
Top 
Makelaar!  

Erg goede, 
prettige en 

nette vakmensen. 
Professioneel,  
betrouwbaar, 

kwaliteit, adequaat, 
zeer goed geïnformeerd. 

 Goede adviseurs  
en er is optimaal mee 

gedacht met onze wensen. 

Makelaar met een 
uitstekende kennis van 

de markt, veel expertise 
/ ervaring en prima service 

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik erg tevreden ben over de 
gang van zaken. De woning is perfect en snel verhuurd. Kon niet beter! Mede door het juiste en eerlijke advies, 
kennis van de markt en een goede verkoopstrategie is ons huis snel en tegen een goede prijs verkocht. De commu-
nicatie verliep al die tijd erg prettig. Wij zijn zeer tevreden! Geen negatief punt te verzinnen. Daarom allemaal tienen.  
We zijn goed geadviseerd en daar hebben we naar geluisterd en misschien daarom is  ook het huis snel verkocht. De makelaar weet waar 
hij mee bezig is en heeft zich goed   voorbereid. Zou jullie zeker aanraden! Uitstekende begeleiding in deze economisch niet zo gunstige 
tijd; zeer prettig contact, het klikte tussen ons en deze makelaar! Zeer tevreden. Verkoop is naar wens verlopen. Goede contacten, al 
vanaf de intake. Duidelijke informatie, altijd snel een antwoord op onze vragen en we werden goed op de hoogte gehouden.  Behulpzaam 
in de keuzen die je als verkoper allemaal moet maken. Goed telefonisch bereikbaar, voor zowel de makelaar als de mensen op kantoor. 
Bezichtigingen werden professioneel gedaan. Deze makelaar is echt fantastisch. Vanaf de eerste dag heeft hij alles geregeld. En ondanks 
de recessie was mijn huis in no time verkocht. De makelaar had uitstekend inzicht in de woningmarkt. Elke stap in het verkooptraject werd 
duidelijk besproken. De service kan niet beter, de makelaar heeft (met volmacht) ook alle termijnen bij de notaris waargenomen. 
Kortom, de beste makelaar die ik ooit gehad heb! Prettige begeleiding en goede adviezen qua verkoopstrategie. 
Mede hierdoor huis binnen een week verkocht! Verder goede en correcte afhandeling. Kan ik de makelaar kwalijk nemen dat mijn huis voor 
de beste prijs in no-time is verkocht, ook nog eens tegen een redelijke courtage? We hebben een zeer goed beeld van deze makelaar. 
Hij is jong en zeer actief. Hij benadert de klant op een zeer positieve wijze en daarin hebben we een grote betrokkenheid geproefd. Hij 
is menselijk en geeft goede informatie. Ondanks deze crisis heeft hij toch steeds weer geprobeerd de juiste mensen in onze woning te 
krijgen. Goede service. Veel kennis van de markt.  Hij informeerde ons direct zodra er een bezichtiging of iets dergelijks is.   
Zeker aan te bevelen!We zijn heel tevreden over onze makelaar! Door zijn goede kennis van de waarde van woningen is de woning van  
mijn moeder snel verkocht. Ook de informatieverstrekking en begeleiding verliepen heel soepel. Als we vragen hadden, kregen we 
steeds snel en op een correcte manier antwoord. Nadat ons huis ruim 4 maanden in de verkoop heeft gestaan kwam het verlossende woord:  
“het huis is verkocht”  Na de verkoop is ook alles snel en goed afgehandeld.  Alles verliep helemaal top!!! 
Binnen 3 a 4 week was mijn huis verkocht. Dan kun je niet anders dan tevreden zijn. Mijn inziens een eerlijke en goede makelaar.  
Aanrader! Zeer deskundig, meedenken aan veranderingen in interieur tbv presentatie, uitstekende presentatie zowel op website 
als in advertenties. Zeer begripvol daar het ging om een verkoop na overlijden van mijn echtgenoot. Optimale vakkennis.  
De makelaar had heel veel ervaring, bleek uit alles, goed prijsstelling, perfecte onderhandeling. Keurige afhandeling  
en begeleiding. Meerdere makelaars uitgenodigd edoch dit bleek direct de juiste keuze. Dank!! In 1 woord alles was Perfect.
Begeleiding, deskundigheid, betrouwbaar en ook vooral een zeer goede onderhandelingsgeest en een bijzonder fijn en 
goed kantoor met daarbij de goede mensen op de juiste plek. Het contact met de makelaar verliep uitstekend. 
Alle vragen die ik had werden ook prima beantwoord. Goede en goed onderbouwde begeleiding. 
Na het opvolgen van de makelaars- adviezen m.b.t.  het aanpassen van de vraagprijs is onze  

