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1 Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestond in 2014 
uit Gerard Cremers (voorzitter) en Jan Houwert.  
De vacature die binnen de Raad ontstond door het 
vertrek van Marc Duijndam, als gevolg van zijn 
benoeming tot CEO van funda in 2013, kon dit jaar 
niet worden ingevuld. De overige RvC-leden hebben 
de specifieke taken van Marc Duijndam gedurende 
het gehele jaar waargenomen. De RvC hoopt van 
harte dat de aandeelhouder NVM, als enige bevoegde 
om een kandidaat voor te dragen, hier op korte 
termijn in zal slagen.
 
Gedurende het jaar 2014 heeft de RvC zijn taken 
verricht in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen en de statuten van Funda B.V.

De RvC heeft zes keer vergaderd in aanwezigheid  
van de directie. Voorafgaand aan een reguliere 
vergadering heeft de RvC, op grond van artikel 6.3. 
van het reglement van Commissarissen, eenmaal 
vergaderd buiten aanwezigheid van de directie. 
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 vindt daarnaast regelmatig overleg plaats  
tussen individuele leden van de RvC en de directie 
van funda over onderwerpen die passen binnen  
de specifieke portefeuille van de betrokken com-
missaris. De voorzitter van de RvC overlegt ten 
minste eenmaal per maand over lopende zaken 
met de CEO van funda. Hiervan wordt verslag  
gedaan tijdens de reguliere RvC-vergaderingen. 

Tevens heeft er in 2014 een aantal malen overleg 
plaatsgevonden tussen de commissarissen en  
de holdingdirectie van de NVM over specifieke 
onderwerpen die de NVM als grootaandeelhouder 
betreffen. 

In de RvC-vergaderingen is een aantal vaste onder-
werpen besproken, waaronder de operationele per-
formance en de langere termijnplanning. Tijdens 
iedere vergadering werd een afdeling van funda in  
de gelegenheid gesteld om de afdeling  te presen-
teren en de specifieke plannen uitgebreid toe te 
lichten. De RvC is iedere maand schriftelijk op de 
hoogte gesteld van de financiële situatie binnen funda.  

Aan de hand van vooraf toegestuurde informatie  
zijn de financiële resultaten op iedere vergadering 
doorgenomen en geanalyseerd. 
In de RvC-vergadering op 4 maart 2014 zijn  
de jaarrekening en het jaarverslag over 2013 
besproken en vastgesteld in aanwezigheid van de 
accountants. De accountants gaven een positief 
oordeel over de administratie, de beheersystemen, 
de kwaliteit van de voorbereiding en opstelling van 
de jaarrekening en het verloop van de audit. Tevens 
werd besloten de voorgestelde winstbestemming  
als voorstel aan de Algemene Vergadering (AV) aan 
te bieden.

De AV werd gehouden op 5 mei 2014. Tijdens deze 
vergadering werd de jaarrekening 2013 vastgesteld 
en werd het voorstel voor de winstbestemming 
aangenomen. Tevens werd de heer Gerard Cremers 
herbenoemd als commissaris van Funda B.V.

Naast bovenstaande onderwerpen zijn de volgende 
belangrijke zaken in de loop van 2014 in de RvC 
besproken:

  Onderzoek naar tevredenheid over funda: evenals 
in voorgaande jaren heeft de RvC speciale 
aandacht van de directie gevraagd voor de 
klanttevredenheid bij de makelaars. Met genoegen 
is geconstateerd dat hierin een stijgende lijn valt 
te ontdekken, hoewel de verschillen tussen NVM-
makelaars en makelaars van andere 
brancheverenigingen nog behoorlijk groot zijn;

  Veilingen: het initiatief is genomen om met andere 
partners een gezamenlijk platform voor veilingen 
te starten. De RvC acht dit een belangrijk initiatief 
om nieuwe ontwikkelingen op dit gebied te 
kunnen volgen;

  Samenwerking met de NVM bij het inschakelen 
van de accountant: de RvC heeft instemmend 
gereageerd op het voorstel om een nieuwe 
accountant in te schakelen voor funda;

  Business Development: de RvC heeft toestemming 
gegeven om een nieuw team ‘New Business’ op  
te zetten. Dit team gaat met name bekijken op 
welke wijze beter geprofiteerd kan worden van  
de toename in bezoek;
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  Customer Service: de RvC heeft met genoegen 
kennisgenomen van de nieuwe initiatieven om  
de service aan de klant te verhogen (zowel het 
verhelpen van en communiceren over storingen 
als ook het houden van meer workshops over 
funda-ontwikkelingen);

