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1 Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van commissarissen (RvC) bestond tot 1 juli 
2013 uit Gerard Cremers (voorzitter), Jan Houwert en 
Marc Duijndam. Op 1 juli 2013 trad Marc Duijndam af 
als commissaris in verband met zijn kandidatuur 
voor CEO van funda.

Gedurende het jaar 2013 heeft de RvC zijn taken 
verricht in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen en de statuten van Funda N.V. (later 
Funda B.V.).

De RvC heeft acht keer vergaderd met de directie. 
Een drietal extra vergaderingen is hierbij inbegrepen. 
Deze werden belegd naar aanleiding van de volgende 
bijzondere aangelegenheden: de inkoop van de 
Funda-aandelen van Wegener Nederland B.V., de 
omzetting van Funda N.V. in een B.V. en de vacature 
voor een nieuwe CEO door het vertrek van Joep 
Ketelaar per 1 oktober 2013. Aansluitend aan een 
reguliere vergadering heeft de RvC, op grond van 
artikel 6.3. van het reglement van Commissarissen, 
buiten aanwezigheid van de directie, eenmaal 
vergaderd. Daarin werd het functioneren van de 
directie en de Raad van Commissarissen 
geëvalueerd. Tijdens alle vergaderingen was er 
sprake van een open en constructieve sfeer.

Er is regelmatig overleg geweest tussen de 
individuele leden van de RvC en funda, over de 
onderwerpen die passen binnen de specifieke 
portefeuille van de betrokken commissaris. 
Daarnaast overlegt de voorzitter van de RvC 
tenminste 1 maal per maand over de lopende zaken 
met de CEO van funda. 

Een aantal keer per jaar overlegt de RvC met de 
holdingdirectie van de NVM. 

Naast de reguliere Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AvA), welke gehouden werd in april 
2013, vonden er twee Buitengewone Algemene 
Vergaderingen van Aandeelhouders (BAVA) plaats. 
Op 14 juni 2013 vond deze plaats vanwege de 
omzetting van Funda N.V. in een B.V. en de inkoop 
van de aandelen die in het bezit waren van Wegener 
Nederland B.V.. Op 23 september 2013 vond deze 
plaats naar aanleiding van het vertrek van Joep 
Ketelaar als CEO en de aanstelling van Marc 
Duijndam als zijn opvolger per 1 oktober 2013.

In de (reguliere) RvC- vergaderingen is een aantal 
vaste onderwerpen besproken, waaronder de 
operationele performance en de lange(re) termijn 
planning. Aan de hand van vooraf toegestuurde 
informatie zijn de financiële resultaten op iedere 
vergadering doorgenomen en geanalyseerd.

In de vergadering van februari zijn de jaarrekening 
en het jaarverslag over 2012 besproken en vast-
gesteld in aanwezigheid van de accountants. 
De accountant gaf een positief oordeel over de 
administratie, de beheersystemen, de kwaliteit van 
de voorbereiding en opstelling van de jaarrekening 
en het verloop van de audit. De RvC was zeer 
tevreden over de (extra) inspanningen die het 
financiële team heeft moeten leveren in verband met 
het vertrek van de controller. Tevens werd besloten 
om de voorgestelde winstbestemming als voorstel 
aan de AvA aan te bieden.

Naast bovenstaande zijn de volgende belangrijke 
zaken in de loop van 2013 in de RvC besproken:

   Verbeterplannen: In verband met mogelijke ICT 
risico’s is afgesproken dat er inzicht wordt 
verschaft van de bedrijfsrisico’s op dit vlak met 
daarbij aanbevelingen en verbeterplannen. 

   Klanttevredenheid NVM makelaar: Evenals in 2012 
heeft de RvC speciale aandacht van de directie 
gevraagd voor de klanttevredenheid bij de NVM 
makelaar. Dit heeft mede gestalte gekregen door 
de organisatie van Fundament, als contactdag 
tussen Funda en de NVM Makelaars.

   Inkoop aandelen Funda in bezit bij Wegener 
Nederland B.V.: Na uitgebreid onderzoek en een 
intensieve discussie binnen de RvC kreeg de 
directie van Funda toestemming om in 
samenspraak met de NVM en via de voorgestelde 
constructie de aandelen Funda van Wegener 
Nederland B.V. over te nemen. Daarbij werd ook 
toestemming gegeven om Funda N.V. om te zetten 
in een B.V.