woning voor een marktconforme prijs verkocht.
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1 Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestond in 2012 
uit Gerard Cremers (voorzitter), Jan Houwert en 
Marc Duijndam. Jan Houwert is op de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders (AvA) in april 2012 
herbenoemd voor een tweede periode van vier jaren.

Gedurende 2012 heeft de RvC zijn taken verricht 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de 
statuten van Funda NV.

De RvC heeft zes keer vergaderd met de directie, 
waarvan eenmaal telefonisch. Alle RvC leden waren 
bij alle vergaderingen aanwezig. Bovendien is er 
overleg geweest tussen individuele leden van de RvC 
en funda, over onderwerpen die passen binnen de 
specifieke portefeuille van de betrokken 
commissaris. De voorzitter van de RvC heeft 
daarnaast regelmatig overleg gehad met de 
directeur. In de RvC-vergaderingen werd een aantal 
vaste onderwerpen besproken, waaronder de 
doelstellingen en de operationele performance van 
funda. Aan de hand van vooraf toegestuurde 
informatie werden financiële resultaten op iedere 
vergadering doorgenomen en geanalyseerd.

In de vergadering van februari 2012 werden de 
jaarrekening en het jaarverslag 2011 besproken en 
beoordeeld in aanwezigheid van de accountant. 
De accountant gaf een positief oordeel over de 
administratie, de beheerssystemen, de kwaliteit van 
de voorbereiding van de jaarrekening en het verloop 
van de audit. De RvC besloot om de jaarrekening ter 
goedkeuring aan de AvA voor te leggen. Tevens werd 
besloten om het dividendvoorstel, inhoudende: 
€ 85.000 per aandeel A en C en € 0,85 per aandeel B 
ter goedkeuring voor te leggen.

De volgende punten verdienen bijzondere aandacht 
in dit verslag:

   Ondernemingsraad. Funda’s ondernemingsraad is 
eind 2011 ingesteld. De RvC heeft in 2012 met de 
ondernemingsraad kennisgemaakt en is met haar 
overeengekomen jaarlijks overleg te hebben. 
Dit overleg heeft in augustus in een open sfeer 
plaatsgevonden.

  Realworks. De RvC kwam in het tweede kwartaal 
van 2012 tot de conclusie dat er weinig draagvlak 
bestond binnen de NVM, ook op bestuurlijk niveau, 
voor de door funda en Realworks voorgestelde 
verregaande onderlinge samenwerking. De RvC 
heeft geconstateerd dat hiermee onvoldoende 
basis bestond om door te gaan met de pogingen 
deze samenwerking tot stand te brengen.

  Remuneratie. De RvC heeft een aanpassing 
gemaakt in de meerjaren bonussystematiek voor 
managementteamleden. Deze heeft als doel om 
funda’s managementteamleden voor langere tijd 
aan het bedrijf te binden. De nieuwe regeling 
vervangt de eerdere, die gold voor slechts enkele 
leden van het team. De RvC heeft tevens aange-
drongen op een wijziging in de salarissystematiek 
voor de medewerkers. De wijziging behelst een 
beperking van de groei van het salaris indien het 
salaris van een medewerker uitstijgt boven het 
maximum van de schaal waarin de betreffende 
functie zich bevindt. De aanpassing is 
geïmplementeerd tegen het einde van 2012.

