziening heeft over het algemeen een kortlopend karakter.

Voorziening voor te betalen schaden/uitkeringen

De voorziening voor te betalen schaden/uitkeringen heeft betrek-
king op nog niet afgewikkelde schaden, waaronder begrepen nog 
niet aangemelde schaden, waarvan de oorzaak voor de balans-
datum 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 schade-
behandelingskosten op basis van ervaringscijfers. 
De voorziening heeft over het algemeen een kortlopend karakter.

Pensioenvoorziening

DAS Holding NV heeft een toegezegd-pensioenregeling, met uit-
zondering van DAS Legal Finance en gelieerde ondernemingen, 
waar een toegezegde-bijdrageregeling voor geldt. Onder een 
toegezegd-pensioenregeling wordt een regeling verstaan waarbij 
aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waarvan de 
hoogte afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.
Deze voorziening wordt berekend op basis van de actuariële me-

thode die bekend staat als ‘projected unit creditmethode’. 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. 
Actuariële winsten en verliezen die het gevolg zijn van wijzigin-
gen 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 mede-
werkers. 

In de pensioenregeling is momenteel bepaald dat ingegane pen-
sioenen worden geïndexeerd op grond van de inflatie, rekening 
houdend met een maximalisatie van 4%.

De hoofdlijnen van de pensioenregeling 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 gel-

dende pensioengrondslag; de pensioengrondslag betreft het 
jaarsalaris voor zover dat meer bedraagt dan de franchise (vol-
tijds in 2007: € 16.626). Het jaarsalaris bedraagt maximaal 5 
keer de franchise;

– Partnerpensioen: 50% van het te bereiken ouderdomspensioen;
– Wezenpensioen: 14% van het te bereiken ouderdomspensioen;
–  Flexibele aanvulling in de vorm van een toegezegde-bijdrage-

regeling voor extra pensioenopbouw als compensatie voor het 
verlies van prepensioen.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen valt buiten de regeling.

Latente belastingverplichtingen

Voor het verschil tussen de commerciële en de fiscale waardering 
van activa en passiva wordt een voorziening opgenomen geba-
seerd op de nominale waarde van de hierop rustende fiscale claim 
tegen het geldende belastingtarief. 

Jubileavoorziening

De jubileavoorziening betreft de contante waarde van toekomstige 
jubileumuitkeringen, rekening houdend met blijf- en sterftekan-
sen.
– Jubileumuitkering bij 12,5 jaar dienstverband: ¼ maandsalaris
– Jubileumuitkering bij 25 jaar dienstverband: 1 maandsalaris
– Gehanteerde disconteringsvoet: 5,3%
De pensioenvoorziening, voorziening voor latente belastingen en 
jubileavoorziening hebben in het algemeen een langlopend karak-
ter

 Vreemde valuta
De transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de 
koers per transactiedatum. De hieruit voortvloeiende balanspos-
ten worden omgerekend tegen de koers per balansdatum, waarbij 
eventuele koersverschillen in het resultaat worden verwerkt, tenzij 
deze betrekking hebben op aandelen die worden verwerkt in over-
eenstemming met de waarderingsgrondslag voor aandelen.
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 Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst-
waarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere las-
ten over het jaar. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar 
waarin ze zijn gerealiseerd.

 Omzet
Hieronder zijn opgenomen de in het boekjaar aan de verzekering-
nemers in rekening gebrachte brutopremies en de aan diensten 
in rekening gebrachte bedragen voor de geleverde creditmanage-
ment- , incasso- en deurwaardersactiviteiten. De omzet bevat de 
in rekening gebrachte bedragen voor de geleverde creditmanage-
ment-, incasso- en deurwaardersdiensten. Hierop zijn de direct 
toe te rekenen kosten in mindering gebracht. 
De mutatie in het onderhanden werk wordt berekend volgens de 
‘Percentage of Completion Method’. De omzet van deurwaarders-
activiteiten wordt genomen bij het uitbrengen van exploot. De 
omzet van incassoactiviteiten wordt verantwoord bij afsluiting van 
het dossier. Bij abonnementen wordt de omzet verantwoord in de 
periode waarop deze betrekking heeft.