   Nieuwe huisvesting: De RvC heeft de directie 
toestemming gegeven om tijdelijke nieuwe 
huisvesting te betrekken (uitgegaan wordt van 
minimaal 1 jaar) en te gaan zoeken naar 
definitieve huisvesting elders in Amsterdam.
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   Vervanging Joep Ketelaar: De RvC heeft de 
procedure vastgesteld voor de opvolging van Joep 
Ketelaar als CEO van Funda per 1 oktober 2013. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een 
voordracht van Marc Duijndam als nieuwe CEO 
per genoemde datum die tijdens een BAVA op 
23 september 2013 is geaccordeerd. De RvC is in 
gesprek met de NVM over de invulling van de 
vacature binnen de RvC, die daardoor is ontstaan.

   Lange Termijn planning en doelstellingen: De RvC 
heeft de lange termijn planning en de daarbij 
behorende doelstellingen voor de komende vier 
jaar uitgebreid bediscussieerd en vastgesteld.

De RvC heeft veel waardering voor de inzet en 
loyaliteit van de werknemers van Funda in het jaar 
2013. Er is veel gebeurd, dat rechtstreeks te maken 
had met de werkorganisatie en de continuïteit 
daarbinnen. Daarbij denkt zij aan het vertrek van de 
controller Florent Cretiaux, de directeur Thijs 
Vieleers en de CEO Joep Ketelaar. Ook de overname 
van de aandelen van Wegener en de omzetting van 
de onderneming van een N.V. in een B.V. zijn van 
belangrijke betekenis. 

De (voorbereiding van) de verhuizing van het kantoor 
naar een nieuwe (tijdelijke) vestiging heeft eveneens 
veel aandacht gevraagd.

De RvC heeft er veel vertrouwen in dat Funda er in 
zal slagen van 2014 een succesvol jaar te maken.

Amsterdam, 4 maart 2014.

Gerard Cremers
Voorzitter
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Website van het jaar
‘Huisvesting &  

Interieur’ voor de

6e
keer op rij

Funda’s totale bezoek
is gegroeid met 18% tot

222
miljoen bezoeken

Van het totale aantal
bezoeken kwam

 33%
via funda’s apps en  
mobiele websites

Sinds de lancering  
in april maken

1500
makelaars gebruik  

van Woningruil

Er zijn in 2013

10.000
makelaarsbeoordelingen 

geschreven door
consumenten

Meer dan

1200
NVM makelaars en  

medewerkers bezochten 
fundament’13
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2 Directieverslag

Funda bleef ook in 2013 veruit de populairste 
vastgoed gerelateerde website van Nederland, voor 
zowel aanbieders van als zoekers naar nieuwe 
huisvesting.
De woning- en kantorenmarkt is in het eerste 
halfjaar van 2013 wederom verslechterd. Door een 
licht herstel in de woningmarkt vanaf september, is 
de omzetdaling beperkt gebleven. Het resultaat 
daalde echter ten opzichte van 2012. De bezoek-
cijfers daarentegen stegen flink, en ook nam de 
tevredenheid van NVM makelaars met betrekking tot 
funda toe. 

Een aantal ontwikkelingen hebben veel van funda 
gevraagd in 2013.
Allereerst zijn op 19 juni alle uitstaande aandelen C, 
welke door Wegener Nederland B.V. werden gehou-
den, door funda ingekocht. Als onderdeel van deze 
transactie is de juridische vorm van funda gewijzigd 
van een naamloze vennootschap in een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Daarnaast besloten de controller, de directeur 
Business Development en de CEO Joep Ketelaar hun 
carrière elders voort te zetten. Per 1 oktober 2013 is 
Marc Duijndam, tot 1 juli 2013 lid van de Raad van 
Commissarissen van funda, benoemd tot de nieuwe 
CEO van funda.

