


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



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 6  -   F u n d a  B . V . 3

Verkort jaarverslag 2016
Funda B.V. - Amsterdam

Inhoudsopgave   Pagina

1  Verslag Raad van Commissarissen 4

 

2 Directieverslag 8

3 Jaarrekening 13 

 3  Geconsolideerde jaarrekening   

 3.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2016 14

 3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2016 16

4 Overige gegevens 17

 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 18



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 6  -   F u n d a  B . V .4

1 Verslag van de Raad van Commissarissen

In de eerste helft van 2016 bestond de Raad van 
Commissarissen (RvC) uit vier personen, te weten: 
Jan Houwert, Oswald Coene, Jitse Groen en Gerard 
Cremers (voorzitter). Op 18 mei is tijdens de Alge
mene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 
afscheid genomen van Jan Houwert, die volgens het 
rooster aftrad en niet herkiesbaar was. Aangezien de 
RvC van funda normaliter uit drie personen bestaat, 
is er geen nieuwe commissaris benoemd.

Gedurende het jaar 2016 heeft de RvC zijn taken 
verricht in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen en statuten van Funda B.V.

De RvC heeft zevenmaal vergaderd in aanwezigheid 
van de directie. Tevens hebben de commissarissen, 
buiten aanwezigheid van de directie, gesproken over 
het functioneren van de RvC en het functioneren van 
de directie, zoals bepaald wordt in artikel 6.3 van het 
reglement van de RvC. Tijdens deze vergaderingen 
werd diepgaand gediscussieerd met de directie en in 
voorkomend geval met andere leden van het mana
gement over de aan de orde zijnde onder werpen. 
De commissarissen hebben daarbij hun adviezen 
gegeven over de wijze van behandeling van de 
verschillende onderwerpen. Deze bespre king en 
vonden plaats in een open en constructieve sfeer. 

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

De RvC ontvangt elke maand een overzicht van de 
financiële situatie binnen funda. Aan de hand van 
deze informatie wordt de stand van zaken besproken 
en geanalyseerd. Tevens bespreekt en (indien nodig) 
becommentarieert de RvC elke vergadering de 
voortgang in de ( jaar)planning. Ook dit jaar hebben 
de verschillende afdelingen zich gepresenteerd en 
hun specifieke plannen nader toegelicht. 

In de vergadering van 8 maart 2016 zijn de jaar
rekening en het jaarverslag over 2015 besproken en 
vastgesteld. Tijdens deze vergadering hebben de 
accountants van Deloitte nadere toelichting 
gegeven. Zij gaven een positief oordeel over de 
administratie, beheersystemen, kwaliteit van de 

voorbereiding en opstelling van de jaarrekening en 
het verloop van de audit. Er werden opmerkingen 
gemaakt over formaliseren van risicomanagement, 
formaliseren en documenteren van procedures, 
processen en workflow, formaliseren van transacties 
met verbonden partijen (met name intercompany 
posities met NVM) en verbeteren van de betalings
organisatie. De RvC heeft deze onderwerpen 
besproken met de directie. Daarbij werd gecon
stateerd dat een aantal opmerkingen reeds geleid 
hebben tot verandering (met name betalings
organisatie) en er plannen worden opgesteld voor 
verbetering (bijvoorbeeld risicomanagement). 

De RvC heeft de voorliggende jaarrekening en het 
jaarverslag ongewijzigd voorgelegd aan de AVA. 
Tevens werd besloten het voorstel voor de 
winstbestemming met een positief advies voor te 
leggen aan de AVA.

De AVA werd gehouden op 18 mei 2016. Tijdens 
deze vergadering werd de jaarrekening 2015 
vastgesteld en het voorstel voor de winstbestemming 
aangenomen. De RvC en de directie werd decharge 
verleend.

De RvC heeft dit jaar bijzondere aandacht moeten 
besteden aan onderwerpen die de toekomstige 
positie van Funda B.V. direct kunnen raken. De RvC 
heeft over deze onderwerpen uitgebreid gesproken 
met de holdingdirectie van de NVMholding, 
aangezien deze onderwerpen aangedragen zijn door 
de NVM, die grootaandeelhouder van Funda B.V. is.

