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Jaarverslag Funda NV 2003



Funda geeft mensen instrumenten om hun leven vorm te geven Het maximaliseren van het
potentieel van mensen is voorwaardelijk voor het succes van de onderneming. Personeel, klanten,
aandeelhouders en leveranciers krijgen de vrijheid en middelen om waarde toe te voegen.
Middelen die voor iedereen bereikbaar zijn. Zo kan de onderneming leiderschap blijven tonen
op huidige werkgebieden en tegelijkertijd nieuwe wegen inslaan; pionieren in gebieden die nog
niet helemaal uitgekristalliseerd zijn, maar die de geest uitdagen en leiden dat alle betrokkenen
de vruchten hiervan plukken. Mensen staan dus bij alles wat funda doet centraal, alleen door
mensen zijn nieuwe concepten en technologieën succesvol.
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1 Verslag van de Raad van Commissarissen

Funda is in 2003 verder uitgegroeid tot een solide,
innovatieve en financieel gezonde organisatie die de
belangen van de verschillende stakeholders goed in
ogenschouw heeft.

De Raad van Commissarissen kwam in 2003 zeven
maal bijeen en had een open, plezierige en construc-
tieve samenwerking met de directie van Funda NV.

In 2003 is bijzondere nadruk gelegd op corporate
goverance binnen de vennootschap. Zaken als
risicoanalyse, intern reglement handel in
certificaten, toetsing van de gevolgde procedures,
bevoegdheden, (wettelijke) verplichtingen en
verantwoordelijkheden zijn uitgebreid behandeld.
Dit heeft geleid tot een verdere aanscherping van de
reglementen voor de directie en de Raad van
Commissarissen. 

In 2004 zal dit verder worden uitgebreid met een
separate informatievoorziening op funda.nl voor de
aandeelhouders en certificaathouders van de
onderneming.

Op 3 september 2003 werd de heer Servi van der
Heijden benoemd als Wegener Commissaris. Hij volgt
daarmee de heer Peter Nientker op die wij bedanken
voor zijn excellente inbreng en bijdrage aan de opzet
en eerste schreden van funda.

De Raad van Commissarissen heeft vertrouwen in de
organisatie en de directie van Funda NV en stelt zich
op het standpunt dat het tot nu toe gevoerde,
succesvolle beleid onverminderd moet worden
voortgezet. Op die manier kan het bedrijf zich verder
ontwikkelen en de belangen van de aandeelhouders
optimaal dienen.

Amsterdam, 16 januari 2004

Namens de Raad van Commissarissen, 

Bert Vis
Voorzitter
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accele’ratie <de ~ (v.)> 0.1 versnelling
0.2 <biol.> versnelling van de groei of 
van de ontwikkeling.

Funda schakelt een versnelling hoger en zet haar omgeving in beweging. De markt versnelt mee.

 



Algemeen

Funda heeft haar leidende positie als grootste
huizensite in Nederland in 2003 verder uitgebouwd.
Alle kerncijfers zijn in 2003 opnieuw verder verbeterd:
bezoek, gemiddelde duur van het bezoek, aantal
objecten, makelaarsdeelname, consumententevredenheid
en techniek. Om dat alles blijvend optimaal te
faciliteren is in het tweede kwartaal 2003 een nieuwe
versie van de website succesvol geïntroduceerd.

2003 is het eerste jaar geweest dat funda een positief
netto resultaat heeft gerealiseerd. Dit is het directe
gevolg van een sterke groei van de omzet van meer
dan 60% ten opzichte van 2002 gecombineerd met
een beperkte stijging van de kosten. De structurele
omzetontwikkeling op kwartaalbasis is evenwichtig
positief. De operationele resultaten ontwikkelden
zich in lijn met deze omzetgroei.

De belangrijkste opbrengstcategorieën 
in 2003 waren:

Advertising

Ook in 2003 hebben de adverteerders opnieuw een
belangrijk deel van hun internet advertentiebudget
bij funda besteed. Ondanks het feit dat de advertentie

markt nog altijd zeer terughoudend is, blijkt funda
haar marktaandeel te kunnen laten groeien. De
reden hiervoor is dat onze adverteerders positief zijn
over de kwaliteit van het medium dat wij bieden.
Naast de financiële partijen beginnen inmiddels ook
steeds meer niet-financiële partijen de waarde van
funda als advertentiemedium te onderkennen. 