 Opbrengsten uit beleggingen
Gerealiseerde koerswinsten op aandelen worden direct in het re-
sultaat verantwoord. Ongerealiseerde koerswinsten op aandelen 
worden, na aftrek van belasting, in de reserve herwaardering be-
leggingen 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 verantwoord. Ongerealiseerde koerswinsten en 
-verliezen op obligaties worden niet in het resultaat verantwoord, 
aangezien obligaties worden gewaardeerd op aflossingswaarde. 
Gerealiseerde koerswinsten op obligaties en de afschrijvingen van 
(dis)agio worden direct in het resultaat verantwoord. Interest op 
obligaties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gereali-
seerd.

 Verzekeringstechnische lasten
Onder verzekeringstechnische lasten zijn opgenomen de aan het 
boekjaar toe te rekenen in- en externe schadebehandelingskosten, 
waaronder de mutatie van de voorziening voor te betalen scha-
den/uitkeringen.

 Bedrijfskosten
Hieronder worden opgenomen de in het boekjaar ten gunste van 
agenten en gevolmachtigden gecrediteerde provisie, alsmede 
personeelskosten, kosten gevolmachtigden, kosten van credit-
management-, incasso- en deurwaardersactiviteiten en overige 
kosten die op het boekjaar betrekking hebben (exclusief schade-
behandelingskosten).
De pensioenverplichtingen zijn verzekerd bij een verzekerings-
maatschappij. Daarnaast wordt het saldo van de contante waarde 
van de toegekende pensioenaanspraken conform de ‘projected 
unit creditmethode’ en de marktwaarde van de beleggingen als 
nettoverplichting op de balans opgenomen.
De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend op basis 
van vaste percentages van de aanschafwaarde c.q. voortbren-
gingskosten van de materiële vaste activa. 
De afschrijving op immateriële vaste activa is berekend op basis 
van de resterende gemiddelde looptijd van de overgenomen ver-
zekeringsportefeuille.

De afschrijving op goodwill is gebaseerd op een terugverdienperi-
ode van vijf jaar volgens de discounted cashflowmethode.

 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 vennootschapsbelasting bestaat uit 
DAS Holding NV, DAS Rechtsbijstand NV, DAS Support BV, DAS 
Legal Finance BV en DAS Legal Finance Arnhem BV.
DAS Rechtsbijstand NV rekent af op basis van het fiscale resultaat 
van de overige rechtspersonen binnen de fiscale eenheid waarbij 
de fiscale voor- en nadelen aan die maatschappij worden toegere-
kend waar deze thuishoren.

 Grondslagen van kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte me-
thode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 
de liquide middelen en het bankkrediet is opgenomen onder de 
schulden.
Ontvangsten uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Investeringen in groepsmaatschappijen worden verwerkt tegen 
verkrijgingsprijs onder aftrek van binnen de geacquireerde onder-
neming aanwezige geldmiddelen. 
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit fi-
nancieringsactiviteiten.
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1 Immateriële vaste activa € 14.306 (v.j. € 10.267)
Het verloop van de goodwill van de groepsmaatschappijen 

kan als volgt worden gespecificeerd:

Goodwill

Boekwaarde 1 januari
Investeringen
Toevoeging herziening onderhanden werk

Afschrijving
Boekwaarde 31 december

De geaccumuleerde aanschafwaarden en afschrijvingen 

van de immateriële vaste activa per einde boekjaar zijn:

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Balans per 31 december

2006

 -
 7.607

 -
 7.607

 127
 7.480

 7.607
 127

 7.480

2007

 7.480
 9.884

-  3.235
 14.129
 1.681

 12.448

 14.256
 1.808

 12.448

Inzake DAS Legal 
Finance

Inzake overgenomen 
portefeuilles Totaal

2006

 3.716
 -
 -

 3.716
 929

 2.787

 5.574
 2.787
 2.787

2007

  2.787
 -
 -

 2.787
 929

 1.858

 5.574
 3.716
 1.858

2006

 3.716
 7.607

 -
 11.323
 1.056

 10.267

 13.181
 2.914

 10.267

2007

 10.267
 9.884

-  3.235
 16.916

 2.610
 14.306

 19.830
 5.524

 14.306

> Toelichting op de geconsolideerde balans 

De goodwill inzake DAS Legal Finance BV wordt afgeschreven in 5 jaar. In 2006 is bij de eerste 

acquisities uitgegaan van een looptijd van 10 jaar. In 2007 is deze looptijd heroverwogen en aange-

past naar 5 jaar. De impact hiervan op het resultaat 2007 is een hogere afschrijving van € 841. 