De RvC wil in dit verband drie onderwerpen noemen. 
Uiteraard heeft de RvC ook over andere lopende 
zaken met de holdingdirectie gesproken, maar 
genoemde onderwerpen vergen bijzondere 
aandacht van de RvC.

Op de eerste plaats is het onderwerp ‘Transfer 
Pricing’ relevant. De NVM stelt voor om verandering 
te brengen in de financiële afspraken, zoals deze 
gelden tussen NVM en Funda B.V. De RvC is van 
mening dat de inhoud van dit voorstel onvoldoende 
helderheid schept over de financiële consequenties 
voor Funda B.V. De directie zal de NVM laten weten 
dat de RvC vraagt om een beter uitgewerkt voorstel, 
waarin met name de toekomstige financiële 
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consequenties helder moeten zijn. De RvC wacht 
nadere voorstellen af.

Op de tweede plaats is de uitwerking van de ‘ICT-
visie’, zoals opgesteld door de NVM, relevant voor 
de toekomst van Funda B.V. Hierin worden de 
(technische) ICTverhoudingen tussen de NVM en 
Funda B.V. (en Real Works), zoals de NVM deze ziet, 
omschreven. De RvC heeft haar mening over deze 
nota kenbaar gemaakt aan de holdingdirectie. Met 
name heeft de RvC erop gewezen dat de doelstelling 
en (technische) mogelijkheden van funda niet in 
gevaar mogen komen. De RvC heeft aangegeven 
een goed overleg tussen de NVM (organisatie) en de 
fundadirectie over de uitwerking van deze visie van 
cruciaal belang te vinden.

Op de derde plaats heeft de RvC zich uitgebreid 
beziggehouden met de nota ‘Toekomstvisie van het 
Hoofdbestuur NVM inzake de deelnemingen’. In deze 
nota geeft het NVMhoofdbestuur zijn zienswijze over 
de toekomstige verhouding tussen de NVM als 
grootaandeelhouder van funda (en ook Real Works) 
en Funda B.V. De RvC heeft het zeer op prijs gesteld 
dat de holdingdirectie de commissarissen middels 
een uitgebreide mondelinge toelichting heeft inge
licht over deze zienswijze. Tijdens deze toe lichting 
werd duidelijk dat het hier ging om een visie van het 
Algemeen Bestuur en dat er nog niets als definitief 
standpunt van de vereniging NVM kon worden 
beschouwd. In een schriftelijk commentaar heeft de 
RvC zijn mening gegeven over de inhoud van deze 
nota en zijn zorg uitgesproken over onderdelen van 
deze nota, waarvan de gevolgen, naar de mening 
van de RvC, zeer negatief voor de positie van Funda 
B.V. zouden uitpakken. De RvC stelt met 
tevredenheid vast dat het NVMhoofdbestuur zich 
naar aanleiding van de uitgebrachte commentaren 
nader zal beraden over de inhoud van deze nota.

Intern heeft de RvC zich gedurende een aantal 
vergaderingen intensief beziggehouden met de 
voortgang van het project ‘Redesign Wonen’. De RvC 
heeft geconstateerd dat de realisatie van dit project 
een zeer zware belasting betekent voor de mede
werkers van funda en daarmee voor de gehele 
werkorganisatie. De gestelde doelen konden niet 
worden behaald. Er is een nieuwe planning 
opgesteld, waardoor dit project nu in 2017 kan 

worden afgerond. De RvC wordt nauwkeurig 
ingelicht over de voortgang hiervan. 

Bovenstaande belasting is nog versterkt, omdat 
funda zich genoodzaakt zag tegemoet te komen aan 
de wens van de NVMvakgroep ‘Business’, om de site 
van funda in Business eerder dan gepland te 
moderniseren. Marktontwikkelingen in de zakelijke 
vastgoedmarkt vereisten dit. De RvC heeft, gezien de 
eerdergenoemde zware belasting van de werk
organisatie, lang geaarzeld om de directie toestem
ming te geven aan de wens van de vakgroep 
tege moet te komen. Deze aarzeling werd versterkt 
door de aanzienlijke financiële gevolgen voor het 
vastgestelde budget van 2016, alsook voor het 
budget van 2017 en wellicht latere jaren. Uiteindelijk 
is de raad, onder bepaalde voorwaarden die afge
sproken moesten worden met de vakgroep, akkoord 
gegaan met de uitvoering. Ook bij de voortgang van 
dit onderwerp wil de RvC nauw betrokken blijven, 
omdat de raad zich realiseert dat beide projecten 
ook in 2017 nog veel inzet zullen vragen van de 
fundamedewerkers.

