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1 Directieverslag 
 
Het jaar 2000 is een jaar van voorbereiding geweest. Een team van consultants hebben in opdracht 
van de NVM het "funda-concept" strategisch gepositioneerd. Tevens hebben zij op succesvolle 
wijze zorg gedragen voor een gezonde financiële basis van de onderneming. De huidige 
aandeelhoudersstructuur met de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en 
vastgoeddeskundigen NVM, haar participerende leden, medewerkers en Wegener N.V., bieden 
Funda de mogelijkheid haar leidende positie als woonportal commercieel te exploiteren. Hierbij zal 
de directie te allen tijden de belangen van alle betrokkenen in haar beslissingen betrekken. 
 
In 2001 is een team van mensen aangetreden dat met bestaande en nieuwe middelen het "funda-
concept" commercieel zal gaan exploiteren. 
 
Het huidige personeelsbestand van ca. 15 medewerkers zal met nog een 10-tal mensen worden 
uitgebreid tot ca. 25 mensen ultimo 2001. De directie streeft er naar werkzaamheden waar mogelijk 
door externe partijen te laten verrichten. 
 
Na de succesvolle lancering van de eerste fase van de website funda.nl medio februari 2001, wordt 
momenteel met een dedicated team van professionals gewerkt aan de tweede fase van funda.nl. Na 
de realisatie van de tweede fase - medio het derde kwartaal 2001 - zal funda.nl aanzienlijk beter te 
exploiteren zijn. 
 
Recent is ook een salesteam aangetrokken. Hoewel reeds de eerste opbrengsten zijn gerealiseerd, 
verwachten wij na de zomer materiële opbrengsten te realiseren. 
 
Met diverse partijen worden momenteel gesprekken gevoerd over commerciële invulling van 
onderdelen van het "funda-concept". 
 
Bij gelijk blijvende marktomstandigheden, verwacht de directie in het eerste halfjaar van 2002 een 
positieve kasstroom te genereren. 
 
Amsterdam, 25 april 2001 
 
 
 
Marque Joosten 
namens de directie 
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2 Jaarrekening 
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2.1 Balans per 31 december 2000 (na resultaatverdeling) 
 
 
 
 
 
  31 december 2000  30 juni 2000 
       
  € €  € € 
Immateriële vaste activa       

Advertentieruimte -rechten   3.176.461   0 
       
Materiële activa       

Inventaris  1.306   281.952  

Computers & infrastructuur    191.639   0  

   192.945   281.952 
       
Vorderingen       

Rekening-courant NVM Holding B.V.  0   321.979  

Belastingen  691.927   0  

Te ontvangen stortingen op aandelen  1.410.280   0  

Overige vorderingen  
en  overlopende activa 

  
4.636 

   
777.342 

 

   2.106.843   1.099.321 
       
Liquide middelen   7.517.994   0 
       
   12.994.243   1.381.273 
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  31 december 2000  30 juni 2000 
       
  € €  € € 
Eigen vermogen       

Gestort en opgevraagd kapitaal  3.721.250   15.882  
Wettelijke reserve   378   2.269  
Agio   12.254.996   27.227  
Resultaat boekjaar  (4.660.338)   0  
   11.316.286   45.378 
   
       
Kortlopende schulden       

Schulden aan leveranciers  1.049.844   0  

Rekening-courant NVM Makelaars 
Diensten Centrum II B.V.  

  
0 

   
1.335.895 

 

Belastingen en premie sociale 
verzekeringen 

  
2.145 

   
0 

 

Overige schulden en overlopende 
passiva 

  
625.968 

   
0 

 

   2.106.843   1.099.321 
       
       
       
   12.994.243   1.381.273 
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2000 
 
 
   
    
  € € 
Netto-omzet   0 
    
Personeelskosten   134.927  
Afschrijvingen  254.192  
Overige bedrijfskosten  4.245.354  

 

 
Som der kosten 

   
4.634.473 

    
Bedrijfsresultaat   (4.634.473) 
 
Financiële baten en lasten 

   
(25.865) 

 
Resultaat voor belastingen 

   
(4.660.338) 

