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1 Verslag van de Raad van Commissarissen

Algemeen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestond in 2017 
uit de volgende personen: Oswald Coene, Jitse 
Groen en Gerard Cremers (voorzitter). Daarmee kan 
de RvC als voltallig worden beschouwd, omdat deze 
normaliter uit 3 personen bestaat.

Gedurende het jaar 2017 heeft de RvC zijn taken 
verricht in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen en de statuten van Funda b.v.

De RvC heeft zesmaal vergaderd in aanwezigheid van 
de directie. Tevens hebben de commissarissen, buiten 
de aanwezigheid van de directie, gesproken over het 
functioneren van de RvC en het functioneren van de 
directie, zoals bepaald wordt in artikel 6.3. van het 
reglement van de RvC. Tevens is tijdens een extra 
bijeenkomst een presentatie gegeven over de 
toekomstvisie van funda als woonplatform. In iedere 
vergadering werd uitgebreid gediscussieerd over de 
aan de orde zijnde onderwerpen. Hierbij werden in 
veel gevallen andere leden van het management team 
betrokken als het mede hun verantwoordelijkheid was. 
De commissarissen hebben daarbij hun zienswijze en 
adviezen over de afhandeling van de verschillende 
onderwerpen gegeven. Deze besprekingen vonden 
plaats in een open en constructieve sfeer. 

De voorzitter van de RvC heeft tenminste eenmaal 
per maand met de CEO van funda overlegd over 
lopende zaken. Hierover werden mededelingen 
gedaan tijdens de reguliere RvC-vergadering of, indien 
nodig, separaat aan de overige commissarissen.

De RvC ontving maandelijks een overzicht van de 
financiële situatie binnen funda. Deze overzichten 
werden iedere RvC-vergadering besproken. Tevens 
werd iedere vergadering gesproken over de 
voortgang van de jaarplanning, zoals deze in het 
begin van het betreffende jaar werd vastgesteld.

Specifieke onderwerpen

In de vergadering van 3 februari 2017 heeft de RvC 
uitgebreid gesproken over de stand van zaken m.b.t. 
redesign wonen. Daarbij werd afgesproken dat het 
totale project per augustus 2017 afgerond zou zijn. 
De RvC stelt met tevredenheid vast dat dit is gelukt 
door een grote inspanning van de betrokken 
werknemers en extern ingehuurde krachten. 

Tijdens diezelfde vergadering is gediscussieerd over 
de vernieuwing van funda in business. Daarbij werd 
vastgesteld dat deze vernieuwing een extra 
belasting betekende voor de werkorganisatie en er 
tevens extra (tijdelijk) personeel aangetrokken moest 
worden. 
Tevens heeft de RvC de plannen en het budget voor 
2017 definitief goedgekeurd.

In de vergadering van 8 maart 2017 heeft de RvC de 
Jaarrekening 2016 en winstbestemming besproken. 
De accountants van Deloitte hebben, tijdens deze 
vergadering, een nadere toelichting gegeven. Zij 
gaven een positief oordeel over de voorliggende 
stukken.

In deze vergadering is uitgebreid gesproken over 
een memo van de NVM aan de funda over het in 
rekening brengen van een bepaald bedrag in het 
kader van het gebruik van de data, die d.m.v. Tiara, 
wordt afgenomen. Dit zijn de zogenoemde 
verrekenprijzen. De RvC heeft vastgesteld dat het 
memo onvoldoende basis bood om het gevraagde 
bedrag aan de NVM te betalen. Wel werd besloten 
om overleg te gaan voeren met de NVM om tot 
goede en te verantwoorde afspraken te komen over 
het bedrag dat partijen aan elkaar zullen betalen, 
inzake het onderlinge voordeel dat beide partijen 
hebben bij het beschikking hebben over en het 
gebruik van de data. De RvC besloot om hiervoor 
advies te vragen aan een externe deskundige. De 
RvC stelt met tevredenheid vast dat in de loop van 
2017 overeenstemming is bereikt over de onderlinge 
verrekening.

De RvC besloot tijdens deze vergadering de 
jaarrekening en het voorstel tot de winstbestemming, 
zoals is voorgelegd, ter goedkeuring aan te bieden 
aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders 
(AvA).