Van investeringen, verworven voor 1 januari 2007 is in 2007 een impairmenttest uitgevoerd. Deze 

heeft niet geleid tot een extra waardevermindering. Voor investeringen in het boekjaar is geen 

impairmenttest uitgevoerd. Er zijn geen indicaties dat er sprake is van duurzame waardeverminde-

ring. In 2007 heeft voorts een stelselwijziging plaatsgevonden in verband met de waardering van on-

derhanden werk. Deze wijziging is opgenomen in de post Toevoeging herziening onderhanden werk. 

De goodwill inzake overgenomen portefeuilles vloeit voort uit de overname van LAR en reflecteert de 

waarde van de overgenomen verzekeringsportefeuille. Deze post wordt in 6 jaar afgeschreven, zijnde 

de gemiddelde looptijd van deze portefeuille.
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2

3

Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)

2006

 2.622
 2.531
 5.153

 284
 4.869
 1.339
 3.530

7.783
4.253
3.530

 29.792
 2.329

 32.121
 -

 32.121
 -

 32.121
 -

 3.029
 899

 36.049

 161.620
 26.319

 187.939
 7.975

 179.964
-  404

 179.560

2007

 3.530
 3.308
 6.838

 193
 6.645
 1.416
 5.229

10.105
4.876
5.229

 36.049
 168

 36.217
 6.372

 29.845
 1.499

 31.344
-  129
-  970
-  331

 29.914

 179.560
 31.422

 210.982
 9.018

 201.964
-  356

 201.608

Materiële vaste activa € 5.229 (v.j. € 3.530)
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Boekwaarde 1 januari
Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen
Boekwaarde 31 december

De afschrijving vindt plaats over een periode van 5 jaar, rekening houdend met de economische 

levensduur. De afschrijving op de hard- en software is met ingang van het boekjaar aangepast van 

3 naar 5 jaar. De afschrijvingstermijn van auto’s is aangepast van 4 naar 5 jaar. De impact van de 

schattingswijziging is € 283 lagere afschrijvingen in 2007. De afschrijvingskosten zijn verantwoord 

onder bedrijfskosten. DAS Rechtsbijstand NV en DAS Legal Finance BV zijn zowel economisch als 

juridisch eigenaar van alle materiële vaste activa.

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

activa zijn:

Aanschafwaarde
Afschrijvingen
Boekwaarde 

Financiële vaste activa € 231.522 (v.j. € 215.609)
Aandelen
Balans per 1 januari
Aankopen

Verkopen

Gerealiseerde koerswinsten bij verkoop

Impairments
Ongerealiseerde koersverliezen/winsten naar vermogen
Ongerealiseerde koersverliezen/winsten naar belastinglatentie
Balans per 31 december

Per ultimo 2007 is 96% belegd in aandelenfondsen en 4% in aandelen. De (geamortiseerde) kostprijs 

van de aandelen bedraagt € 24.909 (v.j. € 29.613).

Obligaties
Balans per 1 januari
Aankopen

Aflossingen

Herwaardering ten laste van het resultaat
Balans per 31 december

De beurswaarde van de obligaties bedraagt ultimo 2007 € 198.752 (v.j € 180.164).

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.
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4

5

6

Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)

2006

 1.216
 -

-  357
 859

-  130
 729

 -
 -

 10.666
 10.666

 -
 10.666

 -
 -
 -
 -
 -
 -

  1.482
 40

 657
 2.179

2007

 729
 217

-  354
 592
 567

 1.159

-  5.339
 11.607
 19.084
 25.352

 150
 25.202

 - 
 3.235
 4.558
 7.793
 3.814

 11.607

3.567
 1.346
 2.304
 7.217

Vorderingen € 64.051 (v.j. € 42.639)
Voor dubieuze vorderingen is de volgende voorziening opgenomen:

Balans 1 januari
Voorziening uit de nieuwe entiteiten
Afgeboekte vorderingen

Toevoeging resp. vrijval ten laste van de winst- en verliesrekening
Saldo per 31 december

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

gebracht. DAS Holding NV heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop van 

diensten vindt plaats aan of via partijen die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van de 

vennootschap.

Het derdengelden/onderhanden werk kan als volgt worden toegelicht:

Ontvangen nog af te dragen gelden
Vergoeding eigen diensten (onderhanden werk)
Verschotten ten behoeve van cliënten

Af: voorziening voor dubieuze debiteuren

Met ingang van 2007 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden, waardoor het onderhanden werk 

wordt gewaardeerd. De vergoeding eigen diensten was in 2006 € 3.235, dit bedrag is in 2007 in min-

dering gebracht op de goodwill. Volgens de ‘Percentage of Completion Method’ worden opbrengsten 

aan lopende dossiers toegerekend waarop de ontvangsten hoger zijn dan de gemaakte kosten. 