 
Belastingen 

   
0 

 
Nettoresultaat na belastingen 
 

   
(4.660.338) 
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2.3 Algemene toelichting 
 
2.3.1 Algemeen 
 
 

Juridische splitsing  
Funda N.V. is een voortzetting van de bestaande vennootschap NVM Makelaars Diensten Centrum 
B.V. Bij notariële akte d.d. 17 november 2000 zijn alle andere dan website-activiteiten afgesplitst 
en ondergebracht in een nieuw opgerichte vennootschap (NVM Makelaars Diensten Centrum II 
B.V.). Overeengekomen is dat de financiële gegevens betreffende deze activiteiten in de 
jaarrekening van de nieuwe vennootschap worden verantwoord met ingang van 1 januari 2000. 
Tevens is op dezelfde datum: 
 

- de vennootschap gewijzigd van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap  
- de naam van de vennootschap gewijzigd  
- de statuten geheel opnieuw vastgesteld. 

       
Per 30 juni 2000 is een balans van NVM Makelaars Diensten Centrum B.V. (thans genaamd Funda 
N.V.) opgesteld. Deze balans bevat de activa en passiva waarmee Funda N.V. haar 
ondernemingsactiviteiten is gestart. Voor alle niet uit deze balans blijkende maar op de datum van 
de balans wel bestaande schulden en verplichtingen van Funda N.V. die niet behoren tot de 
ondernemingsactiviteiten, wordt Funda N.V. voor zeven jaar gevrijwaard door NVM Holding B.V.  
 

Doelstelling 
De vennootschap heeft als statutaire doelstellingen: 
 

- het uitbouwen, onderhouden en exploiteren van een of meer internetsites waarop wonen, 
bedrijfsonroerende zaken, agrarische onroerende zaken en/of vastgoedmanagement 
gerelateerde informatie met betrekking tot objecten, goederen en diensten worden 
aangeboden; en 

      
- het via internet leveren van aan wonen, bedrijfsonroerende zaken, agrarische onroerende 

zaken en/of vastgoedmanagement gerelateerde goederen en diensten, zomede het 
deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere 
ondernemingen, van welke aard ook, en voorts het financieren van derden en het op 
enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden 
en tenslotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
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Vergelijkende cijfers 
Gezien de verandering van activiteiten binnen de vennootschap in 2000 en ten behoeve van het 
inzicht zijn vergelijkende cijfers over 1999 achterwege gelaten. Naast de balans per 31 december 
2000 is opgenomen de startbalans per 30 juni 2000 van de Funda activiteiten. In de winst- en 
verliesrekening over 2000 zijn geen vergelijkende cijfers opgenomen. 
 
 
2.3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

Algemeen 
Het financieel verslag is opgesteld in euro's en in overeenstemming met in Nederland aanvaarde 
verslaggevingregels. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een 
andere waarderingsgrondslag is vermeld. 
 

Immateriële vaste activa 
De hieronder opgenomen advertentieruimte - rechten worden afgeschreven naar mate de ruimte 
zinvol ten behoeve van de vennootschap wordt aangewend, doch uiterlijk in maximaal vier jaar, 
rekening houdend met een restwaarde. 
 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte levensduur en worden berekend 
op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde.   
 
 
2.3.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geldende prestaties 
en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het 
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
 

Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen 
voor de in het verslagjaar geldende goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief 
omzetbelasting. 
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Kosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
 

Belastingen 
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de, winst- en 
verliesrekening, waarbij rekening wordt gehouden met de toegestane fiscale faciliteiten. Hierbij 
worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd. 
 

Overige 
In een licentie-, beheer- en exploitatieovereenkomst tussen Nederlandse Vereniging van Makelaars 
in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM en Funda N.V. is vastgesteld dat NVM de 
haar beschikbare informatie betreffende het Wonen-portal om niet beschikbaar zal stellen aan 
Funda. 
 
Daarnaast is een licentie- en dienstverleningsovereenkomst tussen Funda N.V. en Wegener N.V. 
overeengekomen waarin is bepaald dat Wegener de haar beschikbare informatie met betrekking tot 
buurtprofielen, gemeente-informatie en buurtstatistieken betreffende het Wonen-portal om niet aan 
Funda ter beschikking zal stellen.  
 
