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1 Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestond tot de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) 
van 20 mei 2015 uit Gerard Cremers (voorzitter) en 
Jan Houwert. Tijdens de AvA van 25 mei werden 
twee nieuwe commissarissen benoemd: Oswald 
Coene en Jitse Groen. Vanaf die datum bestaat de 
RvC uit genoemde vier personen en kan deze als 
compleet worden beschouwd. Na een inwerkperiode 
zullen de verschillende aandachtsgebieden over de 
commissarissen worden verdeeld. 

Gedurende het jaar 2015 heeft de RvC zijn taken 
verricht in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen en de statuten van Funda B.V.

De RvC heeft vijf 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 de RvC, eenmaal vergaderd 
buiten aanwezigheid van de directie. Daarin werd 
het functioneren van de directie en de Raad van 
Commissarissen geëvalueerd. De voorzitter van de 
RvC heeft eenmaal een bijeenkomst van de Onder
nemingsraad bijgewoond, waarin gesproken werd 
over de nieuwe huisvesting van funda. Tijdens alle 
vergaderingen was er sprake van een open en 
constructieve sfeer, waarin ruimte was om alle 
geagendeerde onderwerpen uitgebreid te bespreken 
met de directie en in voorkomend geval met andere 
leden van het management.

De voorzitter van de RvC overlegt ten minste 
eenmaal per maand over lopende zaken met de 
CEO van funda. Hierover worden mededelingen 
gedaan tijdens de eerstvolgende reguliere RvC
vergadering.

Tevens heeft er in 2015 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 RvCvergaderingen is een aantal vaste onder
werpen besproken, waaronder de operationele 
performance en de langere termijnplanning. 
Tijdens een aantal vergaderingen hebben 
verschillende afdelingen zich gepresenteerd en  
hun specifieke plannen toegelicht. Met name de 

onderwerpen Business Development en Ranking & 
Redesign hebben hierbij extra aandacht gekregen.

De RvC is elke maand schriftelijk op de hoogte 
gesteld van de financiële situatie binnen funda. Aan 
de hand van vooraf toegestuurde informatie zijn de 
financiële resultaten op elke vergadering 
doorgenomen en geanalyseerd.

In de vergadering van 9 maart 2015 zijn de 
jaarrekening en het jaarverslag over 2014 besproken 
en vastgesteld in aanwezigheid van de accountants. 
De accountants gaven een positief oordeel over de 
administratie, beheersystemen, kwaliteit van de 
voorbereiding en opstelling van de jaarrekening en 
het verloop van de audit. Aangezien dit de eerste 
keer was dat Deloitte als accountant van funda 
optrad en dit kantoor tevens accountant van de NVM 
is, werd tijdens deze vergadering gesproken over de 
positie van Deloitte. Vastgesteld werd dat transpa
rantie en goede communicatie cruciaal zijn. Deloitte 
zal zich onpartijdig en onafhankelijk opstellen en op 
continuïteit controleren. Daarbij is afgesproken dat 
als Deloitte advies gaat geven aan een van de 
partijen (NVM of funda) waarbij de andere partij 
betrokken is c.q. kan raken, hierover eerst overleg 
moet plaatsvinden tussen betrokkenen.

De RvC heeft de voorliggende jaarrekening en het 
jaarverslag ongewijzigd voorgelegd aan de Aandeel
houdersvergadering. Tevens werd besloten om het 
voorstel voor de winstbestemming, zoals voorge
steld, aan de AvA aan te bieden.

De AvA werd gehouden op 20 mei 2015. Tijdens 
deze vergadering werd de jaarrekening 2014 vast
gesteld en het voorstel voor de winstbestemming 
aangenomen. De RvC en de directie werd decharge 
verleend. Zoals eerder vermeld, werden tijdens deze 
vergadering de heren Oswald Coene en Jitse Groen 
benoemd als commissaris bij funda voor de 
reglementaire tijd van vier jaar. 

Naast eerdergenoemde onderwerpen zijn de 
volgende belangrijke zaken in de loop van 2015 
besproken:

  Vaststelling doelstellingen 2015: nadat in de 
laatste RvCvergadering van 2014 de doel
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stellingen van 2015 zijn besproken, werden zij 
tijdens de eerste vergadering in 2015 
goedgekeurd. Daarbij werd nog eens nadrukkelijk 
aangegeven dat het wenselijk is om inzicht te 
verkrijgen in datgene wat de gebruikers missen in 
het kader van de gebruikerstevredenheid.