  Beschikbaarheid stukken AvA. De RvC heeft 
besloten dat de conceptnotulen van de AvA 
desgevraagd beschikbaar zullen zijn voor 
diegenen die aanwezig zijn geweest op de 
betreffende vergadering. Dit is tevens aange-
kondigd op de AvA op 23 april 2012. Na deze AvA 
zijn de presentatie en de gebundelde vragen en 
antwoorden beschikbaar gesteld voor 
certificaathouders via het funda 
certificatensysteem op funda.nl/ir.

   NMa. De NMa heeft in 2011 een marktscan 
uitgevoerd naar de woningmakelaardij. Deze scan 
werd begin 2012 gepubliceerd. De NMa heeft in 
deze scan twee bevindingen gemeld en twee 
aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op 
funda. Funda heeft haar eigen verantwoordelijk-
heid in deze kwestie en laat zich juridisch 
adviseren. Daarbij heeft funda ter zake overleg 
gevoerd met NVM. 
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  VBO. Funda is in het vierde kwartaal van 2012 
gedagvaard door VBO Makelaar, een belangrijke 
contractspartner, vanwege vermeend misbruik 
van een economische machtspositie. NVM heeft 
zich inmiddels gevoegd aan funda's zijde in deze 
procedure. 

De RvC constateert dat funda weer terug mag kijken 
op een succesvol jaar, zeker gezien de bijzondere 
verslechtering van de economische omstandigheden 
gedurende het jaar. Alhoewel niet alle vooraf 
gestelde doelen behaald zijn hebben de inspan-
ningen van alle medewerkers tot een positief 
eindresultaat geleid. De RvC dankt de directie, de 
staf en alle medewerkers daarvoor. 

Gezien het bovenstaande zal de RvC de 
aandeelhouders in de AvA van april 2013 verzoeken 
te besluiten tot decharge van de directie voor het in 
2012 gevoerde beleid en tot decharge van de RvC 
voor het gehouden toezicht. 

Amsterdam, 25 februari 2013 
Namens de Raad van Commissarissen, 

Gerard Cremers
Voorzitter
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Website van het jaar
‘Huisvesting &  

Interieur’ voor de

5e
keer op rij

Funda’s totale bezoek
is gegroeid met 13% tot

187
miljoen bezoeken

Mobiel bezoek
is gegroeid met 

190%
tot 40 miljoen 

 bezoeken

Bezoek aan 
funda in business

is gegroeid met 

17%
tot 4 miljoen 

bezoeken

3000
makelaarsbeoordelingen 

verzameld sinds de  
lancering in oktober 2012

Bezoek aan huur- 
woningen is gegroeid  

met 28% tot  

13
miljoen bezoeken
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2 Directieverslag

Funda is een begrip geworden in Nederland voor 
zowel aanbieders van als zoekers naar nieuwe 
huisvesting. De woning- en kantorenmarkt zijn in 
2012 verder verslechterd, maar desondanks kwam 
funda het jaar redelijk ongeschonden door: funda’s 
bezoek is gestegen, als ook de omzet. 

Missie

Funda is hét nummer 1 online vastgoedplatform voor 
Nederlandse vastgoedprofessionals en vastgoed-
gebruikers. Om dit ook in de toekomst te blijven, 
moet funda de beste informatie, presentatie en 
(zoek)ervaring bieden aan vastgoedgebruikers. 
Tegelijkertijd moet funda vastgoedprofessionals de 
juiste gereedschappen en toegang tot vastgoed-
gebruikers bieden, zodat zij hun diensten optimaal 
kunnen leveren. Vanwege de sterke verbondenheid 
met de NVM en haar leden genieten zij een 
voorkeurs behandeling op funda.