NVM en Wegener hebben voor genoemde diensten in het verslagjaar geen kosten in rekening 
gebracht. 
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2000 
 
 
2.4.1 Immateriële vaste activa 
 
De vennootschap heeft gedurende vier jaar recht op advertentieruimte in de media van de Wegener 
groep tegen de van tijd tot tijd geldende commerciële tarieven en condities. Indien na vier jaar komt 
vast te staan dat dergelijke advertentieruimte niet zinvol ten behoeve van de onderneming van de 
vennootschap kon worden aangewend, zal het niet zinvol aangewende gedeelte alsnog in geld 
gestort worden tot een maximum van 
€ 907.560. 
 
2.4.2 Materiële vaste activa 
 
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: 
 
 Inventaris  Computers  Totaal 
 €  €  € 
      
Balans 30 juni 2000  281.952  0  281.952 
      
Mutaties      
Correctie balans 30 juni 2000 (43.105)  0  (43.105) 
Investeringen 1.343  206.947  208.290 
Afschrijvingen (37)  (15.308)  (15.345) 
Extra afschrijving (238.847)  0  (238.847) 
 (280.646)  191.639  (89.007) 
      
31 december 2000 
 

     

Aanschafwaarde 1.343   206.947  208.290 
Cumulatieve afschrijvingen  (37)  (15.308)  (15.345) 
      
Boekwaarde 1.306  191.639  192.945 
 
 
Afschrijvingspercentage   33.3%  33,3 - 50% 
 
 
In het jaar van aanschaffing wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 
De op de balans per 30 juni 2000 opgenomen inventaris is volledig ten laste van 2000 
afgeschreven. 
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2.4.3 Vorderingen 
 

Te ontvangen stortingen op aandelen 
 
  31 – 12 – 2000  30- 06 2000 
  €  € 
     
NVM Holding B.V.  48.939  0 
Wegener N.V. (in 2001 gestort)  1.361.341  0 
     
  1.410.280  0 
 

 
 
 
Overige vorderingen en overlopende activa 

 
  31 – 12 – 2000  30- 06 2000 
  €  € 
     
Vooruitbetaalde bedragen  4.636  0 
Overige  0  777.342 
     
  4.636  777.342 
 

 
2.4.4 Liquide middelen 
 
  31 – 12 – 2000  30- 06 2000 
  €  € 
     
ING Bank N.V.  711.291  0 
ING Bank N.V., deposito  6.806.703  0 
     
  7.517.994  0 
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2.4.4 Eigen vermogen 
 
 
 
 
 
 
 
  Gestort en 

opgevraagd 
kapitaal 

  
Wettelijke 

reserve 

  
Agio 

reserve 

  
Overige 
reserves 

 

Totaal
  €  €  €  €  
Stand 30 juni 2000 
(aandelen B) 

 15.882  2.269  27.227  0  45.378

Omzetting B.V. naar N.V. 
(aandelen B) 

 29.118   (1.891)  (27.227)  -  

Plaatsing van aandelen A 
- 33 aandelen 
(25% volgestort) 

 1.650.000  0  (1.650.000)  0  

Plaatsing aandelen B 
- 1.500.000 aandelen 
- 210.000 aandelen   (25% 
volgestort) 

  
750.000 
26.250 

  
0 
0 

  
10.617.194 

0 

  
0 
0 

 
11.367.194

26.250

Plaatsing van aandelen C 
- 25 aandelen 

 1.250.000  0  3.287.802  0  4.537.802

Resultaat boekjaar  0  0  0  (4.660.338)  (4.660.338)
          
Stand 31 december 2000  3.721.250  378  12.254.996  (4.660.338)  11.316.286
 
 
De financiële gegevens betreffende het vermogen, dat is overgegaan op NVM Makelaars Diensten 
Centrum II B.V. is verantwoord in de jaarrekening van deze vennootschap. 
 
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 20.000.000 verdeeld in:  
 

- 50 aandelen A van elk nominaal € 200.000; 
- 10.000.000 aandelen B van elk nominaal € 0,50; 
- 100 aandelen C, van elk nominaal € 50.000. 