  Conceptplannen 2015 en verder: de RvC heeft 
kennisgenomen van de conceptplannen die funda 
heeft om aan doelstellingen te kunnen blijven 
voldoen en vernieuwende activiteiten te 
entameren;

  Nieuwe huisvesting: de RvC heeft de directie 
toestemming gegeven om nieuwe huisvesting  
voor de organisatie te realiseren, volgens de 
voorgestelde plannen. De verhuizing zal 
omstreeks juni 2015 plaatsvinden.

De RvC heeft veel waardering voor de inzet en 
loyaliteit van de werknemers van funda in het jaar 
2014. Bijzondere waardering gaat uit naar Marc 
Duijndam, die terug kan kijken op een succesvol 
eerste jaar als CEO van funda. Funda blijft een 
dynamische organisatie, waarin veel gebeurt  
en veel gevraagd wordt van de inventiviteit van  
de werknemers.

De RvC constateert dat het goed gaat met funda  
als onderneming en heeft er veel vertrouwen  
in dat funda erin zal slagen van 2015 wederom  
een succesvol jaar te maken.

Amsterdam, 9 maart 2015

Namens de Raad van Commissarissen,

Gerard Cremers (voorzitter)
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2 Directieverslag

In 2014 werd funda door het Nederlandse publiek 
voor de zevende keer op rij verkozen tot Beste en 
Populairste Website van het Jaar in de categorie 
huisvesting. 

Na een licht herstel vanaf september 2013, is met 
name de woningmarkt in 2014 sterk verbeterd.  
Dit heeft ertoe geleid dat funda in 2014 de hoogste 
omzet en het hoogste resultaat in haar historie heeft 
gerealiseerd. De makelaar én de consument bleken 
bereid tot extra investering om woningen beter  
te positioneren op funda middels presentatie- en 
promotieproducten. Daarnaast zijn de bezoekcijfers 
verder gestegen en nam ook de tevredenheid van 
NVM makelaars met betrekking tot funda verder toe. 
Daarmee heeft funda al haar doelstellingen voor 
2014 weten te realiseren. 

Begin 2014 is funda verhuisd naar een tijdelijke 
locatie aan de Amsteldijk in Amsterdam. Dat alle 
afdelingen van funda nu in één kantoor gehuisvest 
zijn, wordt als zeer positief ervaren en heeft de 
samenwerking tussen de verschillende afdelingen 
alleen maar verder verbeterd. In de tweede helft  
van 2014 is intensief gezocht naar een nieuwe, 
permanente locatie. Het huurcontract is inmiddels 
getekend en de gehele organisatie zal omstreeks juni 
2015 verhuizen naar Huys Europa aan de Piet Hein 
Kade in Amsterdam. Een tijdrovend proces, maar  
alle medewerkers kijken uit naar het werken op de 
nieuwe locatie. 

In 2014 is uitgesproken dat funda ‘partner van de 
makelaar’ is én blijft en dat funda niet zelf zal gaan 
verkopen of verhuren. De kwaliteit en betrouwbaarheid 
van het aanbod dat makelaars online plaatsen, is 
cruciaal voor het succes van funda. De performance 
van de websites en applicaties is aanzienlijk verbeterd 
en het aantal storingen gedaald. We kijken terug  
op 2014 als het jaar waarin we de basis hebben 
verstevigd voor vele succesvolle jaren in de toekomst, 
voor funda én voor de makelaar.

Record bezoek 

In 2014 zijn funda’s bezoekcijfers gestegen met 20% 
tot in totaal 266 miljoen bezoeken (stijging in 2013: 
18%). Weer een nieuw record waarmee de 
zichtbaarheid van het aanbod van makelaars en 
verkopers verder is vergroot. Net als in 2013 heeft 
ook het gebruik van mobiel internet en tablets zich 
doorgezet. Van het totale aantal bezoeken in 2014 

kwam 37% via funda’s mobiele applicaties en 
websites. Een bevestiging dat mobiel gebruik  
alleen maar verder groeit.

Financiële resultaten

Funda heeft een uitstekend jaar achter de rug.  
Na een licht marktherstel eind 2013, heeft de 
onverwacht sterke verbetering van de vastgoedmarkt 
in 2014 ons verrast. Plaatsingen, selfservice-
producten en advertenties lieten een stijging zien, 
hoewel dit niet gold voor alle individuele producten.