Makelaarsdiensten

Ondersteuning van de NVM makelaars op funda
blijkt van toenemend belang te zijn. De vakgroep
Wonen van de NVM heeft - als directe belangenbe-
hartiger van alle individuele NVM woningmakelaars
– daarom aangegeven de mogelijkheden te willen
onderzoeken om deze diensten centraal in te kopen
ten behoeve van alle individuele makelaars.

Objectdiensten

De huidige marktomstandigheden maken dat zowel
consumenten als makelaars onderkennen dat de
presentatie van individuele objecten belangrijker is
dan voorheen. Naast de bestaande producten heeft
funda hiertoe een aantal nieuwe producten
geïntroduceerd. Met name de producten Nieuwbouw
en TopHuis blijken in een grote behoefte te voorzien.
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2 Directieverslag
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Funda NV - omzet en resultaat ontwikkeling 2002 en 2003



Investeringen

Begin 2003 is funda verhuisd naar haar nieuwe
locatie aan de Nieuwezijds Voorburgwal te
Amsterdam. Hiertoe zijn een beperkt aantal
investeringen gedaan in aanpassingen van het
kantoorpand. 

Om het groeiende gebruik van de website te
faciliteren zijn in het vierde kwartaal 2003 zowel
beperkte uitbreidings- als vervangingsinvesteringen
geëffectueerd. Ook het interne netwerk is in het
vierde kwartaal 2003 conform planning vervangen.

Organisatie

In 2003 lag de focus op “balans”. De organisatie
diende klaar te zijn voor een volgende acceleratie.
Hiertoe is veel tijd en aandacht aan de organisatie
besteed. Met een beperkte toename van het aantal
mensen, verwacht de organisatie de juiste basis te
hebben gelegd voor een versterkte evenwichtige
groei. 

De gerealiseerde resultaten waren niet mogelijk
geweest zonder de inzet van alle individuele
werknemers. Wij zijn de Raad van Commissarissen
zeer erkentelijk voor hun onverminderde
ondersteuning en adviezen. Ook de bijdrage van de
partners waarmee funda naar tevredenheid nauw
samenwerkt, heeft genoemd succes mogelijk
gemaakt.

Dat de buitenwacht inmiddels de positie onderkent
die funda heeft verworven, komt tot uiting door de
nominatie voor Coolest Company en voor de Rising
Star met de meest maatschappelijke relevantie. Ook
met de titel ‘Mega Marketeer 2003’ zijn wij zeer
vereerd.

De funda organisatie telde gemiddeld 18 mensen in
2003. Ultimo 2003 is dit aantal 20 (FTE 19).

Toekomst 

Het sleutelwoord voor 2004 is ‘acceleratie’. Dit
impliceert dat de directie zich enerzijds zal richten
op het verder versneld doorontwikkelen van
nieuwe producten voor funda.nl. Anderzijds zal de
directie zich richten op het ontwikkelen van
nieuwe gerelateerde activiteiten. 
Tenslotte zal in het bijzonder aandacht worden
besteed aan het verder versterken van het merk
funda bij zowel de consument als de makelaar. De
belangen van de NVM blijven bij al deze
ontwikkelingen natuurlijk centraal staan.

De directie dankt alle NVM makelaars voor de
goede samenwerking in 2003. Ook in de toekomst
zal funda onverminderd blijven luisteren naar de
wensen van de NVM leden om gezamenlijk de
dienstverlening richting haar klanten verder te
optimaliseren.

Genoemde inspanningen zullen opnieuw moeten
leiden tot een substantiële groei van de omzet in
2004. Tevens zal als gevolg van de verdere
verbreding van het servicepakket, de toekomstige
omzet en resultaten op een hoger niveau gebracht
kunnen worden. 

Om bovengenoemde doelstellingen te kunnen
realiseren zullen zowel partners als ook de
individuele werknemers wederom sterk gefocust
moeten blijven om de ambities te realiseren.  

De directie verwacht in 2004 meer dan voorheen te
moeten investeren. Dit zal een combinatie zijn van
zowel vervangings- als uitbreidingsinvesteringen.
Deze laatste zijn naar verwachting met name ten
behoeve van de nieuw te ontwikkelen diensten. 

