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"Funda is de bekendste en meest bezochte huizensite van Nederland"
(NRC Handelsblad, augustus 2001)

"Het verhaal van funda is een succesverhaal"
(Twentsche Courant, september 2001)

"Uit onze test komt funda als onbetwiste winnaar uit de bus"
(Carp, juli 2001)

"Funda helpt ons aardig op weg. Héél aardig zelfs. Prima. Perfect.
Ongelooflijk goed!"
(Panorama, juni 2001)

"Funda is in nog geen jaar tijd uitgegroeid tot een van de succesvolste
sites op internet"
(Ondernemen, januari 2002)
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In het eerste jaar dat funda operationeel was, is de
directie van funda er in geslaagd om in korte tijd
een solide professionele organisatie op te zetten.
Binnen het eerste kwartaal waren alle essentiële
functies ingevuld, was gezorgd voor huisvesting,
waren de belangrijkste interne processen gemaakt
en de administratie ingericht. De funda organisatie
telt gemiddeld 19 mensen en zal naar verwachting
in aantal in 2002 niet groeien.

Medio oktober vond de lancering van de nieuwe
website www.funda.nl plaats. De oplevering was
binnen de planning en begroting. Deze website gaf
funda meer commerciële mogelijkheden en was
voorwaarde voor het beter invullen van het klanten-
en makelaarscontact. De website geeft ook een beves-
tiging van het innovatieve karakter van funda. Het
aantal pageviews is sindsdien aanzienlijk gestegen.
Het gemiddelde aantal pageviews per dag bedraagt
nu ca. 2 miljoen, een verdrievoudiging van een jaar
geleden. In drie maanden hebben meer dan 25.000 be-
zoekers een eigen account aangemaakt bij Funda. De
speciale makelaarsingang wordt meer en meer bezocht.

Funda is veruit de grootste huizen- en wonensite in
Nederland, zij is nummer 1 in: bezoek, gemiddelde
duur van het bezoek, aantal objecten, makelaars-
deelname, consumententevredenheid en techniek.
Mede hierdoor was het mogelijk zonder grote 

marketinginspanningen - en budget - funda als
marktleider te positioneren.

Vooral als gevolg van een zeer moeilijke
advertentiemarkt, is de omzet in 2001 aanzienlijk
lager uitgevallen dan dat zij oorspronkelijk was
begroot. Met een voortdurende aandacht voor
kostenbeheersing door de directie, is het
gerealiseerde resultaat niettemin slechts marginaal
lager. Uiteraard zet de directie dit financieel uiterst
conservatief beleid in 2002 verder voort.

Was 2001 een jaar van voorbereiding en introductie,
2002 zal het jaar moeten worden waarin de
onderneming gaat profiteren van de positie die ze
in korte tijd heeft opgebouwd.

Voor 2002 is de directie voorzichtig optimistisch.
Indien de marktomstandigheden voor funda
ongewijzigd blijven, dan verwacht de directie een
aanzienlijke omzetgroei te realiseren. 
De belangrijkste omzetcategorieën zullen zijn
advertising, diensten aan NVM makelaars en
consultancy. Het bedrijf zal onverminderd sterk
gericht blijven op haar rol als schakel tussen NVM
makelaars en consumenten.

Voor 2002 verwacht de directie een positieve
operationele cash flow te realiseren.

Amsterdam, 5 februari 2002
Namens de Directie,

Marque Joosten
Algemeen Directeur
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1 Directieverslag
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Funda wordt het meest bezocht tijdens 
de lunch en na het 8-uur journaal
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2 Jaarrekening



2.1     Balans per 31 december 2001 

Na resultaatverdeling, bedragen in euro’s 31-12-2001   31-12-2000 

Immateriële vaste activa 
Advertentieruimte-rechten   2.313.991   3.176.461 

Materiële vaste activa     
Inventaris & verbouwing  406.333     1.306  
Computers & infrastructuur  509.181     191.639  