De kosten zijn ten opzichte van 2013 licht gestegen. 
Dit werd vooral veroorzaakt door hogere directe 
verkoopkosten als gevolg van de hogere omzet, en 
gestegen personeelskosten. Laatstgenoemde kosten 
stegen door uitbreiding van het personeelsbestand  
in 2014 en doordat de kosten van medewerkers die  
in 2013 in dienst traden in 2014 een volledig jaar op 
de lasten drukten. In de kosten van uitzendkrachten 
en marketing was echter juist een daling te zien. 

De afschrijvingslasten op immateriële en materiële 
vaste activa zijn in 2014 gedaald doordat oude jaren 
volledig zijn afgeschreven. Daarnaast waren de 
investeringen in materiële activa in 2014 lager in 
vergelijking met het jaar daarvoor. 

De rentelasten zijn in 2014 gestegen. In tegenstelling 
tot 2013, is in 2014 een volledig jaar gebruikgemaakt 
van de kredietfaciliteit.

Door de sterk gestegen omzet (+15.8%) in combinatie 
met de beperkte stijging van kosten en rentelasten is 
het resultaat voor belastingen ten opzichte van vorig 
jaar aanzienlijk gestegen (+35.5%).

Door het goede resultaat is de liquiditeits- en 
solvabiliteitspositie van funda sterk verbeterd.  
De kredietfaciliteit laat voldoende ruimte, zodat 
funda aan al haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Verbeteringen en innovaties

In 2014 lag de strategische focus van funda op het 
vergroten van de bekendheid van het bestaande 
productportfolio en intensivering van het contact  
met de makelaar. Daarnaast zijn er verbeteringen 
doorgevoerd aan het platform en zijn er nieuwe 
diensten en functionaliteiten ontwikkeld. Hieronder 
een overzicht.
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 Partnership met de makelaar 
Funda heeft in 2014 verder invulling gegeven  
aan haar rol als partner van de makelaar. Zo zijn  
er maandelijks ‘Aan tafel met funda’-sessies 
georganiseerd, waar makelaars letterlijk  
en figuurlijk met medewerkers van funda aan  
tafel gaan. Daarnaast zijn er door het hele land 
workshops gegeven en was funda aanwezig tijdens 
diverse vastgoedcongressen, zoals NSM8 en 
NeVaCon. De vier accountmanagers van funda 
hebben binnen hun regio wekelijks meerdere 
makelaarskantoren bezocht en hen voorzien van 
persoonlijk advies. 

 Fundament’14 
Op donderdag 24 april vond voor de tweede keer  
het evenement ‘fundament’ plaats, met als thema 
‘Samen vooruit kijken’. Ruim 1.100 NVM makelaars 
en medewerkers waren aanwezig tijdens deze 
inspirerende dag in Amsterdam RAI, waar 
technologie, Big Data en innovatie centraal stonden. 
Onder leiding van Rens de Jong inspireerde funda  
de makelaar met een veelzijdig en informatief 
plenair programma met topsprekers, gevolgd door 
break-outsessies, de College Tour, live demo’s en 
persoonlijk advies op funda plaza. Funda lanceerde 
op deze dag tevens de Marktverkenner en 
demonstreerde toepassingen voor de Google Glass 
en Oculus Rift. 

 Marktverkenner 
De Marktverkenner is een nieuwe tool in de funda 
desk, die NVM makelaars informatie biedt over  

de actuele marktvraag. Daarnaast geven de 
vernieuwde objectstatistieken nu ook inzicht  
in de prestaties van objecten ten opzichte van 
concurrerende objecten. Met behulp van deze 
informatie kan de NVM makelaar een nog beter 
onderbouwd en objectief advies geven aan zijn 
klanten (zowel verkopers als kopers en project-
ontwikkelaars). De tool is tot stand gekomen door 
middel een pilot met enkele NVM makelaars  
en is inmiddels door ruim 40% van de kantoren 
gebruikt.

 Funda in Engels 
In april is een Engelstalige variant van de website 
gelanceerd, waardoor het zoeken naar huisvesting  
in Nederland voor anderstaligen toegankelijker 
wordt. De makelaar kiest zelf voor het invoeren  
van Nederlandse dan wel Engelse content bij het 
publiceren van zijn aanbod. 