Naast bovengenoemde onderwerpen zijn de 
volgende belangrijke zaken in de loop van 2016 
besproken:
  plannen voor 2016 en 2017 en de daarbij 

behorende budgetten;
  langetermijnplanning 2016-2019;
  inhoud van prospectus (bij oprichting funda) en 

licentieovereenkomsten fundaNVM;
  mogelijke samenwerking met aanverwante 

organisaties;
  voortgang procedure VBO en ACM. Met name het 

deskundigenrapport over de eventuele 
machtspositie van funda in de markt.

De RvC constateert dat er dit jaar heel veel 
gevraagd is van de medewerkers van funda. Er is 
veel waardering voor de inzet en loyaliteit. Ook de 
directie en het management verdient deze waarde
ring. De ‘vanzelfsprekendheid’ over de toekomst van 
funda is aan verandering onderhevig. Dat heeft te 
maken met de discussie over de wijze van deel
neming in de onderneming door de grootaandeel
houder NVM, alsook de veranderingen in de 
vastgoedmarkt en de wensen van de consument 
daarbij. Gunstige ontwikkelingen in die markt 
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betekenen niet automatisch ook gunstige 
ontwikkelingen voor funda. 

Funda zal zich de komende tijd moeten beraden 
over nieuwe vormen van dienstverlening die inspelen 
op de veranderende wensen. Hiertoe zal funda het 
komende jaar een vernieuwde toekomstvisie dienen 
te ontwikkelen. De RvC zal hierbij een rol spelen 
door mee te denken en adviezen te geven. 

De RvC heeft er vertrouwen in dat funda in staat zal 
zijn de doelstelling ‘eerste zijn in de markt’ ook in 
2017 waar te maken.

Amsterdam, 15 maart 2017

Namens de Raad van Commissarissen,

Gerard Cremers (voorzitter)
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2 Directieverslag

2016 was voor funda een feestelijk, maar ook 
bewogen jaar. Funda bestond afgelopen jaar 15 jaar. 
Een mijlpaal die we samen met NVM makelaars 
hebben gevierd tijdens een bijzondere editie van 
fundament. Daarnaast zijn we in het najaar met alle 
medewerkers op studietrip geweest naar de 
Websummit in Lissabon.

De woningmarkt is in 2016 verder aangetrokken. 
De bezoekcijfers van funda bereikten een totaal van 
448 miljoen bezoeken, een stijging ten opzichte van 
2015 met ruim 24% (stijging in 2015: 35%). Daarmee 
is de zichtbaarheid van het aanbod van makelaars 
en verkopers weer vergroot. Het aanbod koophuizen 
op funda is echter gedurende het jaar afgenomen 
met 24%. Op 1 januari 2016 stonden er zo’n 215.000 
woningen op funda, op 31 december waren dat er 
165.000. De vraag nam toe, terwijl het beschikbare 
aanbod kleiner werd door stijgende verkopen. 
Makelaars én verkopers bleken in 2016 echter wél 
bereid tot extra investering om woningen op funda 
beter te presenteren. Vooral de inzet van kwali ta
tieve video’s heeft een vlucht genomen. 

Ondanks dat de omzet is gestegen, heeft funda haar 
omzetdoelstelling niet behaald. Door de zeer goede 
markt daalden met name de looptijden van plaat
singen waardoor de omzet op verlengingen sterk is 
verminderd. Desondanks realiseerde funda het 
hoogste resultaat in haar historie waarmee de 
mijlpaal van 2015 werd overtroffen.  

