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1 Verslag van de Raad van Commissarissen 
 
De Raad van Commissarissen is acht maal bijeengekomen in 2006. Dit overleg met 
de Directie heeft altijd plaatsgevonden in een open en constructieve sfeer. 
 
In 2006 heeft Funda het 1ste lustrum gevierd en de Raad van Commissarissen vindt 
dat Funda zich sinds de oprichting zeer voorspoedig heeft ontwikkeld. Funda heeft 
zich meer dan bewezen. 
 
Met de recente uitbreidingen op funda.nl van fundalandelijk en met het succesvolle 
fundainbusiness dekt funda nu alle gebieden van de Nederlandse vastgoedmarkt. 
Er is in het afgelopen jaar ook een positief begin gemaakt met de buitenlandse 
expansie door de oprichting van Funda Ierland. Ook op andere gebieden dan 
vastgoed wendt funda haar internet expertise aan, resulterend in onder meer de 
fundabedrijvengids en fundatravel, de website voor de huur van vakantiewoningen. 
 
De doelstelling van funda is om de beste en breedste woningenportal te zijn, die altijd 
zo optimaal mogelijk probeert in te spelen op de behoefte van de consument. Het is 
daarom van belang dat funda de ruimte houdt om haar leidende positie te behouden. 
 
Alleen op die manier kan funda ook op termijn toegevoegde waarde blijven leveren 
aan zijn aandeelhouders en aan de leden van de NVM terwijl zij een zelfstandig 
winstgevend bedrijf is. 
 
De Raad van Commissarissen verwacht voor het komende jaar dat de door de 
Directie met enthousiasme en ambitie gepresenteerde plannen wederom zullen 
worden verwezenlijkt. De Raad van Commissarissen constateert dat het 
ambitieniveau, kennis en kunde van zowel Directie als de medewerkers vertrouwen 
geven voor de beoogde toekomstige ontwikkelingen. De Raad van Commissarissen 
zal zich sterk blijven maken voor een verdere ontwikkeling van Funda, dit in het 
belang van aandeelhouders. 
 
 
Amsterdam, 23 januari 2007 
 
Namens de Raad van Commissarissen  
Bert Vis 
Voorzitter 
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2 Directieverslag 
 
 
Algemeen 
 
 
De viering van ons eerste lustrum maakte 2006 tot een gedenkwaardig jaar voor 
Funda NV.  In de afgelopen 5 jaar zijn Funda en haar toonaangevende website 
funda.nl uitgegroeid tot een belangrijke partij en een van de best presterende 
bedrijven binnen de Nederlandse Internetmarkt. Onze prestaties komen tot uiting 
op een aantal verschillende terreinen. Ten eerste kan het belang van funda.nl voor 
de bij de NVM aangesloten makelaars niet worden onderschat en zijn wij van 
mening dat Funda een cruciale bijdrage heeft geleverd aan de versterking van de 
positie van de NVM-leden op de Nederlandse vastgoedmarkt. Ten tweede is Funda 
een van de belangrijkste internetbedrijven van Europa. Wij worden door de markt 
beoordeeld als innovatief, uiterst gebruikersvriendelijk en betrouwbaar (NRC 
Handelsblad rekent funda.nl tot een van de 15 meest invloedrijke websites van de 
laatste 15 jaar). En tot slot hebben wij uitstekende financiële resultaten laten 
zien. Dit culmineerde in 2006 in een top-10 positie binnen de Deloitte fast 50, een 
verkiezing van de 50 snelstgroeiende technologiebedrijven, en een top-10 positie 
bij de toekenning van de FD Gazelle Awards voor de snelst groeiende bedrijven in 
Noord-Holland. 
 
De beoordeling die Funda en haar websites kregen van de leden van de NVM is 
evenals in het voorgaande jaar verder verbeterd. Het totale aantal leden dat 
gebruik maakt van een van de door Funda aangeboden diensten is opnieuw 
toegenomen en de Funda-tevredenheidsindex is gestegen naar een nieuw 
hoogtepunt van 4,3 (2005: 4.2). Wij zijn heel blij met deze blijken van erkenning 
van de kant van de leden en hopen dat wij kunnen blijven rekenen op hun steun. 
 
Tijdens ons lustrumjaar hebben wij twee nieuwe awards geïntroduceerd: de Funda 
award en de Timo Smit award, die vanaf nu periodiek zullen worden uitgereikt aan 
bedrijven en personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd op het gebied 
van vastgoedtechnologie en innovatie. 
 
Wij zijn vier nieuwe websites gestart (funda Ireland, funda landelijk, funda 
bedrijvengids and funda Travel), hebben Funda Finance volledig vernieuwd en 
hebben Funda Design versterkt door de overname en integratie van ricardo.nl. 
De samenwerking met de IAVI heeft inmiddels al vruchten afgeworpen en wij 
verwachten veel van ons eerste internationale initiatief in Ierland. 
 
De concurrentie in Nederland neemt toe door de introductie van nieuwe websites 
met alle te koop staande woningen, nieuwe samenwerkingsverbanden met 
financiële instellingen en grootschalige mediacampagnes. Pogingen van de kant van 
de NVM om deze aantasting van onze positie tegen te gaan door middel van 
gerechtelijke procedures zijn mislukt en wij moeten er dan ook vanuit gaan dat de 
positie van funda.nl de komende tijd zwaar onder vuur zal blijven. 
    
De NVM heeft een studie uitgevoerd naar de situatie op de onroerendgoedmarkt en 
de positie van haar leden op de korte tot middellange termijn. In verband met dit 
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onderzoek zijn de invoering van een aantal belangrijke vernieuwingen en 
belangrijke beslissingen over de toekomst van Funda uitgesteld. Volgens het 
management is het voor funda.nl van vitaal belang dat het indrukwekkende 
vernieuwingstempo wordt gehandhaafd en dat de onderneming voldoende armslag 
heeft om zodanig op marktomstandigheden te reageren dat de vooraanstaande 
positie kan worden behouden.  
 
De baten laten nog steeds een dubbelcijferige groei zien, maar zijn wel 
achtergebleven bij onze oorspronkelijke prognoses. Het groeitempo van de 
inkomsten uit onze belangrijkste website, funda.nl, neemt af. Nieuwe initiatieven 
hebben in 2006 al aanzienlijke inkomsten opgeleverd en zijn essentieel om onze 
inkomstendoelstellingen voor de lange termijn te kunnen realiseren. Ondanks het 
opstarten van nieuwe activiteiten, zoals funda Travel en funda Ireland, bereikte 
onze netto omzetmarge (gecorrigeerd voor bijzondere waardevermindering) 
wederom een indrukwekkend niveau, van 22%. Vanwege de aanzienlijke 
investeringen in onze nieuwe initiatieven lag het winstniveau het afgelopen jaar 
lager dan in het voorgaande jaar. Het management verwacht echter in de toekomst 
een goed rendement op deze investeringen. 
 