915.514     192.945

Vorderingen     
Debiteuren  216.870    0    
Belastingen  103.497     691.927  
Te ontvangen stortingen op aandelen 0       1.410.280  
Overige vorderingen en overlopende activa  121.260     4.636  

441.627     2.106.843 

Liquide middelen   3.916.148     7.517.994

7.587.280     12.994.243 
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Bedragen in euro’s 31-12-2001   31-12-2000 

Eigen vermogen     
Gestort en opgevraagd kapitaal  3.721.250     3.721.250  
Wettelijke reserve  378     378  
Agio reserve  12.184.569     12.254.996  
Overige reserves  -/- 9.495.714    -/- 4.660.338 

6.410.483     11.316.286 

Kortlopende schulden     
Schulden aan leveranciers  834.841     1.673.086  
Belastingen en premie sociale verzekeringen  218.353     2.145  
Overige schulden en overlopende passiva  123.603     2.726  

1.176.797     1.677.957 

7.587.280  12.994.243 
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2.2   Winst- en verliesrekening over 2001

Bedragen in euro’s 2001   2000 

Netto omzet   521.089 0

Directe kosten van de omzet   51.705     0   

469.384    0   

Verkoopkosten  1.479.071     440.373
Algemene kosten  2.952.496     3.939.908  

Operationele kosten   4.431.567     4.380.281 

Operationele resultaat   -/- 3.962.183    -/- 4.380.281

Afschrijvingen   1.140.343     254.192 

Bedrijfsresultaat  -/- 5.102.526     -/- 4.634.473

Financiële baten en lasten   267.150 -/- 25.865

Resultaat voor belastingen   -/- 4.835.376    -/- 4.660.338

Belastingen   0       0

Netto resultaat   -/- 4.835.376    -/- 4.660.338
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2001

Bedragen in euro’s 2001   2000 

Kasstroom van operationele activiteiten
Netto resultaat      -/- 4.835.376             -/- 4.660.338
Afschrijvingen      1.140.343                  254.192 
Mutaties in kortlopende vorderingen       1.665.216              -/- 1.007.522
Mutaties in kortlopende schulden         -/- 501.160                 342.062

-/- 2.530.976              -/- 5.071.606

Kasstroom van investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa                  0                 -/- 3.176.461
Computers & infrastructuur -/- 487.441               -/- 206.947
Inventaris & verbouwing        -/- 513.002                   41.762 

-/- 1.000.443             -/- 3.341.646

Kasstroom van financieringsactiviteiten
Mutatie aandelenkapitaal  0 3.705.368
Mutatie wettelijke reserve 0   -/- 1.891
Mutatie agioreserve           -/- 70.427             12.227.769 

-/- 70.427             15.931.246 

Mutatie kaspositie     -/- 3.601.846               7.517.994

Liquide middelen per 1/1       7.517.994                          0   
Liquide middelen per 31/12       3.916.148                7.517.994 

De mutatie van de agioreserve in 2001 heeft betrekking op verschuldigde kapitaalsbelasting. 

9F i n a n c i e e l  v e r s l a g  F u n d a  N V  2 0 0 1



Algemeen

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.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de
indirecte methode. Kasstromen in vreemde valuta
zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers.
Ontvangen en betaalde rente, zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening 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. Voor het
inzicht is de winst- en verliesrekening enigszins
afwijkend van de verslaggevingsregels ingericht. De
vergelijkende cijfers zijn in lijn hiermee aangepast.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Vreemde valuta
De balansposten die betrekking hebben op activa en
passiva in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de koers per balansdatum. De uit de
omrekening voortvloeiende koersverschillen komen
ten gunste of ten laste van de winst- en
verliesrekening. Transacties in vreemde valuta
gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers van afwikkeling.

Immateriële vaste activa
De hieronder opgenomen advertentieruimte -
rechten worden afgeschreven naar mate de ruimte
ten behoeve van de vennootschap wordt aangewend,
doch uiterlijk tot 31 december 2004, rekening
houdend met een restwaarde.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen gedurende de geschatte economische
levensduur of lagere bedrijfswaarde

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale
waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Latente belastingen
Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die
voortvloeiend uit voorwaartse verliescompensatie,
worden niet gewaardeerd.
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2.4 Algemene toelichting



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 geleverde goederen en diensten
onder aftrek van kortingen en exclusief
omzetbelasting.