Ten slotte werd het huurcontract van ons kantoor aan 
de Wibautstraat 133 opgezegd. Na lang onder-
handelen lukte het funda om het doorlopende 
huurcontract van het kantoor aan de Wibautstraat 
224 aan een andere huurder over te dragen. Hoewel 
dit, als ook het zoeken naar een nieuwe locatie, een 
forse inspanning van de organisatie heeft gevraagd, 
heeft dit als positieve resultante dat heel funda sinds 
januari 2014 in één kantoor gehuisvest is.

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 
voorkeursbehandeling op funda. 

De NVM makelaarstevredenheid werd in 2013 één 
van de centrale doelstellingen van funda.

Bezoek 

Na een stijging van funda’s bezoekcijfers in 2012 met 
13%, was er in 2013 wederom sprake van een stijging 
van meer dan 18% tot 222 miljoen bezoeken. 
Een nieuw record dat de zichtbaarheid voor het 
aanbod van makelaars en verkopers verder vergroot. 
Ook het gebruik van mobiel internet en tablets heeft 
zich doorgezet. Dit heeft ertoe geleid dat bijna 33% 
van het totale aantal bezoeken in 2013 via funda’s 
mobiele applicaties en websites kwam. 

Financiële resultaten

Funda kende in 2013 een matig eerste halfjaar voor 
wat betreft omzet. Na een periode van relatieve 
stabilisatie trad er in september licht herstel op in de 
markt, die zich doorzette tot aan het einde van het 
jaar. Tegenover een lichte stijging van omzet in 
plaatsingen, stond echter een daling van omzet van 
presentatie producten zoals Video en Plattegrond, 
als ook advertenties. In totaal daalde de omzet in 
2013 licht.

De kosten zijn ten opzichte van 2012 licht gestegen. 
De personeelskosten stegen door uitbreiding van het 
personeelsbestand in 2013 en doordat de kosten van 
medewerkers die in 2012 in dienst traden in 2013 een 
volledig jaar op de lasten drukten. Daartegenover 
stond een daling van onder andere kosten van 
uitzendkrachten, marketing- en juridische kosten. 

De afschrijvingslasten op immateriële en materiële 
vaste activa zijn in 2013 gedaald doordat oude jaren 
volledig zijn afgeschreven. Wel is een eenmalige 
afboeking gedaan op materiële vaste activa die in 
verband met de verhuizing niet konden worden 
meegenomen.

Door het aantrekken van de kredietfaciliteit voor de 
inkoop van de aandelen C van Wegener Nederland 
B.V. zijn de rentebaten in 2013 omgeslagen in 
rentelasten.

Door de licht gedaalde omzet in combinatie met de 
gestegen kosten en de rentelasten is het resultaat 
voor belastingen ten opzichte van vorig jaar gedaald. 

De investeringen in zowel immateriële en materiële 
activa zijn in 2013 gedaald. 
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Als gevolg van de aangetrokken kredietfaciliteit is de 
liquiditeits- en solvabiliteitspositie van funda sterk 
gewijzigd. De kredietfaciliteit laat echter voldoende 
ruimte zodat funda aan al haar verplichtingen kan 
blijven voldoen.

Verbeteringen

Funda heeft in 2013 veel verbeteringen doorgevoerd 
en activiteiten ontplooid. Hieronder een overzicht.

  Partnership met de makelaar
Funda heeft diverse initiatieven genomen om verder 
invulling te geven aan haar rol als partner van de 
makelaar. Via live communicatie is gedurende 2013 
persoonlijk contact gezocht met tal van makelaars. 
Nieuwe evenementen zoals fundament’13 en Aan 
Tafel met funda zagen dit jaar het licht, als ook de 
zeer drukbezochte regionale funda workshops. 
Daarnaast is er begin 2013 gestart met regionaal 
accountmanagement. De vier accountmanagers van 

funda hebben nu ieder een eigen regio waarbinnen 
zij makelaars bezoeken en het eerste aanspreekpunt 
zijn. 