Bezoek 

Funda’s bezoekcijfers zijn gestegen met 13% tot 
bijna 187 miljoen bezoeken in 2012. Dit heeft geleid 
tot een record zichtbaarheid voor het aanbod van 
makelaars en verkopers. De snelle opkomst van het 
mobiele internet en tablets heeft geleid tot 
complementair gebruik van funda. Mobiele 

applicaties en funda’s mobiele website vormden in 
december 2012 ruim 30% van funda’s totale bezoek. 

Financiële resultaten

Funda’s omzet is gegroeid in 2012, echter minder 
dan voorgaande jaren. Mede door de val van het 
kabinet in april daalde het consumentenvertrouwen 
verder. Deze val heropende de discussie over de 
fiscale behandeling van het eigen woonhuis en 
diverse andere regelingen, hetgeen onzekerheid 
onder de bevolking vergrootte. Het aantal woningen 
dat in verkoop werd genomen, daalde tot ruim 20% 
onder het niveau van het jaar ervoor. Dit had een 
negatieve impact op funda’s omzet vanaf het tweede 
kwartaal. Funda verdient haar geld namelijk 
grotendeels op het moment dat een woning te koop 
wordt gezet of vlak daarna, via betaalde plaatsingen 
en upgrades. De omzetgroei werd dit jaar 
voornamelijk gerea liseerd door de verkoop van 
mediaproducten (plattegronden, video’s en 360 
graden foto’s), plaatsingen van bedrijfspanden en 
advertenties van projectontwikkelaars. 

De kosten zijn gestegen door, onder andere, een 
forse uitbreiding van het personeelsbestand 
(inclusief hogere kosten van uitzendkrachten en voor 
werving & selectie), hogere kosten voor het beheer 
van de website en incidentele juridische kosten. 
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Funda’s mobiele website en applicaties vormden aan het eind van 2012 ruim 30% van funda’s totale bezoek.
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Daarnaast zijn de variabele verkoopkosten sterk 
gestegen als gevolg van een verandering in de mix 
van verkochte producten, waarbij producten met 
hogere verkoopkosten een groter aandeel zijn gaan 
vormen in funda’s omzet.

Het resultaat voor belastingen is ten opzichte van 
vorig jaar licht gedaald. 

De investeringen zijn in 2012 gestegen. De 
investeringen in immateriële activa zijn toegenomen 
als gevolg van de versterking van het product 
development team (zie sectie Organisatie). De 
investeringen in materiële vaste activa zijn 
toegenomen vanwege een verbouwing van het 
kantoor op Wibautstraat 224 en aanschaf van 
meubilair voor ons kantoor op Wibautstraat 133. 

Funda heeft een sterke liquiditeits- en 
solvabiliteitspositie en is volledig op basis van eigen 
vermogen gefinancierd. 

Verbeteringen

Funda heeft veel verbeteringen doorgevoerd in 2012. 
Hieronder een kleine selectie. 

  Huur. Funda heeft de presentatie van huur com-
plexen in 2012 sterk verbeterd, in lijn met de 
eerdere verbeteringen voor nieuwbouwprojecten. 
Huurcomplexen worden nu ingevoerd via de 
systemen van de kantoorautomatiseerders en 
komen via de Tiara databank op funda. 
Huurcomplexen zijn daarmee eenvoudiger in te 
voeren en te beheren door makelaars, en de 
verbeterde presentatie leidt tot meer aandacht 
van websitebezoekers. Het verkeer naar 
huurwoningen op funda is in 2012 met 28% 
gegroeid tot 13 miljoen bezoeken.