Amsterdam, 16 januari 2004

Namens De Directie,

Marque Joosten
Algemeen Directeur
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Een haast onuitputtelijke bron voorziet funda dagelijks van brandstof. Het NVM woningaanbod.
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3.1     Balans per 31 december 2003 voor resultaatverdeling

Bedragen in euro's 31/12/2003 31/12/2002

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Advertentieruimte -rechten 1.435.523 1.832.157 

Materiële vaste activa
Inventaris & verbouwing 83.690 143.233 
Computers & infrastructuur 213.251 233.196 

296.941 376.429 
Financiële vaste activa

Deelnemingen 9.180 9.180 

1.741.644 2.217.766 

Vlottende activa

Vorderingen
Latente belastingvorderingen 1.922.738 0   
Handelsdebiteuren 827.769 777.372 
Overige vorderingen 232.751 70.910 
Overlopende activa 65.988 169.361 

3.049.246 1.017.643 

Liquide middelen 4.912.559 2.545.785 

7.961.805 3.563.428 

9.703.449 5.781.194
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3. Jaarrekening

 



Bedragen in euro's 31/12/2003 31/12/2002

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal 3.721.250 3.721.250 
Agio reserve 12.167.099 12.184.569 
Wettelijke reserve 378 378 
Overige reserves -/- 7.155.716 -/- 10.751.117

8.733.011 5.155.080 

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 384.947 307.451 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 116.655 207.055 
Overige schulden 259.979 13.234 
Overlopende passiva 208.856 98.374 

970.438 626.114 

9.703.449 5.781.194 
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3.2   Winst- en verliesrekening over 2003

Bedragen in euro's 2003 2002

Netto omzet 4.620.522 2.830.956 
Kostprijs van de omzet 389.818 432.634 

Bruto omzetresultaat 4.230.704 2.398.322

Verkoop kosten 990.037 1.387.040 
Algemene kosten 2.816.833 2.357.805 

Som der kosten 3.806.870 3.744.845 

Netto omzetresultaat 423.834 -/- 1.346.523

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 98.829 91.120 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 522.663 -/- 1.255.403

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 3.072.738 0   

Resultaat na belastingen 3.595.401 -/- 1.255.403
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2003

Bedragen in euro's 2003 2002

Kasstromen van operationele activiteiten
Kasstromen van bedrijfsoperaties

Netto omzetresultaat 423.834 -/- 1.346.523
Afschrijvingen 753.333 1.059.544 
Mutaties in vorderingen -/- 2.031.603 -/- 576.016
Mutaties in kortlopende schulden 344.324 -/- 550.682

-/- 510.112 -/- 1.413.678
Kasstromen van overige operationele activiteiten

Ontvangen rente 98.829 91.120 
Ontvangen vennootschapsbelasting 3.072.738 0   

3.171.567 91.120 

2.661.455 -/- 1.322.558

Kasstromen van investeringsactiviteiten
Inventaris & verbouwing -/- 80.931 -/- 13.609
Computers & infrastructuur -/- 196.280 -/- 25.016
Financiele vaste activa 0 -/- 9.180

-/- 277.211 -/- 47.805

Kasstromen van financieringsactiviteiten
Overige mutaties eigen vermogen 17.470- 0

17.470- 0   

Mutatie kaspositie 2.366.774 -/- 1.370.363

Liquide middelen per 1/1 2.545.785 3.916.148 
Liquide middelen per 31/12 4.912.559 2.545.785 

2.366.774 -/- 1.370.363
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De aandrijving ligt in het centrum van het spectrum. Een krachtige organisatie.

Sales

Portal
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Customerservice

Finance

Marketing



Algemeen

Doelstelling

De vennootschap, statutair gevestigd te Nieuwegein,
heeft als statutaire doelstellingen: het uitbouwen,
onderhouden en exploiteren van een of meer inter-
netsites waarop wonen, bedrijfsonroerende zaken,
agrarische onroerende zaken en/of vastgoedmanage-
ment gerelateerde informatie met betrekking tot
objecten, goederen en diensten worden aangeboden;
en het via internet leveren van aan wonen, bedrijfs-
onroerende zaken, agrarische onroerende zaken
en/of vastgoedmanagement gerelateerde goederen
en diensten, zomede het deelnemen in, het op ande-
re 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 eniger-
lei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden
voor verplichtingen van derden en tenslotte al het-
geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

Deelnemingen

Deelnemingen, gewaardeerd   Aandeel 
op nettovermogenswaarde in kapitaal

Funda Finance BV 51%

Door Funda NV kan beslissende zeggenschap worden
uitgeoefend op Funda Finance BV.