Het verloop van het onderhanden werk kan als volgt worden weergegeven:

Stand per 1 januari
Herziening onderhanden werk 2006
Overgenomen bij acquisities

Mutatie onderhanden werk

Bij enkele in 2007 verworven entiteiten wijkt deze waardering enigszins af. De impact hiervan op 

het resultaat 2007 is gering. In 2008 zal over de hele linie tegen bovengenoemde methode worden 

gewaardeerd.

De overige vorderingen bestaan uit de volgende posten:

Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen externe schadekosten
Overige vorderingen en overlopende activa

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Liquide middelen € 13.795 (v.j. € 8.765)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep, met uitzondering van een bedrag van 

€ 5.143. Voor € 803 is een bankgarantie afgegeven ten behoeve van de betalingsverplichting van de 

huursom en voor een bedrag van € 4.340 geldt een bewaarplicht voor betalingsverplichtingen jegens 

opdrachtgevers.

Groepsvermogen € 67.821 (v.j. € 52.751)
Overeenkomstig art. 2:411 BW wordt het groepsvermogen hier niet verder uitgesplitst. Voor een 

specificatie van het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige jaar-

rekening.
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7

Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)

2006

  9.526
 2.338

 414
 12.278

11.321
-  1.795
 9.526

57.574
 41.954
 15.620
 6.094
 9.526

6.094

 41.954
 57.574
 55.757

 5.576

 518
 16,87

 31

4,60%
4,25%
2,50%
5,00%
2,00%

2007

  10.647
 2.582

 440
 13.669

9.526
 1.121

 10.647

56.315
 45.160
 11.155

 508
 10.647

508

 45.160
 56.315
 54.535

 5.454

 - 
 16,87

 -

5,50%
4,60%
2,50%
5,00%
2,00%

Voorzieningen € 199.262 (v.j. € 187.014)
Voorziening voor niet-verdiende premies/voorziening 
voor te betalen schaden/uitkeringen
De looptijd van de voorziening voor niet-verdiende premie en voor 

te betalen schaden/uitkeringen kan als volgt worden weergegeven:

Niet-verdiende premie
Te betalen schaden/uitkeringen
Totaal

De verdeling van de looptijd van de voorziening voor te betalen schade/uitkeringen is gebaseerd op 

de betalingen in 2007. Er is geen sprake van herverzekering.

Overige voorzieningen
Deze bestaan uit:

Pensioenvoorziening
Latente belastingverplichtingen
Jubileavoorziening 

Pensioenvoorziening
Het verloop van de pensioenvoorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari
Toevoeging resp. vrijval ten gunste van winst- en verliesrekening
Saldo per 31 december

Dit saldo is als volgt opgebouwd:

Contante waarde van de toegekende pensioenaanspraken
Marktwaarde van de beleggingen

Actuariële verliezen
Nettoverplichting 

Van deze nettoverplichting komt € 574 in 2008 tot uitkering en is het restant langlopend.

Niet in aanmerking genomen verliezen

Marktwaarde van de beleggingen
Contante waarde van toegekende aanspraken
Contante waarde van toegekende aanspraken pensioenregeling (excl.vut)
Corridor, 10% van maximum van marktwaarde beleggingen en contante waarde aanspraken

Deel niet in aanmerking genomen verlies buiten corridor
Gemiddelde toekomstige diensttijd van actieve deelnemers
Te amortiseren actuariële verliezen

De volgende aannames zijn bij de berekening gehanteerd:

Disconteringsvoet voor contante waarde aanspraken
Disconteringsvoet voor pensioenkosten
Algemene salarisstijging
Verwachte opbrengst uit beleggingen
Indexatie ingegane pensioenen

Totaal

 45.134
 140.459
 185.593

> 5 jaar

 6.188
 6.188

1 - 5 jaar

 61.767
 61.767

< 1 jaar

 45.134
 72.504

 117.638
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8

Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)

2006

 69
 899

 1.370
 2.338

 - 
 414
 414

2006

 8.349
 12.867
 21.216

2007

 2.338
 49

 195
 2.582

 414
 26

 440

2007

  14.831
 13.560
 28.391

Latente belastingverplichtingen
Voor het verschil tussen de commerciële en de fiscale waardering van activa en passiva op de balans 

wordt een voorziening opgenomen tegen het geldende belastingtarief. Het verloop van de latente 

belastingverplichtingen is als volgt:

Saldo per 1 januari
Ten laste van het groepsvermogen
Ten laste van de winst- en verliesrekening
Saldo per 31 december

Van dit bedrag is - € 51 kortlopend en € 2.633 langlopend. Bij een aantal in 2007 geacquireerde enti-

teiten heeft men de contante waarde gehanteerd. Indien het nominale tarief was gehanteerd, zou de 

vennootschapsbelasting als gevolg van een mutatie in de latente belastingverplichtingen € 52 hoger 

zijn geweest. In 2008 zal overal de nominale waarde worden toegepast.