  Funda landelijk. In november is de vernieuwde 
funda landelijk website gelanceerd. De website is 
van de grond af opnieuw ontwikkeld en draait nu 
op hetzelfde technische platform als funda.nl en 
fundainbusiness.nl. Hierdoor kon een groot aantal 
verbeteringen direct worden doorgevoerd. Zo is de 
gebruiksvriendelijkheid verbeterd door het design 
te baseren op funda.nl. Ook is de zoekmachine 
vernieuwd met extra zoekfilters, zoals veiling-
objecten. Tot slot krijgen makelaars hun object-
statistieken voortaan via email toegestuurd. Ook 
inhoudelijk is de website een nieuwe weg 

ingeslagen: lag de focus voorheen op landelijk 
gelegen aanbod, nu is deze verplaatst naar 
agrarische bedrijven voor akkerbouw, tuinbouw, 
paarden- en veehouderij. Daarnaast is de website 
geopend voor aanbod van leden van VBO 
Makelaar, VastgoedPRO en NVR, de Nederlandse 
Vereniging van Rentmeesters. 

  Funda in business. Eind 2011 werd funda in 
business opengesteld voor niet-NVM makelaars. 
Funda is in 2012 een nieuwe mediacampagne 
gestart met als thema ‘vergroot uw kansen’. 
Dit heeft geleid tot 17% meer bezoek en een 
toename in plaatsingen van ruim 2.700 bedrijfs-
panden. Deze sterke aanwas van bedrijfspanden 
kwam voornamelijk van VBO, Vastgoedpro en niet-
geaffilieerde makelaars. 

  Mobiel. Het mobiele bezoek aan funda is spec-
tacu lair gestegen met 190% tot ruim 40 miljoen 
bezoeken. Daarbij behaalden we ware 
bezoekrecords tijdens de NVM Open Huizen 
Dagen. Naast ons reeds bestaande iOS platform 
van Apple heeft funda in 2012 ook een applicatie 
gelanceerd voor Android telefoons. Beide 
applicaties zijn gedurende het jaar sterk 
verbeterd, op onder meer zoekfunctionaliteit en 
presentatie. Daarnaast zijn er diverse pilots 
uitgevoerd rond mobiele 
advertentiemogelijkheden.

  Woningruil. Funda is eind 2012 gestart met een 
pilot rond woningruil onder enkele makelaars. Op  
basis van aanbod en zoekprofielen van verkopers 
genereert funda passende woningruilsuggesties. 
De deelnemende makelaars stellen vervolgens de 
woningruilsuggesties voor aan de verkopende 
partijen, waarna de bezichtigingen starten. 
In januari 2013 is de pilot uitgebreid tot ruim 
150 NVM makelaars. De deelnemende makelaars 
reageren enthousiast.  
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  Makelaarsbeoordelingen. Sinds oktober biedt 
funda verkopers en verhuurders de mogelijkheid 
om de dienstverlening van hun makelaar te 
beoordelen via makelaarsbeoordelingen. 
Makelaars kunnen hiermee hun dienstverlening 
beter afstemmen op de wensen van hun klanten. 
Ook wordt zo voor funda gebruikers inzichtelijk 
gemaakt op welke aspecten makelaars zich 
onderscheiden. Makelaars en hun klanten hebben 
dit initiatief omarmd en in het vierde kwartaal zijn 
er ruim 3.000 beoordelingen over bijna 1.000 
makelaars verzameld.

Organisatie

Ondanks de verslechterde economische situatie 
heeft funda in 2012 haar personeelsbestand sterk 
uitgebreid, van 53 naar 67 medewerkers. De groei 
lag voornamelijk bij product development en systeem 
& applicatiebeheer. Funda beoogde met deze groei 
haar capaciteit voor productverbeteringen te 
vergroten en het kwaliteitsniveau te verhogen, om 
zodoende makelaars en websitebezoekers beter te 
kunnen bedienen. Er zijn vele concrete verbeteringen 
gemaakt waarmee funda’s slagkracht aanzienlijk is 
vergroot. Ook zijn diverse organisatorische aanpas-
singen doorgevoerd en interne systemen verbeterd, 

ten einde meer klantgericht te kunnen opereren. 
Daarbij is in 2012 in het bijzonder veel aandacht 
gegeven aan projecten die door de NVM en haar 
leden van belang werden geacht. Voorbeelden zijn 
verbeteringen aan funda landelijk, promotie voor de 
NVM Openhuizendagen, de introductie van de NVM 
no-risk clausule, verbeterde huurcomplexen en 
vraagzijde data-uitwisseling. 