  Functie- en salarishuis: de RvC heeft met instem
ming kennisgenomen van het nieuwe functie en 
salarishuis binnen funda. Hierdoor is er een 
overzichtelijk en samenhangend functie en 
salarissysteem ontstaan, waardoor iedere 
medewerker kan weten waar hij/zij binnen funda 
aan toe is.

  Nieuwe huisvesting: de voortgang met betrekking 
tot de realisatie van de nieuwe huisvesting is een 
aantal malen besproken met de RvC, zodat de 
RvC inzicht hield in de kostenontwikkeling binnen 
dit project. Uiteindelijk kon worden vastgesteld 
dat deze verhuizing op een verantwoorde manier 
kon plaatsvinden, waarbij de medewerkers nauw 
betrokken werden in het wensenpakket. De RvC 
heeft eenieder die hierbij betrokken is geweest 
gecomplimenteerd met de succesvolle afronding.

  Voortgang procedure VBO en ACM: de RvC is 
voortdurend op de hoogte gehouden van de gang 
van zaken in de procedure met VBO en ACM. 
Daarbij moet geconstateerd worden dat het een 
zich voortslepende zaak betreft, die veel tijd kost 
en de nodige financiële middelen opeist.

  IT Visie NVM-Funda: de RvC heeft een aantal 
malen gesproken over het IT Visie document van 
de NVM. Daarin wordt ondermeer aandacht 
besteed aan de verhouding tussen NVM en funda 
(en Real Works). De RvC constateert daarbij dat 
het noodzakelijk is om meer duidelijkheid te 
scheppen in een aantal onderdelen van dit 
document. De gesprekken tussen de drie partijen 
over de realisatie en hun positie daarbinnen 
zullen ook nog in 2016 doorgaan.

  Budget 2016: in de laatste RvCvergadering van 
2015 is er uitgebreid gesproken over het budget 
voor 2016 en de ambities die daaruit voortvloeien. 
De RvC heeft deze bespreking toen niet afgerond 
en besloot tijdens een extra vergadering in januari 
2016 dit onderwerp verder te bespreken en af te 
ronden.

De RvC kijkt op 2015 terug als een turbulent jaar, 
waarin weer veel gebeurd is binnen funda. De RvC 
heeft daarbij veel waardering voor de inzet en 
loyaliteit van de werknemers van funda. Ook het 
management onder leiding van Marc Duijndam 

verdient waardering voor de wijze waarop het leiding 
heeft gegeven aan de veranderingsprocessen 
(waaronder de verhuizing) binnen funda. Funda blijft 
een dynamische organisatie, waarin veel gebeurt en 
veel gevraagd wordt van de inventiviteit van de 
werknemers. 

De RvC heeft er veel vertrouwen in dat funda erin zal 
slagen van 2016 wederom een succesvol jaar te 
maken.

Amsterdam, 8 maart 2016
Namens de Raad van Commissarissen,

Gerard Cremers (voorzitter)        
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Funda’s totale bezoek 
is gegroeid met 

35%
tot 360 miljoen bezoeken

Van het totale aantal 
bezoeken kwam

47%
via funda’s apps en 
mobiele websites

Sinds de lancering 
in april is 

550.000 
keer gebruikt gemaakt

van Objectscore

Ruim

1.000
bezoekers waren aanwezig 

op fundament’15

Funda werd voor de 

8e keer
op rij
Website van het 

Jaar in de categorie 
‘Huisvesting’

Er zijn in 2015 

30.000 
makelaars beoordelingen 

geschreven door 
consumenten
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2 Directieverslag

De woningmarkt is in 2015 verder verbeterd. In een 
jaar tijd werden ruim 178.000 huizen verkocht en 
steeg de verkoopprijs met gemiddeld 5%. 
Amsterdam had al geruime tijd een boven gemid
delde vraag naar aanbod, maar gedurende 2015 
nam ook de vraag in andere regio’s in Nederland 
toe. Het aanbod koophuizen op funda is als gevolg 
daarvan gedaald van gemiddeld 250.000 naar 
205.000. 

In 2015 zijn de bezoekcijfers van funda gestegen met 
35% tot een totaal van 360 miljoen bezoeken 
(stijging in 2014: 20%). Daarmee is de zichtbaarheid 
van het aanbod van makelaars en verkopers nog 
verder vergroot. Net als in voorgaande jaren is het 
gebruik van funda via smartphones en tablets 
toegenomen. Van het totale aantal bezoeken in 
2015, kwam 47% via funda’s mobiele websites en 
applicaties (in 2014: 37%). 