Funda Real Funda Funda Funda NV Funda NV
Estate bv Finance bv Service bv geconsolideerdgeconsolideerd

2006 2006 2006 2006 2005
(bedragen x 1.000)

Advertising - algemeen 4.844             -                -                 4.844                4.679        
Advertising - makelaars 1.441             -                177                1.618                1.465        
Advertising - objecten 4.732             -                -                 4.732                3.841        
Advertising - overig 24                  -                -                 24                     20             

11.041           -                177                11.218              10.005      

 
  
Funda Real Estate BV 
Sinds de introductie van onze nieuwe website fundalandelijk dekken wij alle 
segmenten van de Nederlandse vastgoedmarkt. Het aantal bezoekers en het totale 
aantal pageviews blijft toenemen. In 2006 zijn wij gestart met een intensief 
programma voor de vernieuwing van de technische basis van onze websites funda.nl 
en fundainbusiness.nl. Wij verwachten dat dit programma aan het eind het eerste 
kwartaal van 2007 met succes zal worden afgerond. Het nieuwe platform zal ons in 
staat stellen het innovatieniveau op peil te houden en de verwachte toename van 
het gebruik te verwerken.  
 
De inkomsten uit objectdiensten zijn sterk toegenomen (+25%), de advertentie-
inkomsten vertoonden een bescheiden groei van 12% en de inkomsten uit 
vastgoedservices bleven stabiel. De operationele kosten kwamen uit op het 
gebudgetteerd niveau. Conform de verslaggevingsregels zijn de investeringen in de 
technische basis verantwoord als immatriele vaste activa. 
 
Funda Service BV 
De succesvolle integratie van de activiteiten van ricardo.nl heeft geresulteerd in 
een aanzienlijke groei van de inkomsten van funda design (+400%). Funda design 
heeft weliswaar geen significante omvang, maar is wel winstgevend en levert een 
positieve bijdrage aan de waarde van de Funda groep. 
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Funda travel heeft onze aanvankelijke verwachtingen overtroffen. Zowel het aantal 
vermeldingen (ruim 55.000) als het aantal bezoekers en pageviews is 
indrukwekkend. Funda travel heeft inmiddels meer vermeldingen dan enige andere 
website. Wij verwachten dat zich nog meer aanbieders van vakantiewoningen bij 
ons zullen aansluiten en dat ook de verscheidenheid aan aangeboden 
accommodaties zal toenemen. 
 
In het laatste kwartaal van 2006 hebben wij Fundabedrijvengids gelanceerd. De 
eerste resultaten van dit nieuwe initiatief zijn positief. 
 
  
Funda Finance BV 
In verband met de marktomstandigheden en een interne evaluatie binnen de NVM is 
de introductie van nieuwe financiële producten uitgesteld. De huidige website 
biedt voldoende informatie maar wij denken dat de introductie van meer financiële 
diensten onder de merknaam Funda waarde kan toevoegen. 
 
De samenwerking met Genworth is tijdelijk stopgezet en verband met een conflict 
over de voorwaarden voor de funda HuisZeker verzekeringspolis. Wij denken dat 
wij deze dienstverlening in 2007 opnieuw zullen kunnen introduceren. 
 
Funda Ireland BV 
Dit jaar waren de ontwikkeling van de website en het opbouwen van de relatie met 
de Ierse makelaars het belangrijkste aandachtspunt voor onze Ierse activiteiten. 
Wij hebben een ervaren (Iers) team samengesteld om leiding te geven aan dit 
bedrijf. Ondanks de hevige concurrentie denken wij dat er ruimte is voor een 
website met een betere gebruikersinterface. Wij hopen dat wij op deze website 
meer Ierse objecten kunnen presenteren dan enige andere vastgoedwebsite. 
 
Investeringen en deelnemingen 
Op 31 maart 2006 heeft Funda NV E-Real estate Ltd (gevestigd in het Ierse Dublin) 
en Ricardo.nl BV overgenomen. Het laatstgenoemde bedrijf is omgedoopt tot Funda 
Service BV. Deze acquisities zijn gefinancierd uit de operationele kasstroom die 
werd gerealiseerd het eerste kwartaal. In verband met de overname van E-Real 
estate Ltd is een bedrag van € 588.610 afgeboekt in verband met bijzondere 
waardevermindering.  
 
In overeenstemming met de verslaggevingsregels wordt de investering in de 
technische basis voor de vastgoedportals verantwoord als niet-materiële vaste 
activa.  
 
Organisatie 
De toegenomen verscheidenheid van onze activiteiten maakte een nieuwe 
organisatiestructuur noodzakelijk. Funda heeft voor alle belangrijke onderdelen 
van onze activiteiten de functie van Business Manager geïntroduceerd. Wij zorgen 
er aldus voor dat funda.nl, fundainbusiness.nl, fundatravel.com en fundafinance.nl 
worden gemanaged door een gefocused en gespecialiseerd team van 
verkoopprofessionals. De marketing-, financierings- en business development 
activiteiten blijven wij concentreren op groepsniveau om te kunnen profiteren van 
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synergie-effecten. Onze Ierse activiteiten worden geleid door een speciaal Iers 
team, dat is gevestigd in Dublin. 
 
Onze ambitieuze groeiplannen en de informele, vernieuwende en inspirerende 
cultuur binnen ons bedrijf zorgen ervoor dat Funda een aantrekkelijke werkgever 
blijft.  
 
In 2006 had Funda gemiddeld 28 werknemers. Eind 2006 had Funda 36 medewerkers 
(34 FTE's). Dit verhoudt zich tot 24 medewerkers en 21 FTE's per eind 2005. 
 
Wij hebben de samenwerking met de Raad van Commissarissen in 2006 ervaren als 
zeer positief en constructief. Wij hechten veel belang aan de steun voor 
belangrijke beslissingen en het advies dat wij van de Raad ontvangen. 
 
Evenals in andere jaren heeft Funda het afgelopen jaar ten behoeve van het 
coördineren en afstemmen van activiteiten op vele niveaus zeer plezierig bilateraal 
contact gehad met de NVM-organisatie. 
 
Corporate governance 
In overeenstemming met de grondregels van de Code Tabaksblat hebben wij onze 
interne corporate governance structuur geformaliseerd. Hoewel wij bestaande 
contractuele overeenkomsten met zowel de aandeelhouders als de Raad van 
Commissarissen en het management zullen blijven respecteren, willen wij de Code 
zo zorgvuldig mogelijk volgen om onze aandeelhouders optimale transparantie te 
bieden.  
 