In de zomer van 2017 heeft de directie van funda de 
nieuwe toekomstvisie funda gepresenteerd. De RvC 
heeft veel waardering voor het plan voor de 
komende jaren. Op deze manier kan funda als 
toekomstbestendig woonplatform functioneren voor 
zowel de consument als voor de makelaar. De RvC 
beseft dat de uitwerking van deze visie veel van de 
werkorganisatie zal vergen. Daarbij zal een optimale 
communicatie met de andere partijen (makelaars  
en consumenten) van cruciaal belang zijn voor het 
behalen van de doelen. De RvC vraagt hier nauw  
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bij betrokken te worden, om op die manier de 
verantwoordelijkheid voor de continuïteit van  
funda te kunnen invullen.

Overleg met de NVM

De RvC heeft in 2017 veel tijd besteed aan het overleg 
met de NVM. Zij constateert dat er veel beweging is 
binnen de NVM, waarbij funda rechtstreeks c.q. 
indirect betrokken is. Dit geldt zowel voor de visie 
van de NVM inzake de deelnemingen en herziening 
Governance, maar ook onderwerpen als privacybeleid 
en het gebruik van elkaars data. De RvC constateert 
dat hierover nog veel onderling overleg noodzakelijk 
zal zijn. Zij gaat er daarbij vanuit dat dit overleg zal 
plaatsvinden, met begrip en respect voor elkaars 
positie en doelstellingen. Ook zal de RvC daarbij het 
belang van de onderneming en van de minderheids-
aandeelhouder in het oog moeten houden.

AvA

De AvA werd gehouden op 23 mei 2017. Tijdens deze 
vergadering werd de jaarrekening 2016 vastgesteld 
en het voorstel voor de winstbestemming 
aangenomen. De RvC en de directie werd decharge 
verleend.

Vertrek CEO Marc Duijndam

In het najaar 2017 stelde de CEO van funda, Marc 
Duijndam, de RvC op de hoogte dat hij voornemens 
was om per 1 januari 2018 ontslag te nemen bij 
funda. Hij voelde dat hij toe was aan een nieuwe 
uitdaging en denkt deze gevonden te hebben in een 
nieuwe functie binnen Sanoma. De RvC heeft begrip 
voor zijn keuze. Marc heeft zich een groot aantal 
jaren ingezet als commissaris en CEO voor het 
belang van funda. De RvC wenst hem alle succes toe 
in zijn nieuwe functie. De RvC heeft een procedure 
gestart om zo snel mogelijk 2 kandidaten voor te 
stellen, waaruit de aandeelhouders een nieuwe CEO 
kunnen kiezen. Het directeurschap zal in de interim-
periode worden waargenomen door Evert Brugman, 
die tevens de financiële en HR-afdeling binnen funda 
zal blijven leiden. 

Interesse in funda-aandelen
De RvC is in 2017 herhaalde malen benaderd door 
externe partijen die interesse toonden in (een deel 
van) de aandelen van funda. De RvC heeft, in samen-
spraak met de directie, besloten om deze partijen 
direct onder de aandacht te brengen van beide 
aandeelhouders, zonder daarbij een advies te 
geven. 

Zij heeft daartoe besloten omdat met name de NVM, 
als grootaandeelhouder, te kennen heeft gegeven 
de verkoop van (een deel van) haar aandelen niet  
te overwegen.

Naast bovenstaande onderwerpen zijn in de loop 
van 2017, onder andere, de volgende belangrijke 
onderwerpen besproken:

  Rechtszaak VBO-funda. Geconstateerd moet 
worden dat er in 2017 geen gerechtelijke 
uitspraak in deze zaak gedaan is;

  Aansluitvoorwaarden ongebonden makelaar;
  Oprichting DO-IT b.v. door de NVM.

Ook dit jaar is er weer veel gevraagd van de 
medewerkers van funda. De inzet en loyaliteit wordt 
wederom door de RvC zeer gewaardeerd. Ook  
van de directie en het managementteam is er veel 
gevergd, zowel bij de realisatie van de bedrijfsdoel-
stellingen als in het overleg met anderen, waarbij  
het belang van funda extra aandacht verdiende.
Het komende jaar zal funda moeten beginnen aan 
de realisatie van (onderdelen van) de toekomstvisie 
van funda als woonplatform. Dat zal weer een 
bijzondere uitdaging betekenen, terwijl de normale 
‘lopende’ activiteiten ook onderhouden zullen 
moeten worden. Dit alles zal moeten gebeuren 
onder leiding van de nieuwe CEO. 