Makelaars én verkopers bleken in 2015 bereid tot 
extra investering om huizen op funda beter te 
presenteren middels producten als Plattegrond, 360° 
foto’s en Video. Dit heeft er mede toe geleid dat 
funda haar omzet en winstdoelstellingen voor 2015 
heeft behaald en tevens het hoogste resultaat in 
haar historie heeft gerealiseerd. Ook werd funda dit 
jaar door het Nederlandse publiek voor de achtste 

keer op rij verkozen tot Beste en Populairste Website 
van het Jaar in de categorie Huisvesting. 
Een prestatie waar we trots op zijn. 

Gedurende 2015 heeft funda verder invulling 
gegeven aan haar rol als ‘partner van de makelaar’. 
De kwaliteit en betrouwbaarheid van het aanbod en 
de informatie die makelaars plaatsen, is en blijft 
cruciaal voor het succes van funda. Als online 
platform slaat funda echter de brug tussen de 
makelaar aan de ene kant en de huizenzoeker aan 
de andere kant, waardoor wij beide doelgroepen in 
het vizier moeten houden. Om de zoeker op funda 
beter te bedienen, is in 2015 een belangrijk besluit 
genomen door het Algemeen Bestuur van de NVM 
met betrekking tot de volgorde van de presentatie 
van zoekresultaten. Relevantie en personalisatie 
spelen hierbij een belangrijke rol en ranking naar 
branchevereniging is sinds november om die reden 
niet meer aan de orde. Over de gehele linie nam de 
tevredenheid van makelaars met betrekking tot 
funda in 2015 toe.

Financiële resultaten

De positieve trend in de vastgoedmarkt die wij in 
2014 signaleerden, heeft zich in 2015 doorgezet. 
Dit heeft er mede toe geleid dat funda ook in 2015 

Het aantal bezoeken aan funda over de jaren
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een uitstekend jaar heeft gehad. Onze productlijnen 
plaatsingen, selfservice en advertenties lieten 
wederom een flinke stijging zien, maar net als in 
2014 gold dit niet voor alle individuele producten.

In 2015 laten de kosten ten opzichte van het 
voorgaande jaar een sterke stijging zien. Dit werd 
vooral veroorzaakt door hogere directe verkoop
kosten, personeelskosten en overige bedrijfskosten. 
De directe verkoopkosten stegen als gevolg van de 
hogere omzet. De personeelskosten stegen door 
uitbreiding van het personeelsbestand in 2015 en 
doordat de kosten van medewerkers die in 2014 in 
dienst traden, in 2015 een volledig jaar op de lasten 
drukten. De stijging van de overige bedrijfskosten 
werd vooral veroorzaakt door hogere marketing
kosten en kosten van uitzendkrachten. 

De afschrijvingslasten op immateriële vaste activa 
zijn in 2015 gedaald doordat oude jaren volledig zijn 
afgeschreven. De afschrijvingslasten op materiële 
vaste activa zijn ten opzichte van 2014 gestegen, 
vooral als gevolg van de investeringen in de nieuwe 
huisvesting die medio 2015 in gebruik is genomen.

De rentelasten zijn in 2015 gedaald. Er is in beperkte 
mate gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit. 
De gestegen kosten (+19,4%), werden ruimschoots 
gecompenseerd door de omzetstijging (+15,3%). 
Als gevolg daarvan is het resultaat voor belastingen 
verder gestegen ten opzichte van 2014 (+9,7%).

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

Verbeteringen en innovaties

In 2015 is door de gehele organisatie intensief 
gewerkt aan de grootste vernieuwing van funda 
sinds haar oprichting: een ingrijpend redesign 
waarbij de zoeker nog meer centraal staat. 
Het redesign is gebaseerd op drie pijlers: meer 
emotie, mobile first en nadruk op relevantie. Dit uit 
zich onder meer in: één overzichtelijke pagina per 
huis, tot wel 16x grotere foto’s en zoekfilters die 
makkelijker toe te passen zijn. Funda heeft daarbij 
nu overal eenzelfde look & feel en gebruiksgemak, 
onafhankelijk van het apparaat (telefoon, tablet of 
desktop) dat wordt gebruikt. Ook wordt de funzoeker 
nu wekelijks verrassende, voorgeselecteerde content 
binnen een bepaald thema aangeboden.