Als aanbod georiënteerd platform is het afnemende 
aanbod een zorgpunt waar het Management Team 
haar volle aandacht voor heeft. Voor de lange 
termijnstrategie is gekozen voor meer content op 

funda.nl. Zo kan funda terrein winnen binnen het 
volledige woondomein, in plaats van alleen het 
zoeken naar actueel aanbod. In 2016 zijn de eerste 
stappen voor dit contentplatform gezet. Binnen dit 
platform zijn ook nieuwe advertentie proposities 
ontwikkeld.

Financiële resultaten

Zoals gezegd werd de omzetdoelstelling niet 
behaald. Toch was 2016 voor funda weer een goed 
jaar waarin de omzet met 6.4% steeg (2015: + 15.3%). 
Onze productlijnen plaatsingen en selfservice
producten stegen verder, en zoals verwacht daalden 
inkomsten uit advertenties (display advertising). 

Ten opzichte van 2015 stegen de kosten, hoewel 
bescheiden, verder met 6.4% (2015: + 19.4%). 
Voornaamste redenen zijn hogere directe verkoop
kosten, als gevolg van de hogere omzet, hogere 
personeelskosten en overige bedrijfskosten. Net als 
in 2015 stegen de personeelskosten in 2016 door 
uitbreiding van het personeelsbestand en doordat 
kosten van medewerkers die in 2015 in dienst traden 
in 2016 een volledig jaar op de lasten drukten. De 
overige bedrijfskosten stegen vooral door hogere 
kosten van uitzendkrachten. 

De afschrijvingslasten op immateriële vaste activa 
zijn in 2016 gedaald doordat oude jaren volledig zijn 
afgeschreven. De afschrijvingslasten op materiële 
vaste activa zijn ten opzichte van 2015 gestegen, 
vooral als gevolg van de investeringen in de nieuwe 
huisvesting die medio 2015 in gebruik is genomen. 
De lasten daarvan drukten in 2016 een volledig jaar 
op het resultaat.

De omzet en winst van funda over de afgelopen 15 jaar
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De rentelasten zijn in 2016 gedaald. Er is geen 
gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit. De kosten
stijging was gelijk aan de omzetstijging. Het resultaat 
voor belastingen is ten opzichte van 2015 met 6.2% 
gestegen (2015: + 9.7%).

In juli 2016 heeft funda met de Belastingdienst een 
vaststellingsovereenkomst gesloten inzake de 
innovatiebox, waarbij een deel van de winst tegen 
5% wordt belast. Deze regeling is met terug
werkende kracht tot 2014 toegepast. Als gevolg 
hiervan is de belastingdruk over 2016 gedaald en 
heeft funda over de jaren 2014 en 2015 een deel van 
de betaalde vennootschapsbelasting teruggekregen. 
De laatstgenoemde bedragen zijn in de winst en 
verliesrekening onder de belastingen verwerkt. Als 
gevolg van deze lagere belastingdruk, inclusief 
teruggaven over de jaren 2014 en 2015, is de winst 
na belastingen in 2016 met 31.5% gestegen ten 
opzichte van 2015 (2015: + 9.6%).

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 vernieuwingen

Net als 2015 stond ook 2016 in het teken van ‘funda 
vernieuwt’. Na het redesign van het onderdeel Koop 
op funda in 2015, werden dit jaar de onderdelen Huur, 
Nieuwbouw en funda in business, evenals de funda
apps, onder handen genomen. Ook hierbij stond ‘de 
zoeker centraal’ en waren de uitgangs punten: meer 
emotie, mobile first en nadruk op relevantie. 

  Huur
Het redesign van funda Huur werd gelanceerd op 
2 mei. Net als bij Koop weegt het lidmaatschap van 
een branchevereniging niet meer mee in de sortering 
van zoekresultaten. Tevens is het nieuwe product 
Toppositie geïntroduceerd, waarmee een huurwoning 
kan worden uitgelicht boven de zoekresultaten. 

  Nieuwbouw
Het redesign van funda Nieuwbouw werd gelan ceerd 
op 3 oktober. De presentatie van nieuwbouw
projecten op funda Nieuwbouw is prominenter 
geworden. Dat betekent meer informatie en meer en 
groter beeld dan voorheen. Zo is er onder meer 
informatie over de beschikbaarheid en de project
planning toegevoegd. Ook is het nu mogelijk een 

‘project in voorbereiding’ op funda aan te melden. 
Dat zorgt voor aantoonbaar meer leads voor de 
makelaar (een stijging van ruim 80%). 