De RvC heeft er alle vertrouwen in dat dit zal lukken 
en 2018 wederom een succesvol jaar zal blijken te 
worden voor funda.

Amsterdam, 8 maart 2018
Namens de raad van Commissarissen,

Gerard Cremers (voorzitter)
 

 



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 7  -   F u n d a  B . V .6



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 7  -   F u n d a  B . V . 7

Presentatie van 
het funda Huis

Een drukbezocht 
Suburbia

Volledig nieuwe 
funda app’s

Lancering
adreswijzigingsdienst

508 miljoen bezoeken
aan funda

Lancering contentplatform
funda Thuis

2017 
in het kort

P7_Funda Jaarverslag 2017 FC 210x297_V2.indd   3 24-04-18   14:04

Presentatie van 
het funda Huis

Een drukbezocht 
Suburbia

Volledig nieuwe 
funda app’s

Lancering
adreswijzigingsdienst

508 miljoen bezoeken
aan funda

Lancering contentplatform
funda Thuis

2017 
in het kort

P7_Funda Jaarverslag 2017 FC 210x297_V2.indd   3 24-04-18   14:04



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 7  -   F u n d a  B . V .8

2 Directieverslag

2017 was een succesvol jaar voor funda. We hebben 
goede stappen gezet in de ontwikkeling van een 
vernieuwende, strategische visie en we behaalden 
onze omzet- en winstdoelstellingen.

De huizenmarkt staat onder druk en het aanbod  
op funda daarmee ook. Op 31 december 2017 
stonden er ongeveer 116.000 koopwoningen online 
(31 december 2016: 165.000). Ook de concurrentie-
druk – weliswaar gefragmenteerd – neemt toe.  
De druk om snel vernieuwingen te ontwikkelen  
voor zowel consument als makelaar neemt daarmee 
ook toe. 

Het aantal koopwoningen op funda  
aan het einde van ieder jaar

 
In 2017 lag de focus daarom vooral op het afronden 
van het redesign van de website. Het grootste 
gedeelte was weliswaar al in 2015 en 2016 gedaan, 
maar om in de toekomst volledig schaalbaar te 
kunnen ontwikkelen én een optimale gebruikers-
ervaring te bieden, was het noodzakelijk ook de 
restanten af te maken. Zo werden bijvoorbeeld 
verkocht/verhuurd, zoeken op kaart, delen via e-mail 
en de onderdelen Recreatie en Europa afgerond.

In 2017 werd ook de app volledig vernieuwd en 
beschikbaar gesteld in zowel de App Store als de 
Google Play Store. Gebruikers omarmden de 
vernieuwde app sinds het najaar massaal. In 2018 
gaan we verder met ontwikkelen en uitbreiden. 
Verder werd in 2017 het aanbod van funda landelijk 
geïntegreerd in funda in business, en kreeg het 
zakelijke platform binnen funda steeds meer focus. 

We hadden in 2017 onverminderd aandacht voor  
de makelaar. Voor persoonlijk contact bezochten  
we makelaarskantoren, organiseerden workshops  
en gingen om de tafel zitten om te praten over 
strategische ontwikkelingen. Een belangrijk moment 
was de openstelling van funda voor ongebonden 
makelaars (zonder branchevereniging). Zij kregen 
hiermee toegang tot funda om hun koop- en 
huuraanbod volledig te plaatsen. In mei organiseerde 
funda samen met de NVM het event Suburbia,  
de opvolger van fundament’16, waar ruim 850 
deelnemers inspirerende sessies en debatten 
volgden en met collega’s bijpraatten. En in de zomer 
was funda host voor de Property Portal Summit  
die in Amsterdam plaatsvond. Tien buitenlandse 
vastgoedplatformen kwamen bijeen in de A’DAM 
Toren om van elkaar te leren.

Ook noemenswaardig is de presentatie van het 
funda Huis, op 24 januari. Gebouwd van funda-data 
wilden we met het huis een statement maken en een 
discussie aanwakkeren: wordt er in Nederland wel 
gebouwd waar we daadwerkelijk naar op zoek zijn? 
RTL Nieuws besteedde er als eerste aandacht aan in 
een uitgebreid item. De reacties waren overweldigend 
en consumenten lieten via social media weten dat  
ze zichzelf er zagen wonen of ook zo’n badkamer 
wilden. Projectontwikkelaars meldden zich zelfs met 
de vraag of ze het huis mochten bouwen. Ons doel 
werd bereikt en we zetten onszelf op de kaart als 
serieuze big data-partij. 