  Fundament’13
Op vrijdag 12 april vond fundament’13 plaats. 
De eerste editie van hét inspirerende evenement voor 
de NVM makelaar van morgen. Een nieuw initiatief 
van funda voor makelaars en hun medewerkers. 
Ruim 1200 genodigden waren aanwezig tijdens deze 
bijzondere dag in het Beatrix Theater in Utrecht, 
waar zij kennis, inspiratie, ideeën en concrete tools 
kregen aangereikt. Onder leiding van Sacha de Boer, 
inspireerde funda de makelaar met een veelzijdig en 
informatief plenair programma met topsprekers, 
gevolgd door praktische workshops, break-out 
sessies, live demo’s en persoonlijk advies. Het was 
een bijzonder geslaagde dag die door aanwezigen 
achteraf werd gewaardeerd met een 7,8.

 Woningruil
Tijdens fundament’13 werd Woningruil gelanceerd. 
Met deze gratis dienst wordt de kans op verkoop van 
een woning vergroot. Op basis van het persoonlijk 
zoekprofiel van de verkoper en die van andere 
woningverkopers gaat funda automatisch op zoek 
naar passende woningruilsuggesties. De makelaar 
beoordeelt of de suggestie daadwerkelijk interessant 
is en kan deze vervolgens voorleggen aan zijn klant. 
De functionaliteit is tot stand gekomen door middel 
van co-creatie met enkele NVM makelaars en zeer 
positief ontvangen.

  Promolabel
In mei werd, op verzoek van vele makelaars, Promo-
label geïntroduceerd als nieuw product om aanbod 
extra op te laten vallen op funda en funda in 
business. Promolabel biedt 40% meer presentatie-
ruimte in de resultatenlijst en zorgt ervoor dat het 
object vaker bekeken wordt. Met een Promolabel kan 
de makelaar een speciaal verkoopargument onder 
de aandacht brengen of de belangrijkste elementen 
van een object benadrukken met een mozaïek van 
foto’s. 

  Presentatie Pakket
In september is het Presentatie Pakket geïntro-
duceerd: een bewezen sterke combinatie van de drie 
bestaande producten Plattegrond, 360° foto’s en 
Video. Samen zorgen deze producten ervoor dat een 
object 2x langer wordt bekeken en dat er 2x meer 
contact met de verkopend makelaar wordt opge-

Teun Hompe (User Experience Designer bij funda) en 
Sierd Moll (NVM makelaar) werkten samen aan de 
ontwikkeling van Woningruil.
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nomen. Het afnemen van het Presentatie Pakket 
geeft daarnaast een aanzienlijk prijsvoordeel ten 
opzichte van losse afname(s), wat de makelaar 
stimuleert om zijn aanbod zo optimaal mogelijk op 
funda te presenteren. 

  Nieuwbouw
In april is het mogelijk gemaakt om Tophuis af te 
nemen voor nieuwbouwobjecten. Ook kunnen 
makelaars sinds de zomer kiezen voor een 
voordelige jaarplaatsing in plaats van een 
maandplaatsing. In samenwerking met de NVM is in 
het najaar een aanzet gemaakt voor het ontsluiten 
van vraagzijdedata aan de makelaar. Daarnaast 
hebben we ook het invoeren van grote hoeveelheden 
nieuwbouwobjecten eenvoudiger gemaakt.

  Huur 
In november 2013 heeft de NVM Vakgroep Wonen 
ingestemd met een pilot kwalitatieve openstelling 
voor 40 bemiddelaars. In het eerste deel van 2014 
worden in overleg met een klankbordgroep en 
Afdelingsbesturen de criteria voor deze pilot verder 
ingevuld. 

  Funda in business
Begin 2013 zijn de mobiele site en de iOS App van 
funda in business gelanceerd. Hiermee heeft funda 
in business als eerste commercieel vastgoed-
platform in Nederland ingespeeld op de groeiende 
behoefte om altijd en overal naar actueel aanbod te 
kunnen zoeken. Tijdens de Provada werd tevens een 
pilot met Kantoorplanner aangekondigd en werd de 
integratie gedemonstreerd. Na enkele maanden 
bleek deze integratie onvoldoende bij te dragen aan 
de gebruikerservaring en is de samenwerking met 
Kantoorplanner beëindigd. Het aanbod op funda in 
business is in 2013 aanzienlijk gegroeid en zal zich in 
2014 verder ontwikkelen als gevolg van het geasso-
cieerde lidmaatschap dat DTZ met de NVM is 
overeengekomen in december 2013.