 
De plaatsing van 33 aandelen A, 1.500.000 (gecertificeerde) aandelen B en 210.000 aandelen B is 
eerst op 30 maart 2001 geformaliseerd ten overstaan van de notaris. 
 
De plaatsing van 25 aandelen C zal in de eerste helft van 2001 geformaliseerd worden. 
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Aan een bestaande aandeelhouder is het recht toegekend om gedurende de periode van 
4 maanden na plaatsing van de aandelen C, 5 aandelen C te kunnen kopen tegen een vooraf 
vastgestelde prijs van totaal € 5.672.252. 
 
Het gestort en opgevraagd kapitaal is na volledige storting op aandelen als volgt te specificeren: 
 
 

Winstrecht Stemrecht 
        €  in %          in % 
 
Aandelen A      1.650.000  43  76 
Aandelen B         821.250  24  10 
Aandelen C      1.250.000  33  14 
       ________  ________  ________  
       3.721.250           100           100 
       ________  ________  ________  
 

Opties 
De werknemers van Funda N.V. zullen allen op korte termijn worden aangeboden te participeren in 
een personeelsoptieregeling. 
 
 
2.4.6 Kortlopende schulden 
 

Belastingen en premie sociale verzekeringen 
31-12-2000 30-06-2000 
_________ _________ 

          €  € 
 
Loonheffing              1.756  0 
Sociale lasten                 389  0 

_________ _________ 

___2.145    ______0  _  
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Overige schulden en overlopende passiva 

31-12-2000 30-06-2000 
_________ _________ 

          €  € 
 
Nog te ontvangen facturen         623.242  0 
Te betalen netto loon              2.726  0 

_________ _________ 
 
   625.968  0 
_________ _________ 
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2000 

  
2.5.1 Personeelskosten 

€ 
 
Salarissen       4.537 
Sociale lasten          335 
Kosten free-lancers      52.273 
Overige      77.782 
     _______ 
  
    134.927  
    _______ 
 
 
2.5.2 Bedrijfskosten € 
 
Externe consultancy-kosten 2.481.007 
Bouwkosten web-site 1.228.506 
Marketingkosten    433.699 
Kantoorkosten      94.146 
Huisvestingskosten        6.194 
Autokosten         1.802 
 ________ 
  
 4.245.354  
 ________ 
 
 
2.5.3 Werknemers 
 
Ultimo 2000 had de vennootschap 1 werknemer in dienst. 
 
 
2.5.4 Belastingen 
 
Als gevolg van veranderde eigendomsverhoudingen is de vennootschap ingaande1 januari 2000 
zelfstandig belastingplichtig. Tot en met 1999 maakte de vennootschap onderdeel uit van een 
fiscale eenheid. 
 
Het fiscaal resultaat over het boekjaar is gelijk aan het commerciële resultaat, te verhogen met 
investeringsaftrek. Het fiscaal resultaat is onbeperkt compensabel met toekomstige winsten. Binnen 
de vennootschap is nog een onbeperkt compensabel verlies aanwezig uit het verleden ad circa 
€172.449; de belasting hierover is nog te verrekenen met de NVM. 
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3 Overige gegevens 
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3.1 Resultaatbestemming 
 
Artikel 35 van de statuten bepaalt, dat de directie bevoegd is te bepalen dat de winst zal worden 
toegevoegd aan de reserves van de vennootschap. 
 
De overblijvende winst na toepassing van bovenstaande staat ter vrije beschikking van de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders met dien verstande dat bij de berekening van het 
winstbedrag dat op aandelen zal worden uitgekeerd, de gerechtigheid van de aandelen in de winst 
wat betreft 
 

- de aandelen B en de aandelen C is gerelateerd aan de verplichte en onverplichte stortingen 
op het nominale bedrag van deze aandelen 

- de aandelen A is gerelateerd aan een/vierde van de verplichte en onverplichte stortingen op 
het nominale bedrag van de aandelen A.  

 
Resultaatbestemming ingevolge het in dit artikel bepaalde geschieden na vaststelling van de 
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd zijn.  
 
 

3.2 Gebeurtenissen na balansdatum 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die een materiële invloed op de 
organisatie en/of de financiële positie van de onderneming. 