  Funda in business
De eerste fase van het redesign van funda in 
business werd op 12 december live gezet. De site 
heeft een moderne look & feel en de ondernemer 
staat nu centraal. In 2017 zal funda verder gaan met 
het ontwikkelen van funda in business als hét 
startpunt in de zoektocht naar bedrijfshuisvesting 
voor de ondernemer. Zo zal TIARA 3.0 worden 
gekoppeld en het aanbod op funda Landelijk worden 
geïntegreerd. 

  Apps
De iOS en Android app van funda zijn dit jaar 
opnieuw ontworpen en gebouwd. Er is intensief 
contact geweest met een private beta groep om 
feedback te verzamelen en de nieuwe apps te testen 
en te kunnen optimaliseren. Op 17 oktober zijn de 
beta apps van funda beschikbaar gemaakt voor het 
grote publiek. Hierin zitten alle vertrouwde functio
naliteiten, behalve Mijn funda en Zoeken op kaart. 
De oude apps zijn om die reden ook beschikbaar 
gebleven. 

Verder werden in 2016 diverse functionaliteiten 
vernieuwd, waaronder de ‘Mijn huis’pagina voor 
verkopers, makelaarsbeoordelingen, statistieken en 
statistiekenmails, social sharing, zoeken naar make
laars en het ‘Meld een fout’formulier. In 2017 zullen 
overige functionaliteiten van funda nog worden 
vernieuwd, waaronder de ‘verkocht/verhuurd’functie 
en zoeken op kaart, alsook de funda desk voor 
makelaars en de onderdelen funda Recreatie en 
funda Europe. 

Roadshow redesign

Om makelaars vóór livegang van funda Huur, funda 
Nieuwbouw en funda in business te informeren over 
de veranderingen heeft funda gedurende het jaar op 
diverse plekken in het hele land livesessies voor 
makelaars georganiseerd. De verschillende sessies 
zijn in totaal door 326 makelaars bezocht en werden 
zeer positief ontvangen.

Hackathon met makelaars

Binnen het thema ‘funda vernieuwt, vernieuw mee’, 
organiseerde funda op 16 juni voor de eerste keer 



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 6  -   F u n d a  B . V .10

een hackathon met NVM makelaars. Bij funda op 
kantoor werd in teams bestaande uit makelaars en 
fundamedewerkers gebrainstormd over verschil
lende thema's. De ideeën en inspiratie die tijdens de 
hackathon zijn opgedaan worden in het achterhoofd 
gehouden en meegenomen bij toekomstige 
ontwikkelingen.

Nieuwe ontwikkelingen

Contentplatform voor consumenten
Op 23 mei is met een soft launch een content plat
form voor consumenten geïntroduceerd: funda.nl/
thuis. Doel van het platform is de bezoeker van 
funda ook op andere relevante momenten in de 
wooncyclus te inspireren en op weg te helpen met 
betrouwbare informatie. De content op het platform 
wordt geschreven door de funda redactie en kent 
verschillende vormen zoals: artikelen, interviews en 
columns. Aan sommige artikelen worden adverteer
ders gekoppeld waardoor een nieuwe advertentie
propositie is ontstaan. Inmiddels staan er ruim 
80 artikelen online en groeit het bezoek naar dit 
platform gestaag. In 2017 zal het platform verder 
worden uitgebreid.  

Contentplatform voor makelaars
Om beter te kunnen voorzien in de informatie
behoefte heeft funda ook voor makelaars een 
contentplatform opgezet: funda.nl/voormakelaars. 
Op het platform informeert, adviseert en inspireert 
funda makelaars over uiteenlopende onderwerpen, 
zoals het optimaal presenteren van aanbod, inzicht
en op basis van Big Data, het nut van beoordelingen 

en de mogelijkheden van drones en Virtual Reality. 
Ook dit platform zal in 2017 qua omvang en 
verdieping verder groeien. 