 Beoordelingen voor aankoopmakelaars
De dienst Makelaarsbeoordelingen wordt  
al enige tijd met veel enthousiasme door ruim  
1.500 makelaars gebruikt. Inmiddels lieten meer  
dan 30.000 verkopers hun beoordeling op funda  
en funda in business achter. Op veler verzoek is in 
augustus de dienst uitgebreid met beoordelingen 
voor aankoopmakelaars. Zo kunnen niet alleen 
verkoopmakelaars, maar ook alle bij funda 
aangesloten aankoopmakelaars en huur-
bemiddelaars beoordelingen van hun klanten 
verzamelen en desgewenst tonen op hun 
kantoorpagina.

Met de Marktverkenner krijgen NVM makelaars inzicht in de vraagzijde van de markt
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 Chromecast-app
Funda biedt makelaarskantoren sinds december de 
mogelijkheid om hun actuele vastgoedaanbod via een 
televisie te streamen met de funda voor Chromecast-
app. Makelaars kunnen zo hun aanbod 24/7 in hun 
etalage onder de aandacht brengen bij voorbij-
gangers. Funda is hiermee één van de eerste 
bedrijven in Nederland die de Google Chromecast 
bedrijfsmatig inzet. Deze innovatie is goed ontvangen 
en de eerste makelaarskantoren tonen inmiddels  
via deze Chromecast-app hun actuele aanbod in hun 
etalage.

 Presentatie Pakket
Het voordelige Presentatie Pakket is dit jaar ook 
beschikbaar gekomen voor funda in business.  
Het Presentatie Pakket bestaat uit de producten 
Plattegrond, 360° foto’s en Video en zorgt voor een 
optimale presentatie van een object. Het afnemen 
van het Presentatie Pakket geeft een aanzienlijk 
prijsvoordeel ten opzichte van losse afname(s), wat 
de makelaar stimuleert om zijn aanbod zo optimaal 
mogelijk op funda in business te presenteren.  
Bij nieuwbouwprojecten is het Presentatie Pakket  
in oktober een vast, en voorlopig kosteloos, 
onderdeel geworden van een basisplaatsing. 

 Promolabel
In februari is het presentatie product Promolabel 
geïntroduceerd voor VBO- en VastgoedPRO 
makelaars. Promolabel is een product dat in 2013  
is ontwikkeld om aanbod extra op te laten vallen op 
funda en funda in business. 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. Dit nieuwe promotieproduct is goed ontvangen 
en wordt door tal van makelaars frequent ingezet.

 Social login
Om de aanmaak en het gebruik van een Mijn funda-
account te stimuleren, is in november de Social 
Login beschikbaar gekomen. Hiermee kunnen 
bezoekers van funda met hun bestaande Facebook-
accountgegevens inloggen in Mijn funda, en zo 
gemakkelijk een zoekopdracht opslaan en woningen 
bewaren.

 Huur 
In juni is de pilot gestart rondom de kwalitatieve 
openstelling van het huurplatform. Inmiddels  
hebben enkele tientallen huurbemiddelaars zich 
aangemeld. In de tweede helft van het jaar is  
funda in samenwerking met de NVM en Vastgoed-
management Nederland een campagne gestart  
om de transparantie op de huurmarkt te bevorderen. 
Zo worden op funda voortaan de eenmalige ‘Kosten 
huurder’, de eventuele waarborgsom en de 
servicekosten getoond. 

 Nieuwbouw
Dit jaar zijn de nieuwbouwprojecten toegevoegd  
aan de iOS– en Android-app, waardoor deze nu ook 
voor de mobiele zoeker te bekijken zijn. Daarnaast  
is de presentatie van mede-aanbieders verbeterd, 
waardoor de zoeker zelf kan bepalen met welke 
makelaar contact wordt opgenomen. In december 
werd een mijlpaal bereikt: ruim 1.800 nieuw-
bouwprojecten stonden er op dat moment  
op funda. 

Met de funda voor Chromecast-app kan actueel aanbod op funda en funda in business gemakkelijk  
op een scherm worden getoond
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 Funda in business
Met ruim 34.000 bedrijfspanden online en 500.000 
bezoeken per maand, is funda in business inmiddels 
Nummer 1 in zakelijk vastgoed. Tijdens PROVADA 
2014 in Amsterdam RAI heeft funda in business  
deze boodschap aan de markt kenbaar gemaakt. 
Gedurende 2014 is in lijn met deze claim campagne 
gevoerd, om de naamsbekendheid verder te 
vergroten. Mede door publicatie van het aanbod  
van DTZ Zadelhoff, wordt de positie van funda in 
business verder verstevigd. Verbeteringen aan het 
platform zelf hadden onder meer betrekking op het 
beschikbaar maken van de functionaliteit ‘Open Dag’ 
en het mogelijk maken van zoeken naar bedrijven-
terreinen.