Toekomst 
Hoewel de advertentie-inkomsten van fundainbusiness.nl naar verwachting zullen 
toenemen, houden wij er ook rekening mee dat de advertentie-inkomsten van 
funda.nl onder druk zullen komen door toenemende concurrentie. De inkomsten 
van fundainbusiness.nl uit objectdiensten zullen op hetzelfde niveau blijven. Welke 
gevolgen de nieuwe concurrentie zal hebben voor de objectdiensten van funda.nl is 
moeilijk voorspelbaar. Het management houdt echter rekening met een vlak 
verloop. Met betrekking tot de makelaarsdiensten voorzien wij geen veranderingen. 
 
Volgens het management is het voor funda.nl van vitaal belang dat het 
indrukwekkende vernieuwingstempo wordt gehandhaafd en dat de onderneming 
voldoende armslag heeft om zodanig op marktomstandigheden te reageren, dat de 
vooraanstaande positie kan worden behouden. Wij moeten verder blijven kijken 
dan de dag van morgen en ons voorbereiden op de korte en middellange termijn. 
Nauwe samenwerking met de NVM en haar leden is hiervoor een vereiste. Wij 
zullen onconventioneel moeten denken en besluitvaardig moeten optreden als wij 
onze doelen willen bereiken. Eventuele obstakels zullen niet alleen directe schade 
toebrengen aan de koppositie van onze onderneming in de Nederlandse 
vastgoedmarkt, maar zullen ook ten koste gaan van ons vermogen om 
aandeelhouderswaarde te realiseren. 
 
Gegeven de nadering van het belangrijke boekingsseizoen voor de zomerperiode 
zien de vooruitzichten voor funda Travel er zonnig uit. In 2007 zullen wij starten 
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met een studie naar de mogelijkheden voor het introduceren van dit concept en 
deze website in het buitenland. 
 
Het succes van de lancering van de website funda.ie is van groot belang voor de 
internationale expansiestrategie van Funda NV. Wij zullen in 2007 nieuwe markten 
en gebieden gaan opzoeken. 
 
Voor Funda Finance wordt 2007 een beslissend jaar. Als wij er niet in slagen nieuwe 
diensten onder de merknaam Funda te introduceren, zullen wij via andere 
concepten nieuwe bronnen van inkomsten moeten gaan aanboren. 
 
Wij verwachten dat 2007 een cruciaal jaar zal worden in het bestaan van onze 
onderneming: slagen wij er niet in om de huidige ontwikkeling van Funda te 
continueren, dan zullen wij genoegen moeten nemen met een minder 
vooraanstaande positie en een minder succesvolle toekomst. Wij hopen dat wij 
kunnen blijven rekenen op de steun en het enthousiasme van onze klanten en 
bezoekers, medewerkers, aandeelhouders, Raad van Commissarissen en de NVM en 
haar leden. 
 
Amsterdam, 23 januari 2007  
Namens de Directie 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
Marque Joosten 
Algemeen Directeur 
 
 



Vertaling van het jaarverslag 2006 van Funda NV 
Pagina 9 

 
 

3 Jaarrekening 
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3.1     Geconsolideerde balans per 31 december 2006 
 
 
(voor resultaatverdeling) 
 
 
 

31/12/2006 31/12/2005

Bedragen in euro's

Vaste activa

Immateriële vaste activa (1) 964.328                    -                            

Materiële vaste activa (2)

Inventaris & verbouwing 158.467                    182.424                    

Computers & infrastructuur 633.446                    359.302                    

791.913                    541.726                    

Financiële vaste activa

Deelnemingen (3) -                            -                            

1.756.241                541.726                    

Vlottende activa

Vorderingen

Latente belastingvorderingen (4) -                            316.075                    

Handelsdebiteuren 1.147.784                1.371.006                

Overige vorderingen 1.302.991                1.021.536                

 2.450.775                2.708.617                

Liquide middelen (5) 10.941.470              9.905.452                

13.392.245              12.614.069              

15.148.486              13.155.795              
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Bedragen in euro's 31/12/2006 31/12/2005

Eigen vermogen

Groepsvermogen (6)

Gestort en opgevraagd kapitaal 8.671.250         8.671.250         

Agioreserve 7.183.549         7.183.549         

Wettelijke reserve -                    378                   

Overige reserves 5.802.154-         7.111.862-         

10.052.645       8.743.315         

Resultaat lopend boekjaar 1.520.473         2.404.330         

11.573.118       11.147.645       

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 1.735.519         712.513            

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 210.502            204.336            

Overige schulden en overlopende 

passiva 1.629.347         1.091.301         

3.575.368         2.008.150         

15.148.486       13.155.795       
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3.2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2006 
 
 

2006 2005

Bedragen in euro's

Netto omzet (7) 11.218.053        10.005.212        

Kostprijs van de omzet 411.538             614.510             

Bruto omzetresultaat 10.806.515        9.390.702          

   Verkoopkosten (8) 2.287.258          1.958.581          

   Algemene kosten (9) 6.630.024          4.063.529          

Som der kosten 8.917.282          6.022.110          

Netto omzetresultaat 1.889.233          3.368.592          

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 217.009             201.816             

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 2.106.242          3.570.408          

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (10) 585.769-             1.166.078-          

Resultaat na belastingen 1.520.473          2.404.330          
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3.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2006 
 
 
 
 
 

2006 2005

Bedragen in euro's

Kasstromen van operationele activiteiten

Kasstromen van bedrijfsoperaties

Netto omzetresultaat 1.889.233                    3.368.592            

Bijzondere waardeverminderingen 588.610                       

Afschrijvingen 403.208                       193.694               

Mutaties in Vorderingen 257.842                       1.026.706            

Mutaties in Kortlopende schulden 1.567.217                    250.264               

4.706.110                       4.839.256                   

Kasstromen van operationele activiteiten

Ontvangen rente 217.009                       201.816               

Vennootschapsbelasting 585.769-                       1.166.078-            

368.760-                          964.262-                      

4.337.350                       3.874.994                   

Kasstromen van investeringsactiviteiten

Investering immateriële vaste activa (11) 1.587.855-                    -                       

Inventaris & verbouwing 60.680-                         193.273-               

Computers & infrastructuur 557.797-                       358.730-               

Financiële vaste activa -                               -                       

2.206.332-                       552.003-                      

Kasstromen van financieringsactiviteiten

Dividenduitkering 1.095.000-                    511.000-               

1.095.000-                       511.000-                      

Mutatie kaspositie 1.036.018                       2.811.991                   

Liquide middelen per 1/1 9.905.452                       7.093.461                   

Liquide middelen per 31/12 10.941.470                     9.905.452                   

1.036.018                       2.811.991                   
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3.4 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 

2006 en winst- en verliesrekening over 2006 
 
 
Algemeen 
 
Activiteiten 
Funda NV (de vennootschap) en haar dochterondernemingen (gezamenlijk: de 
Groep) houden zich bezig met het ontwikkelen en exploiteren van websites op de 
volgende gebieden: wonen, agrarische onroerende zaken en bedrijfsonroerende 
zaken, huurwoningen, tweede huizen, financiering, design en reizen. Behalve op de 
Nederlandse markt, is de vennootschap ook actief in Ierland. Funda heeft de 
ambitie op deze gebieden een internationale speler te zijn.  
 