Jubileavoorziening
Het verloop van de jubileavoorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari
Mutatie ten laste van de winst- en verliesrekening
Saldo per 31 december

Van dit bedrag heeft € 424 een looptijd langer dan één jaar.

Schulden € 61.820 (v.j. € 41.045)
De looptijd van de leningen (schulden aan kredietinstellingen) kan als volgt worden weergegeven:

Aflossingen

De belangrijkste leningvoorwaarden zijn:

De lening wordt in halfjaarlijkse termijnen afgelost. De aflossing is € 1.268.

De debetrente op jaarbasis is 3-maands Euribor (thans 4,598%), vermeerderd met de van toepassing 

zijnde marge (thans 1,75%).  De marge wordt elk half jaar opnieuw vastgesteld aan de hand van de 

dan aanwezige leverage ratio.

De leverage ratio wordt gedefinieerd als totale schuld/EBITDA.

Voor alle acquisities zijn afzonderlijke financieringen aangegaan, die dezelfde leningsvoorwaarden 

bevatten.

Tot meerdere zekerheid is de verpanding van de huidige en toekomstige vorderingen, RC-saldi, voor-

raden, inventaris en bedrijfsuitrusting van DAS Legal Finance BV en de door haar geacquireerde 

dochters gegeven, alsmede alle (certificaten van) aandelen van de overgenomen partijen.

Daarnaast staat DAS Legal Finance BV borg voor deze schulden.

DAS Legal Finance BV loopt renterisico over deze schulden. De 3-maands Euribor is variabel; de van 

toepassing zijnde marge is gemaximeerd tot 2%.

De overige schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal

 13.878
 13.878

> 5 jaar

 482
 482

1 - 5 jaar

 10.859
 10.859

< 1 jaar

 2.537
 2.537
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Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)

2006

 1.471
 4.611

 - 
 2.267
 8.349

5.717
 230

 3.795
 3.125

 12.867

2007

 928
 6.982
 1.020
 5.901

 14.831

7.262
 130

 3.687
 2.481

 13.560

De overige schulden kunnen als volgt worden uitgesplitst:

Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Nog te betalen goodwill
Overige

De overlopende passiva kunnen als volgt worden uitgesplitst:

Winstcommissie
Pensioenpremie
Personeelskosten
Overige

Alle schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan één jaar.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn in te delen in drie tijdvakken:

Huurverplichtingen
Lease van kantooruitrusting
Totaal

De huurverplichtingen lopen nog voor een periode van 1 tot 12 jaar. In 2007 is er € 1.156 aan lease-

termijnen betaald. 

Voor de betalingsverplichting van de huursom zijn bankgaranties afgegeven van € 803.

Totaal

 25.629
 1.328

 26.957

> 5 jaar

 4.783

 4.783

1 - 5 jaar

 16.347
 611

 16.958

< 1 jaar

  4.499
 717

 5.216

Risicobeheer
Valutarisico
De groep is binnen de eurozone actief en loopt derhalve geen materieel valutarisico als gevolg van wisselkoersbewegingen. De beleggingen en de beleggingsop-

brengsten staan wel bloot aan valutakoersmutaties. Dit betreft met name koersbewegingen van het Pond Sterling en de Amerikaanse dollar. Het valutarisico is 

beperkt tot circa 7,0% van de beleggingsportefeuille (v.j. 10,1%). Het belegde bedrag in Pond Sterling bedraagt per ultimo 2007 3.071 en in Amerikaanse dollar 

14.283. Het beleid is om valutarisico´s niet af te dekken.

Renterisico
Het renterisico bestaat uit beleggingen. Het risico wordt beperkt door een obligatieportefeuille met een lage duration aan te houden. Daarnaast loopt DAS rente-

risico over de voorziening voor pensioenen. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de pensioenvoorziening.

Koersrisico 
De groep loopt koersrisico op aandelen door de dagelijkse mutaties in de marktwaarde van haar aandelenportefeuilles. Het risico wordt beperkt doordat voor 

96% is belegd in aandelenfondsen.