Het funda Huis, gebouwd van data en dromen
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Om relevant te zijn voor alle bezoekers (508 miljoen 
bezoeken in 2017) is in het najaar het contentplatform 
funda thuis gelanceerd. Dit is de eerste stap om 
consumenten te voorzien van relevante content in  
de volledige wooncyclus. Aan de hand van data 
willen we het komende jaar beter in kaart brengen  
in welke woonfase de bezoekers zitten, zodat we 
hen beter kunnen bedienen. Eind 2017 lanceerden 
we bijvoorbeeld al de funda adreswijzigingsdienst,  
een betaald product waarmee consumenten in  
één keer hun verhuizing kunnen doorgeven aan  
de belangrijkste bedrijven.

Met deze nieuwe ontwikkelingen ligt het fundament 
voor 2018 er. Onze nieuwe strategische koers is 
positief ontvangen door zowel aandeelhouders en 
stakeholders als makelaars. We kijken uit naar de 
uitwerking hiervan in 2018 en daarna. Waar we ten 
slotte nog bij willen stilstaan, is het minder leuke 
nieuws in oktober van algemeen directeur Marc 
Duijndam dat hij funda per 1 januari 2018 zou verlaten 
voor een functie elders. Tot er een vervanger is 
gevonden neemt Evert Brugman, manager Finance  
& HR, de rol van algemeen directeur tijdelijk waar. 
We willen Marc hierbij nogmaals bedanken voor zijn 
bijdrage aan de ontwikkeling van funda in de laatste 
jaren.

Financiële resultaten

In 2017 werd de beoogde omzetdoelstelling behaald. 
Ten opzichte van 2016 steeg de omzet met 9,3% 
(2016: +6,4%). Alle productlijnen (plaatsingen, 
selfservice producten en advertenties) lieten een 
stijging zien. De kostenstijging was in 2017 hoger  
dan de omzetstijging. Het resultaat voor belastingen 
is daardoor ten opzichte van 2016 met 5,9% gedaald 
(2016: +6,2%). De liquiditeits- en solvabiliteitspositie 
van funda verbeterde in 2017. De kredietfaciliteit laat 
voldoende ruimte, zodat funda aan al haar 
verplichtingen kan blijven voldoen.

Kosten

Ten opzichte van 2016 stegen de kosten met 19,6% 
(2016: +6,4%). Net als in voorgaande jaren stegen  
de personeelskosten in 2017 door uitbreiding van  
het personeelsbestand en doordat kosten van 
medewerkers die in 2016 in dienst traden in 2017  
een volledig jaar op de lasten drukten. De overige 
bedrijfskosten stegen vooral door hogere kosten  
van uitzendkrachten (aangetrokken voor het 
redesign), hogere directe verkoopkosten (onder  
meer als gevolg van de hogere omzet) en hogere 
marketingkosten.

Funda Thuis biedt relevante content in de volledige wooncyclus
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Afschrijvingslasten

De afschrijvingslasten op immateriële vaste activa 
daalden in 2017 doordat oude jaren volledig zijn 
afgeschreven. De afschrijvingslasten op materiële 
vaste activa stegen ten opzichte van 2016, vooral als 
gevolg van investeringen in de nieuwe huisvesting 
die medio 2015 in gebruik werd genomen, terwijl 
oude jaren met een lagere afschrijvingslast vrijvielen.

Nettowinst

In 2017 daalde de nettowinst ten opzichte van 2016 
met 17,8% (2016: +31,5%). Dit kwam onder meer door 
het lagere resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. 
Daarnaast werd de nettowinst van funda in 2016 
sterk beïnvloed door de teruggave over de jaren 
2014 en 2015 als gevolg van de met de Belasting-
dienst afgesloten vaststellingsovereenkomst inzake 
de innovatiebox. In 2017 is geen sprake van een 
dergelijke, eenmalige teruggave.

Rentelasten & kredietfaciliteit

De rentelasten zijn in 2017 verder gedaald. Er is 
geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit.

Ontwikkelingen binnen de organisatie

In 2017 groeide het personeelsbestand van funda 
verder van 102 naar 115 medewerkers, voornamelijk 
op de afdelingen Product Development en Commercie. 
De betrokkenheid en inzet van het funda-team is,  
net als in voorgaande jaren, onverminderd groot 
gebleven.