Groepsstructuur 
Funda NV is een zelfstandige onderneming, statutair gevestigd te Amsterdam, 
Nederland, waar zij ook haar hoofdkantoor heeft.  
 
Consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening bevat de financiële gegevens van Funda NV en 
haar groepsondernemingen. Groepsondernemingen zijn entiteiten waarop Funda NV 
direct of indirect beslissende zeggenschap uitoefent doordat zij beschikt over de 
meerderheid van de stemrechten of doordat zij anderszins in staat is beslissende 
zeggenschap uit te oefenen over de financiële en operationele activiteiten. 
Daaronder zijn mede begrepen mogelijke stemrechten die op balansdatum kunnen 
worden uitgeoefend.  
 
Sinds 2006 valt de vennootschap in de categorie middelgrote ondernemingen. Om 
deze reden brengt de vennootschap vanaf 1 januari 2006 een geconsolideerde 
jaarrekening uit. Groepsondernemingen worden volledig geconsolideerd.  
 
Transacties, winsten, vorderingen en schulden tussen groepsondernemingen worden 
geëlimineerd. Niet-gerealiseerde verliezen op transacties tussen 
groepsondernemingen worden eveneens geëlimineerd, tenzij sprake is van 
bijzondere waardevermindering.  
 
Het geconsolideerde jaarverslag omvat de financiële gegeven van Funda N.V. en de 
volgende Groepsondernemingen: 

• Funda Intellectual Property B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Finance B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Real Estate B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Service B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Ireland B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Projects B.V., Amsterdam (100%) 

• Reach Media Ltd, Dublin, Ierland (100%) 

• Funda Polska Sp.Zoo, Warschau, Polen (100%) 
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Ter bevordering van de financiële aansprakelijkheid en ter verbetering van het 
risicoprofiel van de vennootschap worden de afzonderlijke activiteiten verricht via 
verschillende rechtspersonen.  
 
De naam van de in maart 2006 overgenomen onderneming Ricardo.nl BV werd 
gewijzigd in Funda Service BV. Funda Services BV en Funda Service BV fuseerden op 
1 april 2006. Deze procedure werd op 30 augustus 2006 van rechtswege 
bekrachtigd. 
 
De in 2006 overgenomen onderneming E-Real Estate Ltd werd in juli van dit jaar 
ontbonden daar de vennootschap niet langer waard toevoegt aan de Groep. Deze 
ontbinding zal in 2007 formeel worden afgewikkeld. 
 
Overname en afstoting van groepsondernemingen 
De resultaten en de identificeerbare activa en verplichtingen van de overgenomen 
onderneming worden per de overnamedatum, de datum waarop beslissende 
zeggenschap over de overgenomen onderneming kan worden uitgeoefend, 
geconsolideerd. 
 
De overnameprijs bestaat uit het bedrag in contanten, of het equivalent daarvan, 
waarover overeenstemming is bereikt ter overname van de onderneming plus direct 
toerekenbare kosten. Ingeval de overnameprijs hoger is dan het nettobedrag van de 
reële waarde van de identificeerbare activa en verplichtingen, wordt het meerdere 
geactiveerd als goodwill onder immateriële vaste activa.  
 
Groepsondernemingen worden geconsolideerd tot het moment waarop zij worden 
verkocht; zij worden niet meer geconsolideerd zodra de beslissende zeggenschap 
wordt overgedragen.  
 
Toelichting op het kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld met gebruik van de indirecte methode. De 
liquide middelen omvatten de balanspost liquide middelen, en de rekening-
couranttegoeden die onderdeel uitmaken van de kortlopende schulden.  
 
Kasstromen in vreemde valuta’s zijn tegen geschatte gemiddelde wisselkoersen 
omgerekend. Koersverschillen met betrekking tot liquide middelen worden 
afzonderlijk opgevoerd in het kasstroomoverzicht.  
Ontvangsten en betalingen ter zake van rente, ontvangen dividenden en 
vennootschapsbelasting worden verantwoord in de kasstroom van operationele 
activiteiten. Uitgekeerde dividenden zijn opgenomen in de kasstroom van 
financieringsactiviteiten.  
 
Investeringen in groepsondernemingen worden verantwoord tegen overnamekosten, 
onder aftrek van de liquide middelen die op het moment van overname in de 
overgenomen onderneming beschikbaar waren. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland aanvaarde 
verslaggevingsregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De posten van de 
balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht waarop een 
toelichting wordt gegeven, zijn genummerd.  
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
Als gevolg van de consolidatieverplichting voor 2006, zijn de cijfers voor 2005 
aangepast; dochterondernemingen zijn opgevoerd alsof zij ook geconsolideerd 
waren. De overige grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.  
 
Vreemde valuta 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening 
verwerkt tegen de koers van afwikkeling.  
 
De balansposten die betrekking hebben op activa en passiva in vreemde valuta 
worden omgerekend tegen de wisselkoers per balansdatum. De uit de afwikkeling 
en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van 
de winst- en verliesrekening.  
 
Groepsondernemingen 
De activa en passiva van buitenlandse deelnemingen die worden geconsolideerd en 
in vreemde valuta luiden, worden omgerekend tegen de wisselkoers per 
balansdatum; baten en lasten worden opgevoerd tegen de gemiddelde wisselkoers 
gedurende het boekjaar.  
 
Immateriële vaste activa 
 
Goodwill 
Goodwill uit overnames wordt geactiveerd en lineair afgeschreven over de 
geschatte economische levensduur, met een maximum van 20 jaar. 
 
Website 
Uitgaven voor de ontwikkeling van identificeerbare, op de behoeften van de Groep 
toegesneden websites worden geactiveerd. Indien deze websites in eigen huis is 
ontwikkeld, wordt deze geactiveerd als naar alle waarschijnlijkheid economische 
baten zijn te verwachten en de kosten op een betrouwbare wijze kunnen worden 
bepaald. Uitgaven in verband met onderhoud van website en uitgaven voor 
onderzoek worden in de winst- en verliesrekening verwerkt.  
 