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico dat financiële activa in waarde dalen doordat tegenpartijen geheel of gedeeltelijk niet aan hun verplichtingen voldoen, of dat de markt-

waarde van activa verandert door gewijzigde percepties van de kredietwaardigheid van deze tegenpartijen. 

De beleggingen krijgen een risicoclassificatie volgens de rating van S&P. AAA is de hoogst haalbare rating, BBB de laagst haalbare. De portefeuille van DAS is 

voor 78,1% opgebouwd uit beleggingen met een AAA-rating. Hierdoor is het kredietrisico beperkt. De overige beleggingen vallen in de AA- en A-rating.

Liquiditeitsrisico
DAS heeft een sterke liquiditeitspositie, door het voeren van actief cashmanagement wordt getracht voldoende liquiditeiten beschikbaar te hebben om aan haar 

verplichtingen te voldoen wanneer deze verschuldigd zijn.

DAS Holding NV vormt samen met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij NV, DAS Support BV, DAS Legal Finance BV en DAS Legal Finance 

Arnhem BV een fiscale eenheid. Uit dien hoofde is de vennootschap aansprakelijk voor alle fiscale verplichtingen die binnen de fiscale eenheid ontstaan.

De zekerheden die zijn gegeven voor de kredietinstellingen staan vermeld onder de toelichting op de schulden aan kredietinstellingen.
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> Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 

1

2

3

2006

 152.816
 1.637

 114
 154.567

 - 
 - 

-  404
 7.788

 235
 7.619

2007

 162.404
 18.022

 171
 180.597

 1.499
-  129
-  356

 8.207
 216

 9.437

Omzet € 180.597 (v.j. € 154.567)
De omzet is opgebouwd uit de volgende componenten:

Premie-inkomen
Inkomsten incasso, deurwaarders en creditmanagement
Overige baten

Alle premies zijn geboekt op verzekeringsovereenkomsten gesloten in Nederland en betreffen uit-

sluitend rechtsbijstandverzekeringen. 

Opbrengsten beleggingen € 9.437 (v.j. € 7.619)

Gerealiseerde koerswinsten
Impairment
Waardeverandering beleggingen ( afschrijving op agio)
Ontvangen interest 
Ontvangen dividend

De impairment heeft betrekking op het aandelenfonds Ishares S&P index fund. Deze aandelen zijn 

gedaald tot onder de kostprijs, waarvoor een afboeking heeft plaatsgevonden.

Verzekeringstechnische lasten € 76.364 (v.j. € 71.765)
De verzekeringstechnische lasten bevatten de volgende uitloopresultaten:

< 2004

 1.523
-  753

 1.690
 1.613
 4.073

Ontwikkeljaar
2004
2005
2006
2007

Totale uitloop

Technisch resultaat van DAS NV
Uitlooppercentage

2005

 

 -
-  143
-  143

21.653
-0,7%

2004

-  629
-  138

 109
-  658

8.371
-7,9%

2007

 

 -

2006

 

 -
 -

23.469
0,0%
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4

5

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening  (vervolg)

2006

  36.923
 10.786

 7.329
 6.069
 1.055
 1.339

 63.501

 34.916
 3.896
 1.428
 3.863

 44.103
 36.774
 7.329

 3.726
 2.043

-  1.991
-  29

-  3.004
 683

 1.428

 667
 98

 765

24.998
6.992

28,0%
29,6%

2007

  41.637
 11.589
 15.411
 11.624
 2.610
 1.416

 84.287

 40.293
 4.060
 4.486
 6.104

 54.943
 39.532
 15.411

 3.610
 2.639

-  2.164
 14

 - 
 387

 4.486

 680
 206
 886

26.502
7.113

26,8%
25,5%

Bedrijfskosten € 84.287 (v.j. € 63.501)

Provisie
Tekencommissie
Personeelskosten
Overige beheerskosten
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

Personeelskosten

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Af: toegerekend aan schaden
Totaal verantwoord onder bedrijfskosten

De pensioenlast is als volgt bepaald:

Nettopensioenkosten
Interestlasten
Opbrengst beleggingen
Actuariële winst
Inperking regeling
Overige lasten (baten)

De pensioenlasten zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen, omdat vorig jaar een inperking van 

de regeling heeft plaatsgevonden. De inperking hield in dat er een leeftijdsaanpassing in het 

pensioenreglement is doorgevoerd.