NVM Open Huizen Dag Promotie Pakket
Doordat het product Tophuis door het redesign is 
vervallen, is in 2016 een nieuw pakket samengesteld 
dat kan worden ingezet voor extra promotie van 
woningen op funda rondom de NVM Open Huizen 
Dag. Dit pakket bevat een Toppositie met opvallende 
vermelding ‘Open huis’ en een Promolabel tegen 
een aantrekkelijk tarief.  

Advertentiemogelijkheden
Voor makelaars is een tool ontwikkeld waarmee zij 
op een laagdrempelige manier zelf advertenties en 
banners op funda kunnen inzetten. Deze tool zal in 
2017 verder geoptimaliseerd en in gebruik worden 
genomen. Ook zijn er diverse advertentieproposities 
ontwikkeld waarmee op relevante plekken op de site 
hypotheekleads kunnen worden gegenereerd. 
Hiermee hebben meerdere partijen in 2016 naar 
volle tevredenheid geëxperimenteerd. 

Intensivering klantcontact

Naast de inspanningen voor het redesign, het 
contentplatform en nieuwe advertentieproposities, 
heeft funda in 2016 verschillende activiteiten ont
plooid om persoonlijk contact met de makelaar te 
intensiveren. Hiermee hebben we ruim 3.000 
persoonlijke contactmomenten met makelaars en 
(afdelings)besturen gerealiseerd. Hieronder een 
overzicht van de belangrijkste momenten.

Bezoek aan funda over de afgelopen 15 jaar (gemiddeld aantal bezoeken per maand)
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Bezoeken aan makelaarskantoren
De accountmanagers van funda hebben ieder 
binnen hun eigen regio wekelijks meerdere make
laarskantoren bezocht om hen te voorzien van 
persoonlijk advies. In 2016 brachten zij een bezoek 
aan ruim 1.300 kantoren. Een behoorlijke stijging ten 
opzichte van vorig jaar (900 bezoeken), wat mede 
mogelijk werd gemaakt door de komst van een vijfde 
accountmanager. 

Fundament’16
Op 12 mei vond fundament’16 plaats in SugarCity. 
Een bijzondere editie die in het teken stond van het 
15jarige jubileum van funda. Tijdens fundament’16 
keken we samen met NVM makelaars en relaties 
terug, maar vooral vooruit naar de toekomst. 
Ook alle medewerkers van funda waren aanwezig 
op deze feestelijke dag. 

Aan tafel met funda
In 2016 zijn wederom maandelijks Aan tafel met 
funda sessies georganiseerd. In totaal gingen 135 
makelaars en andere relaties letterlijk en figuurlijk 
met medewerkers van funda aan tafel. Tijdens deze 
avonden werden diverse onderwerpen bespreekbaar 
gemaakt terwijl er samen werd gekookt en gedineerd.  

Workshops
In 2016 zijn we gestart met een nieuw workshop
programma. In totaal vonden in 4 maanden tijd 50 
workshops plaats, zowel op het kantoor van funda 
als op diverse locaties in het land. Aan deze work
shops hebben in totaal 630 makelaars deel geno
men. Het workshopprogramma kent 4 verschillende 
onderwerpen: verkoopstrategie, data & inzicht, funda 
desk en nieuwbouw.

Achter de schermen bij funda
Door de positieve reacties van afdelingsbesturen in 
2015 zijn er ook in 2016 weer diverse ‘Achter de 
Schermen’sessies georganiseerd. In totaal hebben 
40 afdelingsbestuursleden een kijkje achter de 
schermen bij funda genomen. Tijdens deze dag 
deden zij kennis op over de werkwijze en werk
zaamheden van verschillende teams bij funda.

Ontwikkelingen binnen de organisatie
In 2016 is het personeelsbestand van funda verder 
gegroeid van 94 naar 102 medewerkers, voor namelijk 
ten behoeve van de afdelingen Product Development 
en Commercie. Investeringen in hardware waren 
vooral gericht op het verbeteren van de infrastructuur 

van het kantoornetwerk en het vergroten van de 
opslagcapaciteit. Hierdoor is de performance van 
onze kantoorautomatisering verder verbeterd. 