Materiële vaste activa 
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of productiekosten, met 
inbegrip van direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de geschatte economische levensduur of lagere marktwaarde.  
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Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsondernemingen en andere meerderheidsdeelnemingen 
worden gewaardeerd volgens de netto vermogenswaarde methode. Er is sprake van 
een meerderheidsdeelneming indien het genomen belang meer dan 20% bedraagt.  
 
De netto vermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor 
de jaarrekening; voor deelnemingen waarvoor onvoldoende informatie beschikbaar 
is ter rechtvaardiging van deze grondslagen, worden de waarderingsgrondslagen 
van de betreffende deelneming als uitgangspunt genomen.  
 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa  
Per de balansdatum toetst de Groep of er aanwijzingen zijn dat een actief 
onderhevig is aan bijzondere waardevermindering. Als daarvan aanwijzingen zijn, 
wordt de alsnog te innen waarde van het betreffende actief geschat. Indien dit niet 
mogelijk is, wordt het inbare bedrag van de kasmiddelen genererende eenheid 
waartoe het actief behoort, vastgesteld. Een actief is onderhevig aan bijzondere 
waardevermindering als de boekwaarde hoger is dan de te innen waarde; de te 
innen waarde is het maximum van de realiseerbare waarde en de bedrijfswaarde.  
 
De realiseerbare waarde wordt bepaald op basis van de huidige 
marktomstandigheden. Ter bepaling van de contante waarde wordt een percentage 
van 15% gebruikt om de kasstromen te disconteren. De bijzondere 
waardevermindering wordt ten laste gebracht van de winst- en verliesrekening.  
 
Latente belastingvorderingen 
Latente belastingvorderingen, met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit 
voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien in redelijkheid kan 
worden aangenomen dat deze zullen kunnen worden gerealiseerd in de vorm van 
verliescompensatie en saldering. De berekening van latente belastingvorderingen 
geschiedt tegen de op het einde van de verslagperiode geldende tarieven of tegen 
toekomstige tarieven voor zover deze reeds bij wet zijn vastgesteld.  
 
Vorderingen 
Handelsdebiteuren worden opgevoerd tegen de reële waarde van de geleverde 
prestaties, gewoonlijk de nominale waarde. Er wordt een voorziening getroffen 
voor mogelijke oninbaarheid.  
 
Liquide middelen 
Liquide middelen omvatten kasmiddelen, banktegoeden en deposito’s met een 
looptijd van meer dan twaalf maanden. Indien van toepassing, worden creditsaldi 
bij banken opgevoerd onder rekening-courantschulden als onderdeel van 
kortlopende schulden. 
 
Voorzieniningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen 
die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.  
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Algemeen  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 
geldende prestaties en de kosten en overige lasten over de verslagperiode. De 
resultaten op transacties worden verantwoord in de periode waarin zij zijn 
gerealiseerd.  
 
Netto omzet en overige operationele baten 
Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te 
brengen bedragen voor in de verslagperiode geleverde goederen en diensten, onder 
aftrek van eventuele kortingen en onderlinge leveringen van groepsondernemingen, 
en exclusief omzetbelasting.  
 
Kosten 
Kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan de verslagperiode 
waarop zij betrekking hebben. 
 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa worden gebaseerd op de 
verkrijgingsprijs of de productiekosten. Afschrijvingen vinden plaats volgens de 
lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. 
 
Kostprijs van de omzet 
Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe en indirecte aan de 
omzet toe te rekenen kosten, kosten van uitbesteed werk en overige externe 
kosten.  
 
Verkoopkosten 
Verkoopkosten betreffen de directe kosten verbonden aan de verkoop- en 
marketingactiviteiten. 
 
Overige operationele lasten 
Overige operationele lasten omvatten het totaal van de algemene kosten en 
administratiekosten, met inbegrip van de kosten van de Raad van Bestuur, de 
afdeling Administratie en de ontwikkelingskosten.  
 
Personeelsbeloningen 
Periodiek betaalbare beloningen 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 
verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover zij verschuldigd zijn aan 
werknemers.  
 
Pensioenen 
De Groep heeft een zogenaamde toegezegde-bijdrageregeling. Hierbij worden 
premies betaald aan verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen gebaseerd op 
het salaris en de leeftijdsopbouw in het betreffende jaar. De onderneming heeft 
voor deze pensioenregeling geen andere wettelijke of feitelijke verplichting indien 
zich een tekort voordoet bij de verzekeringsmaatschappij of het pensioenfonds. 
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Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt tegen de thans geldende belastingtarieven 
berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en verliesrekening, 
waarbij rekening wordt gehouden met de toegestane fiscale faciliteiten 
(voorwaartse verliescompensatie, voor zover niet opgenomen in latente 
belastingvorderingen). Ter bepaling van het belastbare bedrag worden vrijgestelde 
winstbestanddelen op het resultaat in mindering gebracht en niet-aftrekbare 
kosten bijgeteld.  
 
Operationele lease 
Leasecontracten waaronder het merendeel van de aan het eigendom van de activa 
verbonden risico’s en baten niet aan de Groep toevalt, worden opgevoerd als 
operationele leases. Verplichtingen onder operationele leases worden gedurende 
de looptijd van het contract lineair verwerkt in de winst- en verliesrekening, 
waarbij rekening wordt gehouden met van de lessor ontvangen terugbetalingen.  
 
Overige 
In een licentieovereenkomst met de Nederlandse Vereniging van Makelaars 
in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM is vastgelegd dat NVM de 
haar beschikbare informatie beschikbaar zal stellen aan Funda voor haar Wonen-
portal. Funda betaalt de NVM een objectvergoeding voor een aantal van de 
getoonde objecten.  
  
In een licentieovereenkomst met Koninklijke Wegener N.V. is bepaald dat 
Koninklijke Wegener N.V. de haar beschikbare informatie betreffende 
buurtprofielen om niet aan Funda ter beschikking zal stellen. 
 
Marktrisico 
Valutarisico 
De vennootschap is voornamelijk werkzaam in de Europese Unie. Het valutarisico 
van de Groep is zeer beperkt. Op basis van een risicoanalyse heeft de Raad van 
Bestuur van de Groep bepaald dat deze valutarisico’s niet behoeven te worden 
afgedekt. 
 
Renterisico 
De vennootschap loopt renterisico ten aanzien van rentebaten over rentedragende 
vorderingen. Ten aanzien van bepaalde financiële activa is de Groep renteswaps 
aangegaan, op grond waarvan zij de facto een vaste rente ontvangt en een 
variabele rente betaalt. Bijgevolg wordt het effect van eventuele rentewijzigingen 
gereduceerd.  
 