Het gemiddeld aantal werknemers op fulltime basis voor 2007 bedraagt 886 (v.j. 765) en is als volgt 

opgebouwd:

Verzekeringsactiviteiten
Incassoactiviteiten

De stijging van de incassoactiviteiten is overwegend het gevolg van acquisities in 2007.

Belastingen € 7.113 (v.j. € 6.992)
De belastingen over het resultaat kunnen als volgt worden toegelicht:

Resultaat voor belastingen
Belastingen 
Effectief belastingtarief
Toepasselijk belastingtarief
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De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap, met uitzondering van een 

bedrag van  € 5.143. Voor € 803 is een bankgarantie afgegeven ten behoeve van de betalingsver-

plichting van de huursom en voor een bedrag van € 4.340 geldt een bewaarplicht voor betalingsver-

plichtingen jegens opdrachtgevers.

 

Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen de investeringen opgenomen waarvoor 

in 2007 liquide middelen zijn uitgegeven. Er zijn geen investeringen verricht door middel van finan-

cial leasing.

> Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht 
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> Vennootschappelijke jaarrekening
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> Activa

Financiële vaste activa 
Beleggingen in groepsmaatschappijen 
Vorderingen op groepsmaatschappijen  

Vorderingen

Liquide middelen

Totaal activa

> Vennootschappelijke balans per 31 december 2007 (x € 1.000)  
 (voor winstbestemming)

2006

  52.075
 - 

 11

 52.086

 52.016
 70

 52.086

2007

 65.486
 157

 11

 65.654

 65.486
 168

 65.654

 61.364
 4.122

 13.800
 8.740
 5.060
 9.746
 3.825

 28.315
 18.540

 49.338
 2.737

 13.800
 8.740
 5.060
 9.746
 4.795

 14.467
 17.948

1

2

3

4

> Passiva

Eigen Vermogen 
Geplaatst kapitaal
Nog te storten
Geplaatst en gestort kapitaal
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Overige reserves
Onverdeelde winst

Schulden

Totaal passiva

> Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2007 (x € 1.000)

2006

 17.783
 165

 17.948

2007

 19.685
-  1.145
 18.540

Resultaat groepsmaatschappijen na belastingen
Overige resultaten na belasting
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 Activiteiten
De activiteiten van de vennootschap bestaan voornamelijk uit het 
deelnemen in groepsmaatschappijen en het uitvoeren van Hol-
dingactiviteiten. DAS Holding NV is gevestigd aan de Karspeldreef 
15, 1102 BB te Amsterdam.

 Groepsstructuur
De vennootschap is 100 procent aandeelhouder van DAS Neder-
landse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij NV, DAS Support 
BV en DAS Legal Finance BV vanaf oprichtingsdatum 1 juli 2006; 
alle vennootschappen zijn gevestigd te Amsterdam.

  Grondslagen van waardering en van bepaling van het 
resultaat

 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen voor 
de jaarrekening, zoals opgenomen in titel 9 Boek 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarver-
slaggeving.

 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar.

 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Algemeen

Tenzij anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd 
tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek van voorzieningen.

Financiële vaste activa

–  Beleggingen in groepsmaatschappijen
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van be-
tekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens 
de nettovermogenswaardemethode.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grond-
slagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de waardering 
van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde nega-
tief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover 
DAS Holding NV in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat 
voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voor-
nemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in 
staat te stellen, worden deze schulden gesaldeerd met de vor-
dering op de deelneming.
De resultaten van de groepsmaatschappijen worden als resul-
taat groepsmaatschappijen verantwoord.

 Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengs-
ten van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten 
over het jaar. Resultaten op transacties worden verantwoord in 
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen worden genomen 
zodra zij voorzienbaar zijn.
De belastingen naar de winst zijn berekend volgens de geldende 
belastingtarieven. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met 
latente belastingen.

Belastingen

DAS Holding NV vormt tezamen met DAS Nederlandse Rechts-
bijstand Verzekeringmaatschappij NV, DAS Support BV, DAS Legal 

Finance BV en DAS Legal Finance Arnhem BV een fiscale eenheid 
voor de vennootschapsbelasting. Uit dien hoofde is de vennoot-
schap aansprakelijk voor alle fiscale verplichtingen die binnen de 
fiscale eenheid ontstaan.