Directe kosten van de omzet
Onder directe kosten van de omzet wordt verstaan
de aan de omzet toe te rekenen directe kosten.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de onder de immateriële vaste
activa opgenomen advertentieruimte-rechten vinden
plaats naar daadwerkelijk gebruik van het actief.

De afschrijvingen op materieel vaste activa worden
gebaseerd op basis van de verkrijgingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire
methode op basis van de geschatte economische
levensduur.

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 NV is vastgesteld dat NVM de haar 
beschikbare informatie betreffende het Wonen-
portal om niet beschikbaar zal stellen aan funda.

Daarnaast is een licentie- en dienstverlenings-
overeenkomst tussen Funda NV en Wegener NV
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. 
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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 31
december 2004 komt vast te staan dat dergelijke
advertentieruimte niet ten behoeve van de
vennootschap kon worden aangewend, zal het niet
aangewende gedeelte alsnog in geld gestort worden
tot een maximum van € 907.560.

In het kader van bovengenoemde regeling wordt
voor een bedrag van € 862.470 op de
advertentieruimte afgeschreven. Dit bedrag komt
overeen met het daadwerkelijke gebruik.

Balans 31-12-2000 3.176.461 
Afschrijving 2001   862.470 

Balans 31-12-2001   2.313.991 

Materiële vaste activa
Bedragen in euro’s

12 F i n a n c i e e l  v e r s l a g  F u n d a  N V  2 0 0 1

2.4.1 Toelichting op de balans per 31 december 2001

inventaris & verbouwing computers & infrastructuur totaal

Balans 31-12-2000 1.306 191.639 192.945

Mutaties    
Investeringen  513.002 487.441 1.000.443
Afschrijvingen -/- 107.974 -/- 169.899 -/- 277.873

Balans 31-12-2001 406.333 509.181 915.514

Aanschafwaarde 514.345 694.388 1.208.733
Cumulatieve afschrijvingen -/- 108.012 -/- 185.207 -/- 293.218

Boekwaarde 31-12-2001 406.333 509.181 915.514

Afschrijvingspercentage 20% - 50% 33,3% - 50% 

In het jaar van aanschaffing wordt naar tijdsgelang afgeschreven.



Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn deposito’s begrepen
ad € 3.449.793. De deposito’s hebben een korte
looptijd.

Eigen vermogen
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Bedragen in euro’s
Gestort en opgevraagd Wettelijke Agio Overige Totaal

kapitaal  reserve reserve  reserves  

Aandelen A     
- 33 aandelen (25% volgestort)  1.650.000 0 -/- 1.650.000 0   0

Aandelen B      
- 90.000 aandelen   45.000   378   0     0 45.378 
- 1.500.000 aandelen  750.000    0 10.617.194  11.367.194 
- 210.000 aandelen (25% volgestort)   26.250  0  0  0 26.250 

Aandelen C     
- 25 aandelen  1.250.000    0   3.287.802  0  4.537.802 

Resultaat voorgaand boekjaar     -/- 4.660.338 -/- 4.660.338

Kapitaalsbelasting    -/- 70.427   -/- 70.427

Resultaat boekjaar     -/- 4.835.376  -/- 4.835.376

Stand 31 december 2001  3.721.250   378   12.184.569   -/- 9.495.714  6.410.483 

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. Bij vervreemding van de genoemde
210.000 aandelen B ontvangt Funda van de verkoper
90% van het verschil tussen de vervreemdingsprijs
en de nominale waarde plus 75% van de nominale
waarde.

De plaatsing van 25 aandelen C is op 22 mei 2001
geformaliseerd ten overstaan van de notaris. 