Kredietrisico 
De Groep heeft geen significante concentraties van kredietrisico. 
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3.4.1 Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 
2006 

 
(Bedragen in euro’s) 
 
1. Immateriële vaste activa 
 

Goodwill Website Totaal

Boekwaarde 31 december 2005

-                    -                           -                           

Mutaties 2006

Aanschafwaarde of productiekosten 821,388            766,467                   1,587,855                

Afschrijvingen (34,917)             -                           (34,917)                    

Bijzondere waardeverminderingen (588,610)          -                           (588,610)                  

197,861            766,467                   964,328                   

Boekwaarde 31 december 2006

Aanschafwaarde of productiekosten 821,388            766,467                   1,587,855                

Cumulatieve afschrijvingen

en waardeverminderingen (623,527)          -                           (623,527)                  

197,861            766,467                   964,328                   

Afschrijvingspercentage 20% 20% 20%

 
De twee acquisities, te weten Ricardo.nl B.V. (waarvan de bedrijfsnaam werd 
gewijzigd in Funda Service B.V.) en E-Real Estate Ltd, kwamen beide op 31 maart 
2006 tot stand. De afschrijvingen hebben dan ook betrekking op de laatste negen 
maanden van 2006. 
 
Door de overname van Ricardo.nl BV zullen het klantenbestand en de content van 
fundadesign.nl aanzienlijk toenemen. Ricardo.nl BV en Funda Services BV gingen op 
1 april 2006 op in Funda Service BV. 
 
Het resultaat over 2006 wordt negatief beïnvloed door een bijzondere 
waardevermindering van EUR 588.610, die betrekking heeft op de beëindiging van 
de activiteiten van E-Real Estate Ltd. 
 
Investeringen in de technische basis van de vastgoedportals worden geactiveerd als 
immateriële activa (website). Afschrijving vangt aan op het moment waarop de 
website in productie wordt genomen. Dit zal volgens de planning aan het einde van 
het eerste kwartaal van 2007 plaatsvinden.  
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2. Materiële vaste activa 
 

inventaris & computers &

verbouwing infrastructuur totaal  

Aanschafwaarde 623.367 933.259 1.556.626

Cumulatieve afschrijvingen -440.943 -573.957 -1.014.900

Boekwaarde 31 december 2005 182.424 359.302 541.726

Mutaties 2006

Investeringen 60.680 557.797 618.477                          

Correctie desinvesteringen 2005 -282.507 266.763 -15.744

Afschrijvingen -84.637 -283.653 -368.290

Correctie afschrijvingen desinvesteringen 2005 282.507 -266.763 15.744

-23.957 274.144 250.187

Boekwaarde 31 december 2006 158.467 633.446 791.913

Aanschafwaarde 401.540 1.757.819 2.159.359

Cumulatieve afschrijvingen -243.073 -1.124.373 -1.367.446

Boekwaarde 31 december 2006 158.467 633.446 791.913

Afschrijvingspercentage 20% - 50% 20% - 50%

 
 
Activa worden de facto naar evenredigheid van de verwachte economische 
levensduur lineair afgeschreven.  
 
3. Financiële vaste activa 
Activa die voorheen als financiële vaste activa werden gerubriceerd – Funda 
Projects BV and Funda Polska Sp.Zoo - zijn per 1 januari 2006 geconsolideerd.  
 
4. Latente belastingvorderingen 
Deze post betreft de nominale waarde van overgedragen verliezen. Het saldo per 
31 december 2005 is in 2006 voor het volledige bedrag benut. Verliezen van Funda 
Service BV zijn nog niet gewaardeerd.  
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5. Liquide middelen 
De liquide middelen zijn volledig direct opeisbaar.  
 
Funda N.V. heeft een renteswap afgesloten ter stabilisatie van de rente-inkomsten. 
Uit dien hoofde ontvangt Funda 2,58% rente en betaalt zij 3-maands EURIBOR over 
een nominale waarde van EUR 5.000.000. De renteswap loopt van april 2005 tot en 
met eind oktober 2007. Het saldo van de periodieke rente-ontvangsten en -
verplichtingen, alsmede de mutaties in de marktwaarde van de renteswap, zijn in 
de winst- en verliesrekening verwerkt onder de post rentebaten.  
 
 
6. Eigen vermogen 
 

gestort en agio wettelijke overige

opgevraagd kapitaal reserve reserve reserves totaal

Aandelen A

 - 33 aandelen 6,600,000               (6,600,000)                                -                  - -                          

Aandelen B

 - 90.000 aandelen 45,000                    -                          378                         -                          45,378                    

 - 1.500.000 aandelen 750,000                  10,617,194                              - 11,367,194             

 - 210.000 aandelen (25%  volgestort) 26,250                                     -                  -                  - 26,250                    

Aandelen C

 - 25 aandelen 1,250,000               3,287,802                                -                  - 4,537,802               

Resultaatbestemming voorgaande boekjaar (7,111,862)              (7,111,862)              

Kapitaalsbelasting (121,447)                 (121,447)                 

Stand 31 december 2005 8,671,250               7,183,549               378                         (7,111,862)              8,743,315               

Mutaties 2006

Resultaat 2005 1,309,330               1,309,330               

Wettelijke reserve (378)                        378                         -                          

Stand 31 december 2006 8,671,250               7,183,549               -                          (5,802,154)              10,052,645             

 
Het positieve resultaat na belastingen over 2006 - groot EUR 1.520.473 - is 
afzonderlijk in de balans opgenomen. Over de vergelijkbare periode in 2005 was dit 
resultaat EUR 2.404.330 positief. Als alle aandelen worden meegeteld als B 
aandelen, is het aantal uitstaande aandelen 7.300.000 (gecorrigeerd voor 
ingekochte aandelen). De netto winst per aandeel B over 2006 was EUR 0,21 (EUR 
0,33 over de vergelijkbare periode in 2005).  
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Het conform voorstel beschikbaar gestelde dividend over 2005 van EUR 1.095.000 is 
in april 2006 uitgekeerd (dit bedrag is gecorrigeerd voor de ingekochte aandelen). 
 
Ingekochte aandelen 
Ingevolge de voorzieningen van art. 207 Boek 2 BW inzake 
beschermingsconstructies, werden in 2004 door de vennootschap 3 aandelen C met 
een nominale waarde van EUR 50.000 ingekocht.  
 
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap per 31 december 2006 bedraagt 
EUR 20.000.000, verdeeld in: 
- 50 aandelen A van elk nominaal EUR 200.000; 
- 10.000.000 aandelen B van elk nominaal EUR 0,50; 
- 100 aandelen C van elk nominaal EUR 50.000. 
 