Investeringen betroffen vooral noodzakelijke 
vervanging van hardware waardoor ook gelijk  
de performance van de kantoorautomatisering 
verbeterde.

In 2017 vergaderde de directie 10 keer met de 
Ondernemingsraad. In deze vergaderingen werd 
onder meer gesproken over samenwerking met 
externe partijen, informatiebeveiliging, medewerkers-
tevredenheid, personeels- en andere reglementen 
en de nieuwe visie van funda op haar toekomst. De 
directie heeft deze bijeenkomsten als zeer nuttig en 
informatief ervaren. Daarnaast ervoeren we ook de 
samenwerking met de Raad van Commissarissen en 
de aandeelhouders als zeer positief en constructief.

ACM (voorheen NMa)

In maart 2012 publiceerde de toenmalige Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa), nu Autoriteit Consument 
en Markt (ACM), de Marktscan Woningmakelaardij. 
De marktscan is uitgevoerd naar de concurrentie op 
de makelaarsmarkt in Nederland. Met deze marktscan 
is ook aandacht besteed aan funda en is een tweetal 
aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op 
funda.

Sinds eind 2015 is door het redesign van de funda 
website, en daarmee de wijziging in de rangschikking 
van de zoekresultaten, een deel van de bevindingen 
in de Marktscan Woningmakelaardij achterhaald.

Als follow-up op de marktscan en het redesign heeft 
de ACM in april 2016 een aantal vragen gesteld over 
de huidige rangschikking van zoekresultaten. Funda 
heeft deze vragen beantwoord. De ACM gaf in een 
persbericht in september 2016 aan dat het woning-
aanbod op funda nu duidelijker is voor consumenten.

De ACM heeft in juni 2016 een aantal vragen gesteld 
aan NVM/funda over het toelatingsbeleid van funda. 
NVM/funda hebben deze vragen beantwoord en 
inmiddels in het kader van het redesign van de funda 
website voorwaarden gecreëerd, zodat ongebonden 
intermediairs per 1 juli 2017 een basisplaatsing 
kunnen afnemen.

Onzekerheden en risico’s voor 2018

VBO Makelaar heeft, samen met enkele individuele 
makelaars, Funda B.V. en later ook Funda Real 
Estate B.V. in een juridische procedure betrokken. 
NVM heeft zich later in de procedure gevoegd. De 
procedure is voornamelijk mededingingsrechtelijk 
van aard. Primair vordert VBO Makelaar namens 
haar leden (in het kort) toegang tot funda op 
gelijkwaardige voorwaarden als NVM-leden.

Bij tussenvonnis op 25 februari 2015 heeft de 
rechtbank bepaald dat VBO Makelaar moet bewijzen 
dat funda een machtspositie heeft en dat hiervan 
misbruik wordt gemaakt. Vervolgens benoemde de 
Rechtbank drie deskundigen om te onderzoeken wat 
de relevante markt is en of funda op deze markt al 
dan niet een machtspositie heeft. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat de rechtbank in 2018 een 
verdere tussenuitspraak of einduitspraak zal doen 
ten aanzien van de vorderingen van VBO Makelaar.
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In onze opinie zijn overige operationele, financiële 
en juridische risico’s, risico’s van commerciële 
verplichtingen of aansprakelijkheden welke een 
materieel gevolg zouden kunnen hebben voor  
de jaarrekening tot een minimum beperkt.

Blik op de toekomst

Focus op nieuwe koers

Voor funda betekenen de ontwikkelingen op de 
vastgoedmarkt dat we in 2018 de vernieuwde koers 
doorzetten om de druk op de omzet te verlichten.  
We focussen op andere omzetpijlers en nieuwe 
business-stromen. We bieden meer producten en 
diensten aan die de consument rechtstreeks bij  
ons afneemt, zoals de adreswijzigingsdienst. We 
verwachten ook dat de omzet van onze content-
deals met partners zullen stijgen.

Toenemende kosten

De kosten zullen in 2018 verder toenemen. Dit komt 
vooral door kosten van in 2017 additioneel gestart 
personeel die in 2018 een volledig jaar beslaan. 
Naast openstaande vacatures uit 2017 breiden we 
het personeelsbestand in 2018 zeer beperkt uit. 
Tegenover een stijging van personeelskosten staat 
een daling van overige bedrijfskosten, veroorzaakt 
door een daling van tijdelijke arbeidskrachten.  
We verwachten dat het bedrijfsresultaat in 2018  
rond het niveau van 2017 zal uitkomen.