Door het redesign is het product Tophuis komen te 
vervallen. Hiervoor is een nieuw product geïntro
duceerd: Toppositie, dat door alle makelaars die 
koopaanbod op funda plaatsen te bestellen is. 
Toppositie licht het huis gedurende een week of 
maand uit en zet deze prominent boven aan de 
pagina, boven de zoekresultaten. 

Gedurende het ontwikkelproces is het nieuwe  
design meerdere malen uitgebreid getest middels 
gebruikers onderzoek. Ook makelaars zijn bij de 
totstandkoming betrokken geweest. Op fundament 
’15 in april konden zij de eerste schetsen al bekijken 
en van feedback voorzien. Vanaf maandag 23 
november is het redesign in twee weken tijd 
gefaseerd uitgerold, waarbij een steeds groter 
percentage van de bezoekers de nieuwe site te zien 
kreeg.

Het redesign betrof afgelopen jaar alleen de 
koopwoningen op funda. Vanaf 2016 zullen ook de 
andere onderdelen van funda vanuit dezelfde 
filosofie worden vernieuwd, maar dan toegespitst op 
hun specifieke markten. Verbeteringen en innovaties 
met betrekking tot nieuwbouw, huur en funda in 
business hebben in 2015 om die reden slechts in 
beperkte mate doorgang gevonden. 

  Huur
In mei is na een succesvolle pilot besloten tot 
openstelling van het huurplatform voor verhuur
bemiddelaars die niet bij een branchevereniging zijn 
aangesloten. Met de openstelling wil funda samen 
met de NVM meer transparantie bewerkstelligen op 
de Nederlandse huurmarkt. In 2015 zijn hiertoe de 

Het nieuwe funda is mobile first ontworpen
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eerste stappen gezet en hebben de eerste partijen 
zich aangemeld.

  Funda in business
Sinds november kunnen makelaars ook bedrijfs
aanbod dat geveild wordt onder de aandacht 
brengen via funda in business. De eerste veilingpartij 
waarmee een bedrijfsmakelaar hiervoor kan 
samenwerken, heeft zich inmiddels aangesloten. 
In 2016 zullen meerdere partijen volgen. 

Overige ontwikkelingen in 2015:

  Objectscore 
Objectscore is ontwikkeld om bezoekers van funda 
te helpen bij de zoektocht naar hun droomhuis. 
Met deze nieuwe functionaliteit kunnen zij een score 
geven aan de objecten die ze bewaren, op basis van 
verschillende kenmerken, ook wel woonwensen 
genoemd. Binnen Mijn funda kunnen zoekers de 
bewaarde huizen vervolgens makkelijker met elkaar 
vergelijken. Voor de NVM makelaar biedt het 
gemiddelde van deze scores extra inzicht met 
betrekking tot de interesse in het object. Objectscore 
is live gegaan in maart. 

  Virtueel bezichtigen
Met de innovatieve toepassing Virtueel bezichtigen 
kunnen makelaars zoekers virtueel huizen op funda 
laten bezichtigen. Met behulp van een Oculus Rift 
(virtual realitybril) en de software van funda kan een 
makelaar potentiële kopers rondleiden door een huis 
zonder dat ze daar daadwerkelijk aanwezig zijn. 
Virtueel bezichtigen via funda biedt gemak voor 
zowel de makelaar als de potentiële koper en de 
verkoper, en kan een forse tijdsbesparing opleveren. 
De toepassing is in april beschikbaar gemaakt. 

Intensivering klantcontact

Naast de inspanningen voor het redesign heeft funda 
in 2015 verschillende activiteiten ontplooid om 
persoonlijk contact met de makelaar te intensiveren. 
Hieronder een overzicht.

  Bezoeken aan makelaarskantoren
De accountmanagers van funda hebben binnen  
hun regio wekelijks meerdere makelaarskantoren 
bezocht en hen voorzien van persoonlijk advies. 
In 2015 brachten zij een bezoek aan ruim 
negenhonderd kantoren. 

  Workshops
In 2015 hebben er elf workshops plaatsgevonden 
waarbij funda kennis deelde over het gebruik van  
de funda desk en de Marktverkenner. Aan deze 
workshops hebben in totaal ruim 250 makelaars 
deelgenomen. 