Het gestort en opgevraagd kapitaal is als volgt te specificeren: 
 

Soort 
aandelen 

 Geplaatst en 
gestort 

aandelenkapitaal 

 Winst-
recht 
in % 

 Winstrecht in % 
(gecorrigeerd 

voor ingekochte 
aandelen) 

 Stemrecht 
in % 

Aandelen A  6.600.000  43  45  77 

Aandelen B  821.250  24  25  10 

Aandelen C  1.250.000  33  30  13 

         

  8.671.250  100  100  100 

 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
De vennootschap heeft met betrekking tot lopende zaken voor een bedrag van EUR 
3.170.000 verscheidene verplichtingen die niet in deze jaarrekening tot uitdrukking 
komen. Voor een bedrag van EUR 1.620.000 vervallen deze verplichtingen binnen 
twaalf maanden. De verschuldigde bedragen hebben betrekking op diverse overeen-
komsten inzake hosting, applicatiebeheer, development, advertising en leasing.  
 
De vennootschap vormt voor de vennootschapsbelasting een fiscale eenheid met: 

• Funda Intellectual Property B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Finance B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Real Estate B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Service B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Ireland B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Projects B.V., Amsterdam (100%) 
Met ingang van 1 januari 2007 zal de vennootschap eveneens voor de BTW een 
fiscale eenheid vormen. In overeenstemming met de algemene voorwaarden zijn 
zowel de vennootschap als de dochterondernemingen die deel uitmaken van de 
fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor door de fiscale eenheid verschuldigde 
belastingen.  
 
Gerelateerde partijen 
In 2006 heeft Funda heeft op marktconforme condities contracten gesloten met 
zowel de NVM als haar afzonderlijke leden. 
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3.4.2 Toelichting bij de geconsolideerde winst- en verliesrekening 
over 2006 

 
 
(Bedragen in euro’s) 
 
 

 
 

2006 2005

7. Omzet

Netto omzet - funda real estate bv

funda.nl

Advertising - algemeen 4.461.478       3.980.871       

Advertising - makelaarskantoren 1.440.535       1.440.421       

Advertising - objecten 3.279.604       2.629.618       

Overige 24.576            20.546            

9.206.193       8.071.456       

fundainbusiness.nl

Advertising - algemeen 382.707          152.234          

Advertising - makelaarskantoren -                 -                  

Advertising - objecten 1.406.841       1.211.024       

Overige -                 -                  

1.789.548       1.363.258       

fundalandelijk.nl

Advertising - objecten 45.075            -                  

Overige -                 -                  

45.075            -                  

Totale netto omzet funda real estate bv 11.040.816     9.434.714       

Netto omzet - funda finance bv

Advertising - algemeen -                 546.219          

-                 546.219          

Netto omzet  - funda service bv

fundatravel.com 24.890            -                  

fundabedrijvengids.nl 29.270            -                  

fundadesign.nl 123.077          24.279            

177.237          24.279            

Totale netto omzet funda NV (geconsolideerd) 11.218.053     10.005.212     
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2006 2005

Operationele kosten

8. Verkoopkosten

Kosten verkoop 551.116                    354.947                    

Kosten marketing 1.736.142                1.603.634                

2.287.258                1.958.581                

9. Algemene kosten

Kosten development 3.327.402                2.198.625                

Overige 2.310.805                1.671.210                

Bijzondere waardevermindering 588.610                    -                            

Afschrijving immateriële vaste activa 34.917                      -                            

Afschrijving verbouwing 

   & inventaris 84.637                      25.825                      

Afschrijving computers

   & infrastructuur 283.653                    167.869                    

6.630.024                4.063.529                

2006 2005

Personeelskosten

lonen & salarissen 1.767.896                1.417.349                

sociale lasten 149.778                    113.111                    

pensioenen 89.648                      63.996                      

overige 148.555                    108.717                    

2.155.877                1.703.173                
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10 Belasting op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  
Het fiscale resultaat over de verslagperiode is gelijk aan het commerciële 
resultaat. Het fiscale resultaat kan gedeeltelijk worden verrekend met onbeperkt 
compensabele verliezen.  
 
Binnen de vennootschap is nog een onbeperkt compensabel verlies uit het verleden 
aanwezig van maximaal circa EUR 6.900.000. Dit verlies wordt slechts gewaardeerd 
in de mate waarin zeker is dat zij in de toekomst kan worden benut. Zij wordt 
nominaal gewaardeerd tegen een tarief vennootschapsbelasting van 25,5%.  
 
 

3.4.3 Toelichting bij het geconsolideerd kasstroomoverzicht 2006   
 
11. Investeringen in immateriële vaste activa  
De totale goodwill voortvloeiend uit de overname van Ricardo.nl B.V. and E - Real 
Estate Ltd. bedraagt EUR 821.388. Daarnaast heeft Funda EUR 766.467 
geïnvesteerd in de technische basis van haar vastgoedportals.  
 
 
 

3.4.4 Overige informatie 
 
 
Werknemers 
Ultimo 2006 had de vennootschap 34 FTE’s in dienst (2005: 22). Het gemiddelde 
aantal FTE’s in 2006 was 28 (2005: 21). De Funda organisatie had 36 mensen in 
dienst per 31 december 2006 (31 december 2005: 24).  
 
Bestuurders en commissarissen 
De bezoldiging conform art. 383 Boek 2 BW van de Raad van Commissarissen en de 
directie over 2006 was respectievelijk EUR 18.500 (2005: EUR 18.500) en EUR 
440.000 (2005: EUR 443.000).  
 
Vennootschapsbelasting 
De vennootschapsbelasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten 
bedrage van EUR 585.769 kan als volgt worden gespecificeerd:  

2006 2005

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 2.106.242                3.570.408                

Belasting op resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 585.769                    1.166.078                

Effectieve belastingtarief 27,8% 32,7%

Toepasselijke belastingtarief 29,6% 31,5%
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Het toepasselijke belastingtarief is gebaseerd op de relatieve bijdrage van de 
groepsondernemingen aan het resultaat en de belastingtarieven die gelden in de 
betreffende landen.  
 