Investeringen in IT

Verder zullen we net als in 2017 investeren in hard- 
en software om de prestatie van de website verder 
te verhogen en de interne kantoorautomatisering  
te verbeteren. Een voorbeeld is de reeds ingezette 
containerisatie in IT, wat betekent dat we werken met 
kleinere softwarepakketten naast elkaar. Dat maakt 
onderhoud en beheer van applicaties eenvoudiger 
en goedkoper.

Kredietfaciliteit

De kredietfaciliteit zal per 1 juli 2018 volgens 
afspraak aflopen. De kredietruimte die funda heeft, 
in combinatie met de te verwachten kasstroom,  
is dusdanig dat funda aan al haar verplichtingen  
kan voldoen. Hiertoe is ook een uitkeringstoets 
opgesteld waarmee dit wordt bevestigd.

Amsterdam, 8 maart 2018

Namens de directie van funda,

Evert Brugman
Algemeen directeur a.i.
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3 Geconsolideerde Jaarrekening
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Geconsolideerde jaarrekening 

3.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2017 
(voor resultaatbestemming) 

Bedragen in euro’s  2017   2016

Vaste activa     

 

Immateriële vaste activa (1)   7.532    83.759

     

Materiële vaste activa (2)    1.515.659    1.785.545

     

    1.523.191    1.869.304

     

Vlottende activa     

     

     

Vorderingen en overlopende activa (3)   3.552.583    3.734.863  

     

     

Liquide middelen (4)    10.344.723    8.596.430  

     

    13.897.306    12.331.293 

     

     

   15.420.497    14.200.579
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Bedragen in euro’s  2017   2016

Groepsvermogen (5)

Geplaatst en gestort aandelen kapitaal  8.750.000    8.750.000

Agio reserve  7.104.799    7.104.799

Overige reserves  (12.073.650)   (15.658.768)

Wettelijke reserve 7.532   83.759 

Resultaat boekjaar 8.624.501   10.495.891 

 

   12.413.182   10.775.681  

     

Vlottende passiva (6)     

     

Overige schulden en overlopende passiva  3.007.315   3.424.916 

     

     

   15.420.497   14.200.597 
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2017
  

Bedragen in euro’s  2017  2016     

 
Netto omzet (8)  30.783.472   28.151.340

     

Lonen, salarissen & sociale lasten (9)  8.232.423   7.346.077 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (10)  655.617   690.919 

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa (11)  7.360   1.735 

Overige bedrijfskosten (12)  11.267.839   8.820.599 

     

Som der bedrijfslasten  20.163.239   16.859.330

     

Financiële baten en (lasten) (13)  (43.073)   (46.524)

     

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  10.577.159   11.245.486

     

Belastingen (14)  1.952.658   749.595 

     

Resultaat na belastingen  8.624.501   10.495.891
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4 Overige gegevens
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Deloitte Accountants B.V. 
Orteliuslaan 982 
3528 BD Utrecht 
Postbus 3180 
3502 GD Utrecht 
Nederland 

Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9981 
www.deloitte.nl 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. 
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de Algemene Vergadering van Funda B.V.     

De in dit verslag op pagina 14 tot en met 16 opgenomen samengevatte jaarrekening 2017, bestaande uit 
de samengevatte geconsolideerde balans per 31 december 2017 en de samengevatte geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Funda B.V. Wij hebben 
een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 8 maart 2018. 
Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan bevatten geen weergave van gebeurtenissen 
die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 8 maart 2018.  

De samengevatte jaarrekening 2017 bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 
van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het kennisnemen van de samengevatte jaar-
rekening 2017 kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaar-
rekening 2017 van Funda B.V. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaar-
rekening 2017 in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in 3.4. van de toelichting van de 
gecontroleerde jaarrekening 2017 van Funda B.V. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 2017 op basis 
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële 
overzichten”. 

Oordeel 

Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten 
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Funda B.V. en in overeenstemming met de grond-
slagen zoals beschreven in 3.4. van de toelichting van de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Funda B.V. 

Utrecht, 8 maart 2018 

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: drs. M. Wabeke RA 
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