Het gestort en opgevraagd kapitaal is 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   



Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Leasecontracten
De vennootschap heeft leasecontracten voor
bedrijfsauto’s gesloten met een gemiddelde
resterende looptijd van 34,5 maanden en een totaal
restbedrag van € 271.000.

Huurovereenkomst
De vennootschap heeft een huurovereenkomst
gesloten welke telkenmale stilzwijgend wordt
verlengd voor een periode van 4 maanden. 
De jaarlijkse huurlasten bedragen € 157.000 
(incl. servicekosten en parkeerplaatsen).

14 F i n a n c i e e l  v e r s l a g  F u n d a  N V  2 0 0 1



2.4.2 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2001

Bedragen in euro’s 2001   2000 

Netto omzet    
Portal   517.128   0 
Makelaarsdiensten   2.009 0
Consumenten   1.952    0   

521.089 0  

Verkoopkosten    
Kosten verkoop   469.792    0   
Kosten marketing   1.009.279    440.373 

1.479.071    440.373 

Algemene kosten    
Kosten portal  1.845.546    1.228.506 
Overige   1.106.950    2.711.402 

2.952.496    3.939.908 

Afschrijvingen    
Advertententieruimte-rechten   862.470    0   
Inventaris & verbouwing   107.974    238.884 
Computers & infrastructuur   169.899    15.308 

1.140.343    254.192 

De in bovenstaande posten begrepen personeelskosten bedragen:

Lonen & salarissen   1.044.868   4.537 
Sociale lasten   66.128    335 
Pensioenen   62.257    0   
Overige   150.221    77.782 

1.323.474    82.654 
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Belastingen

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
ruim € 9.000.000. Dit verlies is enerzijds te
verrekenen met resultaten van NVM Holding B.V. en
anderzijds met zelfstandig te realiseren resultaten
van Funda N.V.

Overige informatie

Werknemers
Ultimo 2001 had de vennootschap 23 FTE in dienst
(het gemiddelde aantal FTE over het boekjaar 2001
was 19).

Bestuurders en commissarissen (actief)
De kosten van de Raad van Commissarissen en 
de directie over 2001 waren respectievelijk € 7.500 en
€ 535.719. 

Amsterdam, 5 februari 2002
Namens de Directie,

Marque Joosten
Algemeen Directeur
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3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

Artikel 35 van de statuten bepaalt, dat de directie
bevoegd is te bepalen dat het resultaat zal worden
toegevoegd aan de reserves van de vennootschap.

Het resterende resultaat na toepassing van
bovenstaande staat ter vrije beschikking van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders met dien
verstande dat bij de berekening van het resultaat dat
op aandelen zal worden uitgekeerd, de gerechtigheid
van de aandelen in het resultaat wat betreft de
aandelen B en de aandelen C is gerelateerd aan de
verplichte en onverplichte stortingen op het
nominale bedrag van deze aandelen en voor 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 Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het netto resultaat ad € 4.835.376
negatief te muteren in het eigen vermogen. Dit
voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

3.3 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 hebben.

3.4 Accountantsverklaring

Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2001 van Funda N.V. te
Nieuwegein gecontroleerd. De jaarrekening is
opgesteld onder verantwoordelijkheid van het
bestuur van de vennootschap. Het is onze
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in
Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze
richtlijnen dient onze controle zodanig te worden
gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
onjuistheden van materieel belang bevat. Een
controle omvat onder meer een onderzoek door
middel van deelwaarnemingen van informatie ter
onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen
in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een
beoordeling van de grondslagen voor financiële
verslaggeving die bij het opmaken van de
jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke
schattingen die het bestuur van de vennootschap
daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van
mening dat onze controle een deugdelijke grondslag
vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen op 31 december
2001 en van het resultaat over 2001 in
overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en voldoet aan de wettelijke
bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen
in Titel 9 Boek 2 BW. 

Amsterdam, 11 februari 2002

PricewaterhouseCoopers NV
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3 Overige gegevens
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Funda NV
Wibautstraat 224
1097 DN Amsterdam
Postbus 94591
1090 GN Amsterdam
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