De organisatie heeft verder geen veranderingen 
ondergaan. De betrokkenheid en inzet van het 
fundateam is, net als in voorgaande jaren, onver
minderd groot gebleven. 

In 2016 heeft de Directie negen keer met de Onder
nemingsraad vergaderd. In deze vergaderingen is 
onder meer gesproken over de samenwerking en 
visie van het AB van de NVM voor wat betreft de 
deelnemingen, de tevredenheid van NVM makelaars 
en makelaars van andere brancheverenigingen, de 
medewerkerstevredenheid, personeelsreglement, 
arbodienst, AFAS en vele andere onderwerpen. 
Deze vergaderingen werden door de Directie als 
zeer nuttig en informatief ervaren. De Directie heeft 
daarnaast de samenwerking met de Raad van 
Commissarissen en de aandeelhouders als zeer 
positief en constructief ervaren. 

ACM (voorheen NMa)
In maart 2012 heeft de toenmalige Nederlandse Mede
dingingsautoriteit (NMa), nu Autoriteit Consument en 
Markt (ACM), de Marktscan Woningmakelaardij 
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 rangschikking 
van de zoekresultaten, een deel van de bevindingen 
in de Marktscan Woningmakelaardij achterhaald.

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

Ook heeft de ACM in juni van 2016 een aantal vragen 
gesteld aan NVM/funda over het toelatingsbeleid 
van funda. NVM/funda hebben deze vragen beant
woord. Hierin is onder meer aangegeven dat NVM 
en funda, in het kader van de redesign van de funda
website, de voorwaarden aan het creëen zijn zodat 
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ook ongebonden intermediairs een basisplaatsing 
kunnen gaan afnemen bij funda (verwachting eerste 
helft 2017). 

Onzekerheden en risico’s voor 2017
VBO Makelaar heeft, tezamen met enkele indivi duele 
makelaars, Funda B.V. en later ook Funda Real 
Estate B.V. in een juridische procedure betrokken. 
NVM heeft zich later in de procedure gevoegd. 
De procedure is voornamelijk mededingingsrechtelijk 
van aard. Primair vordert VBO Makelaar namens 
haar leden (in het kort) toegang tot Funda op gelijk
waardige voorwaarden als NVMleden. 

Bij tussenvonnis van 25 februari 2015 heeft de 
rechtbank bepaald dat VBO moet bewijzen dat 
funda een machtspositie heeft en dat hiervan 
misbruik wordt maakt. Vervolgens heeft de Recht
bank drie deskundigen benoemd om te onderzoeken 
wat de relevante markt is en of funda op deze markt 
al dan niet een machtspositie heeft. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat de rechtbank in 2017 een 
verdere tussenuitspraak of einduitspraak zal doen 
ten aanzien van de vorderingen van VBO Makelaar. 

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

Blik op de toekomst
Voor 2017 verwacht funda dat de huidige vastgoed
markt zich continueert. Dit betekent dat het aanbod 
van te koop staande woningen verder zal dalen en 
het bezoek toeneemt. Met het content platform Thuis 
hebben we in 2016 gemerkt dat we een goed 
alternatief hebben gevonden voor de dalende omzet 
in display advertising: content deals waar met name 
grote Amerken interesse voor tonen. Mede als 
gevolg daarvan verwachten we een lichte stijging 
van de omzet in 2017.

In 2017 gaat funda innoveren in business modellen, 
aangezien de markt erg in beweging is en funda als 
aanbodgeoriënteerd platform in de huidige markt 
meer moet innoveren aan de vraagzijde. Ook 
makelaars geven aan meer behoefte te hebben aan 
oplossingen aan de vraagzijdekant. Een voorbeeld 
hiervan is het funda Huis. Hiermee geven wij inzicht 
in de woonwensen van Nederland. In samenwerking 
met NVM Nieuwbouwspecialisten gaan we 
verkennen hoe de interesse die hieruit voortkomt kan 
worden vertaald naar relevante leads.

Daarnaast zal funda het redesign in 2017 volledig 
afronden en het platform verder gaan ontwikkelen. 