> Algemene toelichting
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> Toelichting op de vennootschappelijke balans

2006

 34.917
 17.783

-  21
 18

-  10.000
 3.611
 3.030

 49.338

  348
 6.000

-  3.611
-  21

 21
 2.737

1.765
 3.030
 4.795

 3.379
 11.088
 14.467

 15.088
-  4.000

-  11.088
 17.948
 17.948

2007

 49.338
 19.685

-  90
 - 

-  10.100
 3.501
-  970

 61.364

2.737
 6.000

-  3.501
-  1.204

 90
 4.122

 4.795
-  970

 3.825

 14.467
 13.848
 28.315

17.948
-  4.100

-  13.848
 18.540
 18.540

1

2

3

Financiële vaste activa € 65.486 (v.j. € 52.075)
Het verloop van de waarde van de beleggingen in groepsmaatschappijen kan als volgt worden ge-

specificeerd:

Saldo per 1 januari
Resultaat boekjaar
Correctie resultaat boekjaar inzake negatief eigen vermogen DAS Support BV
Storting aandelenkapitaal
Dividend uitkering
Storting agio op aandelen
Mutatie herwaarderingsreserve
Netto vermogenswaarde einde boekjaar

De dividenduitkering bestaat uit het dividend dat is uitgekeerd conform de winstbestemming van 

2006 (€ 6.100). Bovendien is in december 2007 een interim-dividend uitgekeerd van € 4.000.

Het verloop van de vorderingen op groepsmaatschappijen kan als volgt worden toegelicht:

Saldo per 1 januari
Ontstane vordering als gevolg van dividenduitkering
Ontvangen ten behoeve van acquisities DAS Legal Finance BV
Overige ontvangsten
Correctie vordering inzake negatief eigen vermogen DAS Support BV
Saldo per 31 december 

Over de vorderingen op groepsmaatschappijen wordt een marktconforme rente (2007: 4%) berekend.

Teneinde de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van DAS Support BV te waarborgen, heeft DAS 

Holding NV verklaard dat zij haar vordering op DAS Support BV niet eerder op zal eisen alvorens er 

voldoende vermogen in deze vennootschap aanwezig is.

Liquide middelen € 11 (v.j. € 11)
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Eigen vermogen € 65.486 (v.j. € 52.016)
Aandelen
Het geplaatste aandelenkapitaal betreft 300.000 gewone aandelen van nominaal € 46, waarop 

36,67% opgevraagd en gestort is. 

Agioreserve
De agioreserve is in 2007 en 2006 ongewijzigd gebleven. 

Herwaarderingsreserve
Saldo per 1 januari
Herwaardering beleggingen
Saldo einde boekjaar

Overige reserves
Saldo per 1 januari
Winstverdeling
Saldo einde boekjaar

Onverdeelde winst
Saldo per 1 januari
Dividend uitkering
Overboeking naar de overige reserves
Onverdeelde winst boekjaar
Saldo einde boekjaar
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Toelichting op de vennootschappelijke balans  (vervolg)

2006

 70
 -

 70

2007

 - 
 168
 168

2007

4.200
 14.340
 18.540

4 Schulden € 168 (v.j. € 70)

Belastingen en sociale lasten
Overige schulden

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
DAS Holding NV vormt samen met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij NV, 

DAS Support BV, DAS Legal Finance BV en DAS Legal Finance Arnhem B.V een fiscale eenheid. Uit 

dien hoofde is de vennootschap aansprakelijk voor alle fiscale verplichtingen die binnen de fiscale 

eenheid ontstaan.

> Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Personeel
Gedurende 2007 zijn er geen medewerkers (v.j. 0) in dienst geweest bij DAS Holding NV.

> Overige gegevens

Statutaire winstverdeling
De winstverdeling is in de statuten geregeld in art. 17. 

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.

Voorgestelde winstbestemming
Het winstsaldo 2007 bedraagt € 18.540 dat overeenkomstig artikel 17 van de statuten ter beschik-

king van de aandeelhouders staat.

De winstverdeling 2007 is als volgt:

Dividenduitkering
Dotatie overige reserves
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Aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DAS Holding N.V.

Accountantsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit verslag op pagina 8 tot en met 39 opgenomen jaarrekening 2007 van DAS Holding N.V. te Amsterdam 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. 

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 bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Deze ver-
antwoordelijkheid 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 materi-
eel 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 jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle ver-
richt in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedrags-
normen 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 be-
oordeling 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 in-
terne 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 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 DAS Holding N.V. 
per 31 december 2007 en van het resultaat over 2007 in overeenstemming met 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 bestuursverslag, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.  

Amsterdam, 20 maart 2008 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

A.H. Zoon RA

> Accountantsverklaring
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