Tussen de verbonden partijen hebben zich in het
boekjaar géén transacties plaatsgevonden.

Consolidatie van de groepsmaatschappij blijft ach-
terwege op grond van de vrijstelling zoals bedoeld in
artikel 2:407.2a BW (kleine groep). 

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indi-
recte methode. Kasstromen in vreemde valuta zijn
omgerekend tegen de gemiddelde koers. Ontvangen
rente is opgenomen onder de kasstroom uit operatio-
nele 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. De winst-
en verliesrekening is in lijn gebracht met de huidige
verslaggevingsregels. De vergelijkende cijfers zijn in
lijn hiermee aangepast. Deze aanpassingen hebben
noch effect op het vermogen noch op het resultaat 

Vergelijking met voorgaand jaar

De overige 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 verslag-
periode 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

Financiële vaste activa

Meerderheidsdeelnemingen worden gewaardeerd
volgens de netto vermogenswaarde methode. 
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3.4 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

 



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 gewaardeerd indien in redelijke mate kan
worden aangenomen dat deze zullen worden
gerealiseerd. De berekening van de latente
belastingvorderingen en –verplichtingen geschiedt
tegen de op het einde van het verslagjaar geldende
tarieven, voorzover reeds bij wet vastgesteld.

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.

Kostprijs 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. De afschrijvingen op de onder de
immateriële vaste activa opgenomen advertentie-
ruimte zijn gecategoriseerd als verkoopkosten. De
afschrijvingen op deze rechten vinden plaats naar
daadwerkelijk gebruik van het actief.

De overige afschrijvingen zijn gecategoriseerd als
algemene kosten. Deze 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 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 dienstverlenings-
overeenkomst 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. 
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3.4.1 Toelichting op de balans per 31 december 2003

Bedragen in euro’s 2003 2002

Balans 1 januari 1.832.157 2.313.991 
Afschrijvingen 396.634 481.834 

Balans 31 december 1.435.523 1.832.157 

Materiële vaste activa

Bedragen in euro’s inventaris & verbouwing computers & infrastructuur totaal

Aanschafwaarde 527.954 719.404 1.247.358
Cumulatieve afschrijvingen -/- 384.721 -/- 486.208 -/- 870.929

Balans 31 december 2002 143.233 233.196 376.429

Mutaties 
Investeringen 80.931 196.280 277.211
Afschrijvingen -/- 140.474 -/- 210.902 -/- 351.376
Aanschafwaarde desinvesteringen 0 -/- 67.043 -/- 67.043
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen 0 61.720 61.720

Balans 31 december 2003 83.690 213.251 296.941

Aanschafwaarde 608.885 848.641 1.457.526
Cumulatieve afschrijvingen -/- 525.195 -/- 635.390 -/- 1.160.584

Boekwaarde 31 december 2003 83.690 213.251 296.941

Afschrijvingspercentage 20% - 50% 20% - 50%
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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 € 396.634 op de advertentie-
ruimte afgeschreven. Dit bedrag komt overeen met
het daadwerkelijke gebruik.
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Eigen vermogen

Bedragen in euro’s gestort en agio wettelijke overige totaal
opgevraagd kapitaal reserve reserve reserves 

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

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

Aandelen C
- 25 aandelen 1.250.000 3.287.802 4.537.802 

Resultaat voorgaande boekjaren -/- 10.751.117 -/- 10.751.117

Kapitaalsbelasting -/- 70.427 -/- 70.427

Stand 31 december 2002 3.721.250 12.184.569 378 -/- 10.751.117 5.155.080 

Mutaties boekjaar
kapitaalsbelasting -/- 17.470 -/- 17.470
resultaat lopend boekjaar 3.595.401 3.595.401 

Stand 31 december 2003 3.721.250 12.167.099 378 -/- 7.155.716 8.733.011 

In het jaar van aanschaffing wordt naar tijdsgelang afgeschre-
ven. Gedurende het jaar buiten gebruik gestelde activa leiden 
tot een aanpassing van de aanschafwaarde en cumulatieve af-
schrijving voor een bedrag gelijk aan oorspronkelijke aanschaf-
waarde en cumulatieve afschrijving van het betreffende actief.

Financieel vaste activa

Funda heeft een belang van 51% in het geplaatste en vol-
gestorte aandelenkapitaal van Funda Finance BV. In 2003 
is de vennootschap niet operationeel actief geweest. 