 Funda landelijk
In november is de funda desk voor funda landelijk 
geïntroduceerd. De makelaar kan hiermee zijn 
aanbod op funda landelijk bekijken, beheren en 
voorzien van selfserviceproducten. Daarnaast  
bieden de statistieken de makelaar inzicht in het 
aantal keren dat een object is gevonden en bekeken, 
en geeft het een overzicht van het aantal 
contactverzoeken. 

Ontwikkelingen binnen de organisatie

In 2014 is het personeelsbestand van funda 
uitgebreid van 77 naar 84 medewerkers, 
voornamelijk ten behoeve van de afdeling Product 
Development. Dit is in lijn met het vorig jaar 
uitgesproken voornemen om de performance van  
de website te verbeteren, de samenwerking met  
de NVM makelaar te intensiveren en onze producten 
en diensten van funda ten behoeve van de makelaar 
verder door te ontwikkelen. Ook in 2015 zullen wij 
deze lijn doorzetten. Hierdoor kunnen we makelaars 
en websitebezoekers nu en in de toekomst beter 
bedienen en ontzorgen, 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, net als in voorgaande jaren, onverminderd 
sterk gebleven.

In 2014 heeft de Directie van funda zes maal met de 
Ondernemingsraad vergaderd. In deze vergaderingen 
is onder meer gesproken over de nieuwe huisvesting 
in 2015, de NVM makelaarstevredenheid,  

de medewerkerstevredenheid, het nieuwe functie-  
en salarishuis, onze visie, missie en strategie en  
de omzet en winstverwachting. Deze vergaderingen 
werden door de Directie als zeer nuttig en 
informatief gewaardeerd. De Directie heeft daarnaast 
de samenwerking met de Raad van Commissarissen 
en de aandeelhouders als zeer positief en 
constructief ervaren. 

ACM (voorheen NMa)

De Autoriteit Consument en Markt (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. Na grondig 
onderzoek concludeerde funda dat vanuit 
mededingingsperspectief de voorkeursbehandeling 
die NVM makelaars op funda genieten, kan blijven 
bestaan. In 2014 is door funda additionele informatie 
aan de ACM verstrekt. Uiteraard blijft funda 
gecommitteerd aan de aanbeveling van de ACM om 
nog meer transparantie in de markt te faciliteren.

Naamsbekendheidcampagne van funda in business
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Onzekerheden en risico’s voor 2015

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. De NVM heeft zich op  
14 augustus 2013 in deze procedure gevoegd.  
VBO vordert in deze procedures dat funda wordt 
veroordeeld de leden van VBO Makelaar toegang  
te geven tot funda op non-discriminatoire en trans-
parante wijze en tegen redelijke voorwaarden, die in 
ieder geval niet slechter zijn dan de voorwaarden 
voor NVM makelaars. De rechter heeft in februari 
2015 een tussenvonnis gewezen en VBO opgedragen 
te bewijzen dat funda een machtspositie op de 
relevante markt heeft en dat hiervan misbruik wordt 
gemaakt. Voor de zomer 2015 zal een comparitie van 
partijen plaatsvinden waarbij onder meer de bewijs-
mogelijkheden en de verder te volgen aanpak met 
partijen zal worden besproken. Funda is van mening 
dat zij niet onrechtmatig handelt jegens VBO en ziet 
de uitkomst van deze procedure dan ook met 
vertrouwen tegemoet.

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

Blik op de toekomst

Vrij onverwacht trok in 2014 de vastgoedmarkt sterk 
aan. Voor 2015 verwacht funda dat deze verbetering 
wordt gecontinueerd. Mede als gevolg daarvan 
verwachten we een verdere stijging van de omzet  
in 2015.