De vele doorgevoerde verbeteringen bevestigen de 
kracht en kwaliteit van de medewerkers en het team 
als geheel. De betrokkenheid en inzet van het funda 
team is zeer sterk, en vormt de kracht van het 
bedrijf. 

Funda heeft sinds eind 2011 een ondernemingsraad 
met vijf leden. De directie heeft in 2012 acht maal 
met de ondernemingsraad vergaderd. Onderwerpen 
die aan bod kwamen waren onder meer de meer-
jaren bonussystematiek voor management teamleden 
en wijzigingen van de salarissystematiek. Deze 
vergaderingen werden door de directie als construc-
tief en informatief gewaardeerd. 

De directie heeft de samenwerking met de Raad van 
Commissarissen en de aandeelhouders als zeer 
positief en constructief ervaren. 

Makelaarsbeoordelingen door verkopers en 
verhuurders op een kantoorpagina op funda.
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Realworks

In 2011 zijn funda en Realworks gezamenlijk een 
onderzoek gestart naar de voor- en nadelen van een 
verregaande samenwerking tussen beide bedrijven. 

Begin 2012 is gezamenlijk besloten dit onderzoek 
niet verder te continueren, aangezien hiervoor 
onvoldoende draagvlak was bij NVM en haar leden. 

NMa

De NMa heeft in 2011 een marktscan uitgevoerd 
naar de woningmakelaardij. Deze scan werd begin 
2012 gepubliceerd. De NMa heeft in deze scan twee 
bevindingen gemeld en twee aanbevelingen gedaan 
die betrekking hebben op funda. Funda concludeert 
na grondig onderzoek dat vanuit mededingings-
perspectief de voorkeursbehandeling die NVM-
makelaars op funda genieten kan blijven bestaan. 
Niettemin is funda gecommitteerd aan de aanbeve-
ling van de NMa om nog meer transparantie in de 
markt te faciliteren. 

Onzekerheden, risico’s en verwachtingen voor 2013

In oktober 2012 heeft de vereniging VBO Makelaar 
samen met twee individuele makelaars (tezamen: 
VBO) Funda NV gedagvaard. VBO vordert in deze 
procedure dat funda wordt veroordeeld de leden van 
VBO Makelaar toegang te geven tot funda.nl op non-
discriminatoire en transparante wijze en tegen 
redelijke voorwaarden, die in ieder geval niet 
slechter zijn dan de voorwaarden voor NVM-
makelaars. De vordering van VBO is gebaseerd op 
het verbod op misbruik van (economische) machts-
positie. De NVM heeft zich in deze procedure 
inmiddels gevoegd aan de zijde van funda. Funda 
betreurt de stap van VBO en is van mening dat zij 
niet onrechtmatig handelt jegens VBO. Funda ziet de 
uitkomst van deze procedure dan ook met vertrou-
wen tegemoet. De eerste zitting zal waarschijnlijk 
plaatsvinden in het eerste halfjaar van 2013.

Wij zijn van mening dat overige operationele, 
financiële en juridische risico’s, risico’s van 
commerciële verplichtingen of aansprakelijkheden, 
beperkt zijn. Voor een aanvullende toelichting op de 
risico’s die voor funda van toepassing zijn verwijzen 
wij naar pagina 21 van de jaarrekening. 

Funda voorziet geen verbetering van de vastgoed-
markt in 2013. We verwachten een lichte stijging van 
de online advertentiemarkt in 2013. Daarmee 
verwachten we een lichte stijging van de omzet te 
kunnen realiseren, voornamelijk binnen de 
bestaande producten. 

De kosten zullen in 2013 echter harder groeien dan 
de omzet. Dit is het gevolg van het feit dat de kosten 
van additioneel personeel, gestart medio 2012, in 
2013 een volledig jaar zullen beslaan. We verwachten 
daarmee in 2013 een lichte daling van het 
bedrijfsresultaat. 