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

In 2017 zullen vooral investeringen worden gedaan in 
hard en software om de performance van de 
website verder te verhogen en de interne 
kantoorautomatisering te verbeteren.

De kosten zullen in 2017 verder stijgen. Dit is vooral 
het gevolg van het feit dat de kosten van additioneel 
personeel, gestart in 2016, in 2017 een volledig jaar 
zullen beslaan. Naast openstaande vacatures uit 
2016 zal het personeelsbestand in 2017 verder 
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, verkoper en zoeker door te 
ontwikkelen. 
Daarnaast zullen de overige bedrijfskosten stijgen 
door de inzet van tijdelijke krachten om o.a. het 
redesign af te ronden.

Wij verwachten dat het bedrijfsresultaat in 2017 rond 
het niveau van 2015 zal uitkomen.

Het maximum van de kredietfaciliteit zal per 1 juli 
2017 volgens afspraak worden verlaagd. De krediet
ruimte 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, 15 maart 2017

Namens de Directie

Marc Duijndam
Algemeen Directeur



V e r k o r t  j a a r v e r s l a g  2 0 1 6  -   F u n d a  B . V . 13

3 Jaarrekening
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Geconsolideerde jaarrekening 

3.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2016 
(voor resultaatbestemming) 

Bedragen in euro’s  2016   2015

Vaste activa     

 

Immateriële vaste activa (1)   83.759    228.310 

     

Materiële vaste activa (2)   1.785.545    1.953.309 

     

    1.869.304    2.181.619 

     

Vlottende activa     

     

     

Vorderingen en overlopende activa (3)   3.734.863    3.283.485 

     

     

Liquide middelen (4)   8.596.430    3.404.321 

     

    12.331.293    6.687.806 

     

     

    14.200.597    8.869.425 
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Bedragen in euro’s  2016   2015

Groepsvermogen (5)

Geplaatst en gestort aandelen kapitaal  8.750.000    8.750.000

Agio reserve  7.104.799    7.104.799

Overige reserves  (15.658.768)   (18.345.790)

Wettelijke reserve  83.759    228.310 

Resultaat boekjaar  10.495.891    7.948.471 

 

    10.775.681    5.685.790 

     

Vlottende passiva (6)     

     

Overige schulden en overlopende passiva   3.424.916    3.183.635 

     

     

    14.200.597    8.869.425 
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3.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2016
  

Bedragen in euro’s  2016  2015     

 
Netto omzet (8)   28.151.340    26.467.647 

     

Lonen, salarissen & sociale lasten (9)   7.346.077    6.957.656 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (10)   690.919    615.961 

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa (11)   1.735    61.060 

Overige bedrijfskosten (12)   8.820.599    8.188.330 

     

Som der bedrijfslasten   16.859.330    15.823.007 

     

Financiële baten en (lasten) (13)   (46.524)   (59.980)

     

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening   11.245.486    10.584.660 

     

Belastingen (14)   749.595    2.636.189 

     

Resultaat na belastingen   10.495.891    7.948.471 
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4 Overige gegevens
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Deloitte Accountants B.V.
Orteliuslaan 982
3528 BD Utrecht
Postbus 3180
3502 GD Utrecht
Nederland

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

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Algemene Vergadering van Funda B.V. 

De in dit verslag op pagina 14 tot en met 16 opgenomen samengevatte jaarrekening 2016, bestaande 
uit de samengevatte geconsolideerde balans per 31 december 2016 en de samengevatte geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Funda B.V. Wij hebben 
een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 15 maart 2017.
Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan bevatten geen weergave van gebeurtenissen 
die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 15 maart 2017.

De samengevatte jaarrekening 2016 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 2016 kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde 
jaarrekening 2016 van Funda B.V.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaar-
rekening 2016 in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in 3.4. van de toelichting van 
de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Funda B.V.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 2016 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 2016 in alle van materieel belang zijnde aspecten 
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2016 van Funda B.V. en in overeenstemming met de
grondslagen zoals beschreven in 3.4. van de toelichting van de gecontroleerde jaarrekening 2016 van 
Funda B.V.

Utrecht, 15 maart 2017

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M. Wabeke RA
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