  Mobiel
Het mobiele bezoek aan funda is flink doorgegroeid 
met bijna 80% tot ruim 72 miljoen bezoeken. Tijdens 
de NVM Open Huizen Dag in april en oktober werden 
er ware bezoekrecords behaald via de mobiele 
platforms. In 2013 zijn er functionaliteiten toege-
voegd aan de iOS apps en Android app, waaronder 
Nieuwbouw aanbod en contact formulieren. 
Ook worden sinds oktober alle Plattegronden, Video’s 
en 360° foto’s op de mobiele platforms weergegeven. 

Daarnaast is er advertentieruimte op mobiel 
ontwikkeld, waarmee een nieuwe markt kan worden 
aangeboord. Ten slotte is er een Windows 8 app 
gelanceerd en werd er gewerkt aan de ontwikkeling 
van een Windows phone app.

Organisatie

In 2013 heeft funda haar personeelsbestand uitge-
breid van 67 naar 77 medewerkers, voornamelijk ten 
behoeve van de afdelingen marketing en product 
development. De ingezette lijn om de capaciteit voor 
productverbeteringen te vergroten, het kwaliteits-
niveau te verhogen en meer klantgericht te kunnen 
opereren, is hiermee doorgetrokken. Hierdoor 
kunnen makelaars en websitebezoekers nu en in de 
toekomst beter worden bediend, en zal funda’s 
slagkracht nog verder worden versterkt.

De organisatie heeft verder geen veranderingen 
ondergaan. De betrokkenheid en inzet van het funda 
team is onverminderd sterk gebleven.

In 2013 heeft de directie zes maal met de onder-
nemings raad vergaderd. In deze vergaderingen is 
onder meer gesproken over de inkoop van de 
aandelen van Wegener Nederland B.V., de 
huisvesting, de gedragscode en de 
medewerkerstevredenheid. Deze vergaderingen 
werden door de directie als constructief en 
informatief gewaardeerd. 

Ook funda in business kan vanaf nu op mobiele 
apparaten geraadpleegd worden.
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De directie heeft de samenwerking met de Raad van 
Commissarissen en de aandeelhouders als zeer 
positief en constructief ervaren. 

ACM (voorheen NMa)

De ACM heeft in 2011 een marktscan uitgevoerd naar 
de woningmakelaardij. Deze scan werd begin 2012 
gepubliceerd. De ACM heeft in deze scan twee 
bevindingen gemeld en twee aanbevelingen gedaan 
die betrekking hebben op funda. Funda concludeerde 
na grondig onderzoek dat vanuit mededingings-
perspectief de voorkeursbehandeling die NVM 
makelaars op funda genieten, kan blijven bestaan. 
Niettemin is funda gecommitteerd aan de aanbe-
veling van de ACM om nog meer transparantie in de 
markt te faciliteren. In dat kader wordt sinds enige 
maanden op funda en funda in business duidelijk 
gecommuniceerd op welke wijze de voorkeurs-
behandeling tot uitdrukking komt. 

Onzekerheden, risico’s en verwachtingen voor 2014

In oktober 2012 heeft de vereniging VBO Makelaar 
samen met drie individuele makelaars (tezamen: 
VBO) Funda B.V. en in april 2013 ook Funda Real 
Estate B.V. gedagvaard. VBO vordert in deze 
procedures dat funda wordt veroordeeld de leden van 
VBO Makelaar toegang te geven tot funda op non-
discriminatoire en transparante wijze en tegen 
redelijke voorwaarden, die in ieder geval niet 
slechter zijn dan de voorwaarden voor NVM 
makelaars. Funda is van mening dat zij niet 
onrechtmatig handelt jegens VBO en ziet de uitkomst 
van deze procedures dan ook met vertrouwen 
tegemoet. In de procedures wordt binnen enkele 
maanden een (tussen)vonnis verwacht. 

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 een lichte verbetering van de 
vastgoedmarkt in 2014. Mede als gevolg daarvan 
verwachten we een gematigde stijging van de omzet 
in 2014.