  Fundament’15
Op 21 april vond fundament’15 plaats, met als  
thema ‘De boost voor uw business’. Ruim duizend 
bezoekers waren aanwezig tijdens deze energieke 
dag in Tivoli Vredenburg in Utrecht, waar funda de 
NVM makelaar concrete tips en tricks aanreikte. 
Funda lanceerde op de dag tevens de nieuwe 
functionaliteiten Virtueel bezichtigen en Objectscore 
en lichtte een tipje van de sluier op van de 
toekomstige funda website.

  Roadshow redesign
Om makelaars vóór livegang van de nieuwe funda 
website te informeren over de veranderingen, heeft 
er in de maanden oktober, november en december 
een roadshow plaatsgevonden. Funda organiseerde 
op 26 plekken in het hele land tachtig livesessies 
waarvoor makelaars zich konden aanmelden. 
De sessies zijn door 1.764 makelaars bezocht en 
werden zeer positief ontvangen. 

  Aan tafel met funda
In 2015 zijn maandelijks Aan tafel met fundasessies 
georganiseerd, waarbij makelaars en andere relaties 
letterlijk en figuurlijk met medewerkers van funda 
aan tafel zijn gegaan. Tijdens deze avonden werden 
diverse onderwerpen bespreekbaar gemaakt en 
kwamen zij gezamenlijk tot nieuwe inzichten.  

  Achter de schermen bij funda
Tot slot is er in 2015 een nieuwe activiteit ontplooid 
om NVM afdelingsbesturen te laten ervaren wat er 
komt kijken bij de totstandkoming van een functio
naliteit of het oplossen van bugs. De eerste acht 
afdelingen hebben het kantoor van funda bezocht 
om werkelijk een kijkje te nemen achter de schermen 
bij funda. 

Ontwikkelingen binnen de organisatie

In de zomer van 2015 is funda verhuisd naar Huys 
Europa aan de Piet Heinkade in Amsterdam. Het 
moderne en tevens huiselijk ingerichte kantoor wordt 
door het personeel als zeer positief ervaren en heeft 
de werksfeer binnen funda verder verbeterd. De 
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selec tie, verbouwing en inrichting van het nieuwe 
kantoor was een tijdrovend proces, maar is de 
inspanning meer dan waard gebleken. Tijdens 
Amsterdam SAIL is het nieuwe pand in bijzijn van 
medewerkers en relaties officieel geopend.   

In 2015 is het personeelsbestand van funda uitge
breid van 84 naar 94 medewerkers, voornamelijk  
ten behoeve van de afdeling Product Development. 
De performance van de website is aanzienlijk 
verbeterd, we hebben meer geïnvesteerd in hard
ware in combinatie met werken in de cloud en met 
succes continuous deployment geïntroduceerd. De 
samenwerking met de NVM en de NVM makelaar is 
verder verbeterd en we hebben wederom stappen 
gemaakt om de producten en diensten van funda ten 
behoeve van de makelaar verder door te ontwik kel
en. Ook de samenwerking met VBO, VastgoedPRO 
en andere verenigingen zijn verbeterd en geïnten
siveerd. 

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 2015 heeft de Directie zesmaal met de Onder
nemings raad vergaderd. In deze vergaderingen is 
onder meer gesproken over de nieuwe huisvesting  
in 2015, de NVM makelaarstevredenheid, de mede
werkerstevredenheid, 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 
ervaren. De Directie heeft daarnaast de samen
werking met de Raad van Commissarissen en de 
aandeelhouders als zeer positief en constructief 
ervaren. 

ACM (voorheen NMa)

In maart 2012 heeft de toenmalige Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (NMa), thans de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM), de Marktscan Woning
makelaardij gepubliceerd. De marktscan is 
uitgevoerd naar de concurrentie op de makelaars
markt 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 rang
schikking van de zoekresultaten – een deel van de 
bevindingen in de Marktscan Woningmakelaardij 
achterhaald.

Onzekerheden en risico’s voor 2015

VBO Makelaar heeft tezamen met enkele individuele 
makelaars, Funda B.V. en later ook Funda Real 
Estate B.V. in een juridische procedure betrokken. De 
procedure is voornamelijk mededingingsrechtelijk 
van aard. 

