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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

De Raad van Commissarissen is negen maal bijeen-
gekomen in 2004. De samenwerking met de directie
van Funda is constructief en open geweest. 

Gesteld mag worden dat Funda niet meer weg te
denken is in de Nederlandse onroerend goed markt.
Mensen vinden Funda en de NVM-makelaars 
de betrouwbare marktplaats en adviseurs. 
Funda is inmiddels uitgegroeid tot een begrip, 
een sterk merk. 

Ook in 2004 heeft Funda zich verder ontwikkeld. 
Te denken valt hierbij aan onder meer funda in
business, funda recreatie en funda europe. 
Een verdere ontwikkeling en doorgroei zal
noodzakelijk zijn. Immers stilstand is achteruitgang. 

Doorgroei betekend ook grenzen verleggen. 
De directie van Funda is zich hiervan meer dan
bewust. Polen, Ierland en Frankrijk zijn inmiddels in
de picture.

Echter niet alleen investeren, doch ook renderen is
hierbij van belang. 

Mede in dit kader zou het van belang kunnen zijn
dat de reeds lange tijd gaande discussie over
invoering van betaalde plaatsing spoedig wordt
afgerond, waarbij de Raad van Commissarissen zich
bewust is van het feit dat  "ieder voordeel z’n nadeel
heeft" of omgekeerd. 

De Raad van Commissarissen spreekt voor 
het komende jaar de wens en verwachting uit dat 
het jaar 2005  zich zal kenmerken door onder meer:
- een reële en objectieve communicatie tussen en 

met alle betrokkenen (directie, aandeelhouders, 
NVM–besturen en NVM Makelaars);

- meer begrip en sympathie voor elkaar;
- geloof en saamhorigheid met elkaar
Kortom meer draagvlak, zulks in het belang van alle
betrokkenen.

De Raad van Commissarissen heeft vertrouwen in 
de organisatie, de Directie van Funda en zal zich
grenzeloos blijven inzetten voor de verdere
ontwikkeling van Funda, dit in het belang van
aandeelhouders.

Amsterdam, 24 januari 2005

Namens de Raad van Commissarissen, 

Bert Vis
Voorzitter
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Algemeen

De leidende positie van Funda als het grootste
onroerend goed internetbedrijf in Nederland is 
in 2004 verder uitgebouwd. Zowel onafhankelijk
onderzoek als een enquête door de NVM onder-
schrijven de positie van Funda in de Nederlandse
onroerend goed markt. De overall waardering voor
funda.nl van 7.6 is opnieuw beter dan resulteerde 
uit het vergelijkbare onderzoek in 2003. 
De ontwikkeling van de onderzoekscijfers zijn in 
lijn met ontwikkeling van kerncijfers als: bezoek,
gemiddelde duur van het bezoek, aantal objecten en
makelaarsdeelname. In 2004 mochten we zelfs ruim
1500 makelaarskantoren tot onze afnemers rekenen.

Centraal in 2004 was het begrip ‘acceleratie’. Deze
strategie heeft ertoe geleid dat we een aantal nieuwe
producten succesvol hebben geïntroduceerd voor
funda.nl, doch bovenal dat de eerste schreden zijn
gezet op het terrein van product- en markt-
diversificatie. Concrete resultaten hiervan zijn
fundainbusiness.nl en de oprichting van Funda
Polska.

Om dit alles te dragen is er substantieel geïnvesteerd
in de merkbeleving van funda. De landelijke
reclamecampagne in het vierde kwartaal heeft 
hier een belangrijke rol in gespeeld.

De gerealiseerde omzetstijging van meer dan 35%
ten opzichte van 2003 is ruim boven budget.  De
stijging van de operationele kosten met eveneens
35% is een direct resultaat van de gevoerde
diversificatiestrategie. Genoemde investeringen
zullen naar verwachting bijdragen aan de korte 
doch bovenal lange termijn winstdoelstellingen. 

De omzetontwikkeling is ook in 2004 opnieuw
positief. Het resultaat voor rente, belasting en
afschrijvingen vertoont een vergelijkbare positieve
trend. Grafisch zijn deze ontwikkelingen
weergegeven in onderstaande tabel.  

2 Directieverslag

bedragen x € 1000 funda.nl fib.nl overige totaal
2003 2004 2004 2004 2004

Omzet 4.620 6.280 - - 6.280
Kostprijs 390 121 - - 121  

4.230 6.159 - - 6.159

Operationele kosten 
Verkoopkosten 990 1.819 45 18 1.882
Algemene kosten 2.817 2.973 264 124 3.361

3.807 4.792 309 142 5.243

Netto omzetresultaat 423 1.367 -/- 309 -/- 142 916
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Omzet Resultaat voor afschrijvingen, rente en belastingen
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Omzet- en resultaatontwikkeling uitgesplitst naar de verschillende activiteiten



J a a r v e r s l a g  F u n d a  N V  2 0 0 44

funda.nl

Opbrengst categorieën:

Advertising - Algemeen 

De kracht van de website heeft zicht niet alleen
vertaald in een sterke groei van de bezoekcijfers
doch ook in de waardering van de adverteerders 
voor het exposure dat wij hen bieden.
Dientengevolge is de omzet in 2004 met bijna 
40% gestegen ten opzichte van 2003. 