De kosten zullen in 2014 verder stijgen. Dit is vooral 
het gevolg van het feit dat de kosten van additioneel 
personeel, gestart in 2013, in 2014 een volledig jaar 
zullen beslaan. Daarnaast zal het personeelsbestand 
verder worden uitgebreid. Deze verdere uitbreiding 
van het personeelsbestand achten wij noodzakelijk 
om de performance van de website te verbeteren, de 
samenwerking met de NVM makelaar te intensiveren 
en onze producten en diensten ten behoeve van de 
makelaar verder door te ontwikkelen.

De investeringen zullen naar verwachting in 2014 
licht toenemen en vooral gericht zijn op verdere 
performanceverbetering van de website.

Wij verwachten dat het bedrijfsresultaat in 2014 op 
het niveau van 2013 zal komen.
Het maximum van de kredietfaciliteit zal per 1 juli 
2014 volgens afspraak worden verlaagd. 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, 4 maart 2014
Namens de Directie 

Marc Duijndam
CEO
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3 Jaarrekening
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Geconsolideerde jaarrekening 

3.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2013 
(voor resultaatverdeling) 

Bedragen in euro’s  31/12/2013   31/12/2012

Vaste activa     
 
Immateriële vaste activa (1)   628.757    877.352 
     
Materiële vaste activa (2)   727.378    885.136 
     
    1.356.135    1.762.488 
     

Vlottende activa     

Vorderingen (3)    
Handelsdebiteuren  2.294.957    2.149.315  
Belastingen en premies sociale verzekeringen  -      169.127  
Overige vorderingen en overlopende activa  577.633    452.342  
     
     2.872.590    2.770.784 
     
Liquide middelen (4)   264.801    12.380.847 
     
    3.137.391    15.151.631 
     
    4.493.526    16.914.119 
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Bedragen in euro’s  31/12/2013   31/12/2012

Groepsvermogen (5)

Gestort en opgevraagd kapitaal  8.750.000    8.750.000  
Agioreserve  7.104.799    7.104.799  
Overige reserves  (22.077.194)   (6.983.326) 
Resultaat lopend boekjaar  5.377.262    5.962.298  

    845.133-   14.833.771 

     
Langlopende schulden (6)     
Schulden aan kredietinstellingen  3.104.767    -   
    3.104.767    -   
     
Kortlopende schulden (7)     

Schulden aan leveranciers  397.967    495.485  
Belastingen en premies sociale verzekeringen  517.652    425.171  
Overige schulden en overlopende passiva  1.318.273    1.159.692  
     
    2.233.892    2.080.348 
     
    4.493.526    16.914.119 
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2013
  

Bedragen in euro’s  2013  2012     

 
Netto omzet (9)  
Bedrijfsopbrengsten   19.825.410    20.075.005 
   
Som der bedrijfsopbrengsten   19.825.410    20.075.005 
   
Personeelskosten (10)   5.601.732    4.451.780 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (11)   603.045    762.415 
Overige waardeveranderingen immateriële en materiële  
vaste activa (12)  98.336    -   
Overige bedrijfskosten (13)   6.350.974    7.126.373 

Som der bedrijfslasten   12.654.087    12.340.568 
   
Financiele baten en (lasten) (14)   (49.944)   201.058 
   
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen   7.121.379    7.935.495 
   
Belastingen (15)   (1.744.117)   (1.973.197)
   
Resultaat na belastingen   5.377.262    5.962.298 
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4 Overige gegevens

 

  

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Robonsbosweg 7C, 1816 MK Alkmaar, Postbus 379, 
1800 AJ Alkmaar 
T: 088 792 00 72, F: 088 792 94 31, 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 B.V. 

  

De in dit verslag op pagina 13 tot en met 16 opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de 
geconsolideerde balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 
2013, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Funda B.V. te Amsterdam over 2013.  
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van  
4 maart 2014. 

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 B.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 2013 van Funda B.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 B.V. voor het jaar geëindigd op 31 december 
2013 in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in 3.4 van de toelichting van de 
jaarrekening 2013 van Funda B.V. 

Alkmaar, 4 maart 2014 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  
 
Origineel getekend door R.N.J. Rijs RA 
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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 
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gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in 3.4 van de 
toelichting van de jaarrekening 2013 van Funda B.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 B.V. voor het jaar geëindigd op 31 december 
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