Funda voorziet voor 2013 geen grote veranderingen 
in haar personeelsbestand. 

De investeringen zullen naar verwachting in 2013 
licht verminderen. 

Amsterdam, 25 februari 2013
Namens de Directie 

Joep Ketelaar
Algemeen directeur
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3 Jaarrekening



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 2  -   F u n d a  N . V .12

Geconsolideerde jaarrekening 

3.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2012 
(voor resultaatverdeling) 

Bedragen in euro’s  31/12/2012   31/12/2011

Vaste activa     
 
Immateriële vaste activa (1)   877.352    780.237 
     
Materiële vaste activa (2)   885.136    672.239 
      
    1.762.488    1.452.476  

Vlottende activa
     
Vorderingen (3)     
Handelsdebiteuren  2.149.315    2.219.814  
Belastingen en premies sociale verzekeringen  169.127    -    
Overige vorderingen en overlopende activa  452.342    595.322  
     
     2.770.784    2.815.136 
     
Liquide middelen (4)   12.380.847    13.705.010 

    15.151.631   16.520.146 
     

    16.914.119    17.972.622
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Bedragen in euro’s  31/12/2012   31/12/2011

Groepsvermogen (5)

Gestort en opgevraagd kapitaal  8.750.000    8.671.250 
Agioreserve  7.104.799    7.183.549 
Overige reserves  (6.983.326)   (6.921.846) 

    8.871.473    8.932.953 
     
Resultaat lopend boekjaar   5.962.298   6.143.520 
     
    14.833.771    15.076.473 
     

Kortlopende schulden (6)    
     
Schulden aan leveranciers  495.485    531.205  
Belastingen en premies sociale verzekeringen  425.171    691.074  
Overige schulden en overlopende passiva  1.159.692    1.673.870  
     
    2.080.348    2.896.149 
     
    16.914.119   17.972.622
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2012
  

Bedragen in euro’s  2012  2011     

	
Netto omzet (8)   20.075.005    18.851.030 
Overige bedrijfsopbrengsten   -      -   

Som der bedrijfsopbrengsten   20.075.005    18.851.030 

Personeelskosten (9)   4.451.780    3.982.274 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (10)   762.415    839.292 
Overige waardeveranderingen immateriële en materiële  
vaste activa (11)   -      3.340 
Overige bedrijfskosten (12)   7.126.373    6.060.727 

Som der bedrijfslasten   12.340.568    10.885.633 

Financiële baten en (lasten)   201.058    210.011 
   
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   7.935.495    8.175.408  

Belastingen (13)   (1.973.197)   (2.031.888)

Resultaat na belastingen   5.962.298    6.143.520 
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4 Controleverklaring
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
vermogen van Funda N.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet ges
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld,
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Alkmaar, 25 februari 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel ondertekend door:

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Funda N.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet ges
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel ondertekend door: R.N.J. Rijs RA

en de samenstelling van het
vermogen van Funda N.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,

en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

  

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 
1006 BJ Amsterdam 
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de directie van Funda N.V. 
  

De in dit verslag op pagina 11 tot en met 14 opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de 
geconsolideerde balans per 31 december 2012 en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 
2012, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Funda N.V. te Amsterdam over 2012. Wij 
hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 25 
februari 2013. 

De samengevatte jaarrekening 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 
jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde 
jaarrekening van Funda N.V. 

Verantwoordelijkheid van de directie 
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de 
gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in 3.4 van de 
toelichting van de jaarrekening 2012 van Funda N.V. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis 
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder 
Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten". 

Oordeel 
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten 
consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Funda N.V. voor het jaar geëindigd op 31 december 
2012  in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in 3.4 van de toelichting van de 
jaarrekening 2012 van Funda N.V. 

Amsterdam, 25 februari 2013 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  

Origineel getekend door R.N.J. Rijs RA 
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