Het effectieve belastingtarief verschilt van het toepasselijke belastingtarief 
vanwege fiscaal niet aftrekbare afschrijving op goodwill en het voor het boekjaar 
niet opnemen van latente belastingvorderingen met betrekking tot verliezen. 
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3.5     Vennootschappelijke balans per 31 december 2006 
 
 
(voor resultaatbestemming) 
 
 
 

12/31/2006 12/31/2005

Bedragen in euro's

Vaste activa

Materiële vaste activa (12)

Inventaris & verbouwing -                             182,424                     

Computers & infrastructuur 15,063                       359,302                     

15,063                       541,726                     

Financiële vaste activa (13)

Deelnemingen 5,648,485                  9,472                         

5,663,548                  551,198                     

Vlottende activa

Vorderingen

Latente belastingvorderingen -                             316,075                     

Handelsdebiteuren -                             1,371,006                  

Vorderingen op dochterondernemingen 2,626,560                  5,083,902                  

Overige vorderingen en overlopende activa 96,590                       916,843                     

 2,723,150                  7,687,826                  

Liquide middelen 7,180,058                  4,900,467                  

9,903,208                  12,588,293                

15,566,756                13,139,491                
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31-12-2006 31-12-2005

Bedragen in euros ref

Eigen vermogen

Groepsvermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal 8,671,250                  8,671,250                  

Agioreserve 7,183,549                  7,183,927                  

Wettelijke reserve -                             378                            

Overige reserves 5,802,153-                  7,112,240-                  

10,052,645                8,743,315                  

Resultaat lopend boekjaar 1,520,473                  2,404,330                  

11,573,118                11,147,645                

Voorzieningen

Voorzieningen op deelnemingen 14        1,963,756                  -                             

Current liabilities

Schulden aan groepsmaatschappijen 1,277,404                  -                             

Schulden aan leveranciers 142,370                     704,145                     

Belastingen en premies sociale verzekeringen 264,849                     204,336                     

Overige schulden en overlopende passiva 345,259                     1,083,365                  

2,029,882                  1,991,846                  

15,566,756                13,139,491                
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3.6 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2006 
 
 

2006 2005

Bedragen in euro's

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen en 

voor deelnemingen 690,130-             3,586,453         

Aandeel in resultaat deelnemingen 2,796,372          16,045-              

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 2,106,242          3,570,408         

Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 585,769-             1,166,078-         

Resultaat na belastingen 1,520,473          2,404,330         
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3.7 Toelichting op de vennootschappelijke balans per 31 december 
2006 en de vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 
2006 
 
In de jaarrekening van de vennootschap zijn dezelfde grondslagen voor waardering 
van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat toegepast als in de 
geconsolideerde jaarrekening. Voor de grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de 
toelichting bij de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.  
 
Gedurende 2006 heeft een juridische herstructurering plaatsgevonden. Dit heeft 
gevolgen gehad voor de samenstelling van de balans, vergeleken met voorgaande 
jaren.  
 
 
12. Materiële vaste activa 

Aanschafwaarde 623.367 933.259 1.556.626

Cumulatieve afschrijvingen -440.943 -573.957 -1.014.900

Boekwaarde 31 december 2005 182.424 359.302 541.726

Mutaties 2006

Investeringen 0 19.875 19.875                               

Desinvesteringen -623.367 -933.259 (1.556.626)                        

Afschrijvingen 0 -4.812 -4.812

Afschrijvingen op desinvesteringen 440.943 573.957 1.014.900

-182.424 -344.239 -526.663

Boekwaarde 31 december 2006 0 15.063 15.063

Aanschafwaarde 0 19.875 19.875

Cumulatieve afschrijvingen 0 -4.812 -4.812

Boekwaarde 31 december 2006 0 15.063 15.063

Afschrijvingspercentage 20% - 50% 20% - 50%
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Bovenstaande desinvesteringen zijn slechts het resultaat van de juridische 
herstructurering van de vennootschap in 2006. De gedesinvesteerde activa zijn 
overgeheveld naar groepsondernemingen. 
 
Activa worden de facto naar evenredigheid van de verwachte economische 
levensduur lineair afgeschreven.  
 
13. Financiële vaste activa 
Onderstaand volgt een overzicht van de mutaties in de financiële activa:  

Deelnemingen in 

groepsondernemingen

Boekwaarde 31 december 2005 9,472

Mutaties 2006

Toevoegingen 90,000

Netto resultaat voor belasting deelnemingen 2,796,372

Voorzieningen op deelnemingen 2,752,641

5,639,013

Boekwaarde 31 december 2006 5,648,485

 
 
Onderstaand volgt een lijst van de groepsondernemingen: 

• Funda Intellectual Property B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Finance B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Real Estate B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Service B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Ireland B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Projects B.V., Amsterdam (100%) 

• Reach Media Ltd, Dublin, Ierland (100%) 

• Funda Polska Sp.Zoo, Warschau, Polen (100%) 
 
De naam van de rechtspersoon Funda Finance B.V. is in februari 2006 gewijzigd in 
Funda Projects B.V. De juridische herstructurering van Funda NV resulteerde 
daarna in de volgende rechtspersonen: 

• Funda NV 

• Funda Intellectual Property B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Finance B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Real Estate B.V., Amsterdam (100%) 

• Funda Services B.V., Amsterdam (100%) 
 
Funda Services BV en Funda Service BV zijn op 1 april 2006 gefuseerd. Dit is op 30 
augustus 2006 juridisch geformaliseerd. De enige overblijvende rechtspersoon is 
Funda Service B.V.  
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E-Real Estate Ltd, dat in 2006 werd overgenomen, is in juli van dit jaar ontbonden. 
Deze ontbinding zal in 2007 worden geformaliseerd.  
 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
De vennootschap heeft met betrekking tot geen enkele van haar 
dochterondernemingen een garantie als moedermaatschappij afgegeven 
overeenkomstig art. 403 Boek 2 BW. 
 
 
Amsterdam, 23 januari 2007 
 
 
Namens de Directie, 
 
 
 
 
Marque Joosten     Marijn Pijnenborg 
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4 Overige gegevens 
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4.1 Statutaire resultaatbestemming  
 
Artikel 35 van de statuten bepaalt dat het resultaat van het boekjaar ter 
beschikking staat van de directie, die bepaalt welk bedrag wordt toegevoegd aan 
de reserves van de vennootschap.  
 
Het resultaat na belasting dat niet wordt toegevoegd aan de reserves, staat ter 
vrije beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, met dien 
verstande dat bij de berekening van het resultaat dat op aandelen zal worden 
uitgekeerd, de gerechtigdheid van de aandelen in het resultaat voor wat betreft de 
aandelen B en de aandelen C is gerelateerd aan de verplichte en onverplichte 
stortingen op het nominale bedrag van deze aandelen en voor de aandelen A is 
gerelateerd aan een vierde van de verplichte en onverplichte stortingen op het 
nominale bedrag van de aandelen A.  
 
De resultaatbestemming komt niet tot uitdrukking in deze jaarrekening. 
 
 

4.2 Voorstel resultaatbestemming 
 
Voorgesteld wordt om EUR 1.140.000 van het netto resultaat beschikbaar te stellen 
aan de aandeelhoudersvergadering. Indien dit bedrag volledig aan de 
aandeelhouders wordt uitgekeerd, impliceert dit een dividend per certificaat van 
aandelen B van EUR 0,15 (2005: EUR 0,15). Voor aandeelhouders A en C resulteert 
dan een dividendbedrag per aandeel van EUR 12.128 (2005: EUR 12.128).  
 
 

4.3 Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die een materiële 
invloed op de organisatie en/of de financiële positie van de onderneming hebben. 
 
 