Latente belastingen

Deze post betreft de nominale waarde van het onbeperkt
compensabele verlies ad € 5.6 miljoen tegen 34,5%

Liquide middelen

De liquide middelen zijn volledig direct opeisbaar.



Verloop eigen vermogen

Bedragen in euro’s 2003 2002

Balans 1 januari 5.155.080 6.410.483 

Kapitaalsbelasting -/- 17.470 0   
Resultaat lopend boekjaar 3.595.401 -/- 1.255.403

Balans 31 december 8.733.011 5.155.080
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Verdeling resultaat lopend boekjaar

De door de directie voorgestelde toevoeging van het
resultaat 2003 ad € 3.595.401 aan het eigen
vermogen is als zodanig verwerkt in bovenstaande
vermogensopstelling.

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

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 15 maanden. De jaarlijk-
se leaseverplichting bedraagt € 92.000.

Huurovereenkomst

De vennootschap heeft een huurovereenkomst
welke eindigt in het tweede kwartaal 2006. 
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa 
€ 85.000 (incl. servicekosten). De vennootschap
heeft een bankgarantie verstrekt ten behoeve
van het gehuurde ten bedrage van € 33.000



3.4.2  Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2003

Bedragen in euro’s 2003 2002

Netto omzet
Portal 2.474.028 1.813.306 
Makelaarsdiensten 893.406 322.194 
Objectdiensten 832.968 158.318 
Consultancy 343.983 465.904 
Diensten aan hypotheekadviseurs 75.910 68.562 
Overige 227 2.672 

4.620.522 2.830.956

Verkoop kosten
Kosten verkoop 176.782 550.946 
Kosten marketing 416.621 354.260 
Afschrijving advertententieruimte-rechten 396.634 481.834 

990.037 1.387.040 

Algemene kosten
Kosten portal 1.415.768 850.063 
Overige 1.044.366 930.032 
Afschrijving inventaris & verbouwing 140.474 276.709 
Afschrijving computers & infrastructuur 216.225 301.001 

2.816.833 2.357.805

Personeelskosten
Lonen & salarissen 1.164.822 1.154.393 
Sociale lasten 70.070 84.416 
Pensioenen 66.394 70.131 
Overige 11.336 18.206 

1.312.622 1.327.146
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Belastingen

Het fiscale resultaat over het boekjaar is gelijk aan
het commerciële resultaat, rekening houdend met
investeringsaftrek. Het fiscale resultaat is verreken-
baar met onbeperkt compensabele verliezen uit het
verleden. 

Tevens betreft de post ‘Belastingen resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening’ de bate uit hoofde van
het compensabele verlies over 2000.

Binnen de vennootschap is nog een onbeperkt
compensabel verlies aanwezig uit het verleden ad
ruim € 5.570.000. Dit verlies is nominaal gewaar-
deerd tegen een tarief van vennootschapsbelasting
van 34,5%.

Overige informatie

Werknemers

Ultimo 2003 had de vennootschap 19 FTE in dienst
(het gemiddelde aantal FTE over het boekjaar 2003
was ruim 17). De funda organisatie had 20 mensen
in dienst ultimo 2003. 

Bestuurders en commissarissen

De bezoldiging conform art 383 Boek 2 BW van de
Raad van Commissarissen en de directie over 2003
waren respectievelijk: € 7.500 (2002: € 6.250) en 
€ 411.000 (2002: € 447.000).  

Amsterdam, 16 januari 2004

Namens De Directie,

Marque Joosten
Algemeen Directeur
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4.1  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 geschiedt na vaststelling van de
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd zijn. 

4.2 Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het netto resultaat ad € 3.595.401
te muteren in het eigen vermogen. 

4.3 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.

4.4 Accountantsverklaring

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Funda NV

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit verslag op
de pagina’s 8 tot en met 20 opgenomen jaarrekening
2003 van Funda N.V. te Nieuwegein gecontroleerd.
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijk-
heid van de directie 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 con-
trole omvat onder meer een onderzoek door middel
van deelwaarnemingen van informatie ter onderbou-
wing van de bedragen en de toelichtingen in de jaar-
rekening. Tevens omvat een controle een
beoordeling van de grondslagen voor financiële ver-
slaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening
zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de
directie 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 samenstel-
ling van het vermogen op 31 december 2003 en van
het resultaat over 2003 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, 16 januari 2004
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4 Overige gegevens
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De weg ligt open voor een acceleratie naar de toekomst. Funda versnelt in 2004.
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