Ook de kosten zullen in 2015 stijgen. Dit is vooral het 
gevolg van het feit dat de kosten van additioneel 
personeel, gestart in 2014, in 2015 een volledig jaar 
zullen beslaan. Naast openstaande vacatures uit 
2014 zal het personeelsbestand in 2015 licht worden 
uitgebreid. Net als vorig jaar achten wij deze verdere 
uitbreiding van het personeelsbestand noodzakelijk 
om de performance van de website te verbeteren,  
de makelaars verder te ontzorgen en de producten  
en diensten van funda ten behoeve van de makelaar 
door te ontwikkelen. 

Funda heeft een unieke positie in de vastgoedmarkt, 
maar moet blijven investeren in mensen, 
performance en producten om haar positie te 
handhaven en waar mogelijk verder te verstevigen.

De investeringen in activa zullen in 2015 sterk 
toenemen. Naast vervangingsinvesteringen in met 
name hardware zullen investeringen worden gedaan 
om de performance van de website verder te ver-
hogen. Daarnaast zullen investeringen nodig zijn 
voor de nieuwe huisvesting van funda, welke medio 
2015 zal worden betrokken.

Wij verwachten dat het bedrijfsresultaat in 2015 
boven het niveau van 2014 zal uitkomen.

Het maximum van de kredietfaciliteit zal per 1 juli 
2015 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, 9 maart 2015

Namens de Directie
   

Marc Duijndam
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 4  -   F u n d a  B . V .14

Geconsolideerde jaarrekening 

3.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2014 
(voor resultaatbestemming) 

Bedragen in euro’s  31/12/2014   31/12/2013

Vaste activa     
 
Immateriële vaste activa (1)    415.924      628.757  
     
Materiële vaste activa (2)    721.902      727.378  
     
     1.137.826      1.356.135  
     

Vlottende activa     

Vorderingen (3)    
Handelsdebiteuren   2.535.520      2.294.957   
Overige vorderingen en overlopende activa   412.580        577.633   
     
      2.948.100      2.872.590  
     
Liquide middelen (4)    1.419.064      264.801  
     
     4.367.164      3.137.391  
     
     5.504.990      4.493.526  



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 4  -   F u n d a  B . V . 15

Bedragen in euro’s  31/12/2014   31/12/2013

Groepsvermogen (5)

Gestort en opgevraagd kapitaal   8.750.000     8.750.000  
Agioreserve  7.104.799    7.104.799  
Overige reserves   (20.889.856)    (22.077.194) 
Wettelijke reserve   415.924      -   
Resultaat lopend boekjaar   7.252.452      5.377.262   

     2.633.319     (845.133) 

Langlopende schulden (6)     

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

Schulden aan leveranciers   452.944      397.967   
Belastingen en premies sociale verzekeringen   839.277      517.652   
Overige schulden en overlopende passiva   1.579.450      1.318.273   
     
     2.871.671      2.233.892  
     
     5.504.990      4.493.526  
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2014
  

Bedragen in euro’s  2014  2013     

 
Netto omzet (9)  
Bedrijfsopbrengsten    22.955.150      19.825.410  
   
Som der bedrijfsopbrengsten    22.955.150      19.825.410  
   
Personeelskosten (10)    6.238.069      5.601.732  
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (11)    495.603    603.045  
Overige waardeveranderingen immateriële en materiële  
vaste activa (12)   -      98.336    
Overige bedrijfskosten (13)    6.461.895    6.350.974  

Som der bedrijfslasten    13.195.567    12.654.087  
   
Financiele baten en (lasten) (14)    (106.664)   (49.944) 
   
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen    9.652.919    7.121.379  
   
Belastingen (15)    (2.400.467)   (1.744.117)
   
Resultaat na belastingen    7.252.452    5.377.262  
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4 Overige gegevens
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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 2014, bestaande 
uit de samengevatte geconsolideerde balans per 31 december 2014 en de samengevatte 
geconsolideerde winst-en-verliesrekening, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2014 
van Funda B.V.. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze 
controleverklaring van 9 maart 2015.  

De samengevatte jaarrekening 2014 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 2014 kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen 
van de gecontroleerde jaarrekening 2014 van Funda B.V. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde 
jaarrekening 2014 in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in 3.4 van de 
toelichting van de gecontroleerde jaarrekening 2014 van Funda B.V. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 2014 
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 2014 in alle van materieel belang zijnde 
aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2014 van Funda B.V. en in 
overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in 3.4 van de toelichting van de 
gecontroleerde jaarrekening 2014 van Funda B.V. 

Utrecht, 29 april 2015 

Deloitte Accountants B.V. 
 

Was getekend: drs. M. Wabeke RA 
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