Bij tussenvonnis van 25 februari 2015 heeft de 
rechtbank bepaald dat inlichtingen ingewonnen 
moesten worden bij één of drie deskundigen ten 
behoeve van de afbakening van de relevante 
productmarkt, de vaststelling van de positie van 
Funda Real Estate B.V. op die markt, de omvang en 
effecten van de gewraakte handels praktijken en de 
financiële huishouding van de website. Op 9 juni 
2015 heeft een comparitie plaatsgevonden. Daarna 
heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 16 
september 2015 een onderzoek bevolen door drie 
deskundigen ter beantwoording van een aantal 
vragen. De rechtbank heeft twee deskundigen 
benoemd en daarbij bepaald dat de deskundigen 
tezamen een derde onafhankelijke deskundige 
zullen voordragen. Uiteindelijk heeft de rechtbank bij 
tussenvonnis van 9 december 2015 een derde 
deskundige benoemd.

Verwacht wordt dat de deskundigen medio 2016 hun 
bevindingen zullen presenteren. Funda wacht deze 
bevindingen met vertrouwen af.

In onze opinie zijn overige operationele, financiële 
en juridische risico’s, risico’s van commerciële 
verplichtingen of aansprakelijkheden, beperkt. 

Met een Oculus Rift kunnen woningen op funda 
virtueel bezichtigd worden
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Blik op de toekomst

Voor 2016 verwacht funda dat de goede vastgoed
markt zich continueert. Mede als gevolg daarvan 
verwachten we een verdere stijging van de omzet in 
2016.

De kosten zullen in 2016 verder stijgen. Dit is vooral 
het gevolg van het feit dat de kosten van additioneel 
personeel, gestart in 2015, in 2016 een volledig jaar 
zullen beslaan. Naast openstaande vacatures uit 
2015 zal het personeelsbestand in 2016 licht worden 
uitgebreid. Net als vorig jaar achten wij deze verdere 
uitbreiding van het personeelsbestand noodzakelijk 
om de performance van de website te blijven 
verbeteren, de makelaars verder te ontzorgen en de 
producten en diensten van funda ten behoeve van 
de makelaar, de verkoper en zoeker door te 
ontwikkelen. 

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

Na het betrekken van ons nieuwe kantoor in 2015 
zullen de investeringen in activa in 2016 afnemen. 
Investeringen zullen vooral worden gedaan om de 
performance van de website verder te verhogen en 
zullen daarnaast bestaan uit vervanging van 
hardware.

Wij verwachten dat het bedrijfsresultaat in 2016 
boven het niveau van 2015 gaat uitkomen.

Het maximum van de kredietfaciliteit zal per 1 juli 
2016 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, 8 maart 2016

Namens de Directie
   

Marc Duijndam
Algemeen Directeur

Het nieuwe kantoor van funda is gevestigd in Huys 
Europa
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3 Jaarrekening



J a a r v e r s l a g  2 0 1 5  -   F u n d a  B . V .14

Geconsolideerde jaarrekening 

3.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2015 
(voor resultaatbestemming) 

Bedragen in euro’s  2015   2014

Vaste activa     

 

Immateriële vaste activa (1)   228.310    415.924 

     

Materiële vaste activa (2)   1.953.309    721.902 

     

    2.181.619    1.137.826 

     

Vlottende activa     

     

     

Vorderingen en overlopende activa (3)   3.283.485    2.948.100 

     

     

Liquide middelen (4)   3.404.321    1.419.064 

     

    6.687.806    4.367.164 

     

     

    8.869.425    5.504.990 
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Bedragen in euro’s  2015   2014

Groepsvermogen (5)

Geplaatst en gestort aandelen kapitaal  8.750.000    8.750.000  

Agio reserve  7.104.799    7.104.799  

Overige reserves  (18.345.790)   (20.889.856) 

Wettelijke reserve  228.310    415.924  

Resultaat boekjaar  7.948.471    7.252.452  

    5.685.790    2.633.319 

     

Vlottende passiva      

     

Overige schulden en overlopende passiva (6)   3.183.635    2.871.671 

     

    8.869.425    5.504.990 
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2015
  

Bedragen in euro’s  2015  2014     

 
Netto omzet (8)   26.467.647    22.955.150 

     

Lonen salarissen & sociale lasten (9)   6.957.656    6.238.069 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (10)   615.961    495.603 

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa (11)   61.060    -   

Overige bedrijfskosten (12)   8.188.330    6.461.895 

     

Som der bedrijfslasten   15.823.007    13.195.567 

     

Financiële baten en (lasten) (13)   (59.980)   (106.664)

     

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   10.584.660    9.652.919 

     

Belastingen (14)   2.636.189    2.400.467 

     

Resultaat na belastingen   7.948.471    7.252.452   
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4 Overige gegevens
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