Advertising -  Objecten

Objectdiensten bieden een duidelijke meerwaarde
om het object verbeterd onder de aandacht van de
bezoekers te brengen. Dit onderkennen niet alleen
de makelaars doch ook de consumenten die uit-
eindelijk deze producten via de makelaar bestellen.
Deze gegroeide bewustwording van de kwaliteit van
de objectdiensten heeft in 2004 geresulteerd in een
verdubbeling van deze omzetcategorie ten opzichte
van 2003. De belangrijkste ‘salesgenerators’ zijn de
producten nieuwbouw en TopHuis.  

De in 2004 geïntroduceerde diensten “funda europe”
en “recreatie” hebben conform verwachting een
beperkte bijdrage aan de omzet geleverd. De eerste
signalen zijn dat deze producten in een duidelijke
behoefte voorzien. Vanaf 1 januari 2005 zal ook de
gewijzigde prijsstructuur voor een belangrijke
impuls moeten kunnen zorgen.

Advertising - Makelaars

De gebudgetteerde omzetdaling van de verkoop 
van makelaarsdiensten is inmiddels zeer beperkt
gebleven (minus 2% ten opzichte van 2003) als gevolg
van het groeiende aantal makelaars dat actief
adverteert op funda.nl alsmede de zeer succesvolle
nazomercampagne om Funda Services te verkopen.
De kwaliteit van deze laatste dienst is zodanig dat de
NVM inmiddels besloten heeft om dit product voor
2005 centraal in te kopen voor alle makelaars. 

Kosten
De sterke stijging van de omzet van funda.nl heeft
geresulteerd in slechts een beperkte stijging van de
operationele kosten van funda.nl. De belangrijkste
stijging is het directe gevolg van de extra marketing-
inspanningen in het vierde kwartaal. Deze zullen
naar verwachting met name bijdragen aan verdere
verbetering van de merkbeleving bij zowel
consumenten als makelaars. De daling van de directe
kosten is het positieve resultaat van de daling van de
omzet consultancy.

fundainbusiness.nl

In het vierde kwartaal van 2004 heeft de directie
overeenstemming bereikt met  de vakgroep bedrijfs-
onroerend goed van de NVM om ook het bedrijfs-
onroerend goed te presenteren op het internet. 

Hiertoe heeft funda de BOG-website van de vakgroep
bedrijfsonroerend goed van de NVM overgenomen.
Inmiddels is fundainbusiness.nl met ruim 10.000
objecten de grootste zakelijke onroerend goed
website van Nederland. In maart 2005 zal een nieuwe
versie van deze website geïntroduceerd worden zodat
een nog betere dienstverlening aan zowel makelaars
als bezoekers van de website mogelijk wordt. Op dat
moment zal de adverterende makelaar ook voor de
basisplaatsing een vergoeding per object verschuldigd
zijn. Ook andere adverteerders lijken voorzichtig
overtuigd te geraken van het succes van deze 
nieuwe website. In 2004 is geen omzet gerealiseerd
middels deze activiteit. De gemaakte kosten van
ruim € 0.3 miljoen zullen in de komende perioden
moeten worden terugverdiend.

Overige activiteiten

Als onderdeel van de acceleratiestrategie zijn wij in
2004 gestart de mogelijkheden van internationale
expansie te onderzoeken.

In het derde kwartaal van 2004 hebben we hiertoe
Funda Polska Sp.Z O.O. opgericht. Dit bedrijf
fungeert als basis om de mogelijkheden van de
Poolse markt te onderzoeken. Ook met Ierse en
Franse partijen zijn inmiddels verkennende
gesprekken gevoerd.  Genoemde trajecten zullen
naar verwachting op langere termijn substantieel
kunnen bijdragen aan de winst.

Naast de genoemde geografische verbreding zijn 
ook de eerste voorbereidingen gemaakt ten behoeve
van de productdiversificatie. Hierbij is met name
aandacht gegeven aan Funda Design en Funda
Finance. 

Investeringen

In 2004 zijn beperkte uitbreidings- en vervangings-
investeringen gedaan om de kwaliteit van de dienst-
verlening op het huidige hoge niveau te houden. 



Financiële positie

De gezonde financiële positie is in 2004 verder
verbeterd. Dit is het directe gevolg van de
operationele activiteiten. De bekrachtiging van het
aandeelhoudersbesluit van 28 maart 2001 door de
Raad van Commissarissen  op 17 november 2004
heeft geresulteerd in een volstorting van aandelen A
ten laste van de agioreserve.

Organisatie

Het acceleratie programma heeft een extra druk
gelegd op de organisatie om nieuwe producten en
markten te ontwikkelen. De gerealiseerde
vorderingen zijn positief en bewijzen de kracht en
kwaliteit van zowel afzonderlijke werknemers als
ook het geheel. Deze organisatie blijkt inmiddels een
geoliede machine te zijn die goed in staat is om in
een veranderende omgeving een blijvend hoge
kwaliteit van dienstverlening te leveren.

De wijze waarop de Raad van Commissarissen
fungeert ervaart de directie niet alleen als buiten-
gewoon plezierig doch bovenal als zeer productief. 

Het beleid van funda is er op gericht om vele zaken
te outsourcen. Dit vereist dat onze partners een
gelijke flexibiliteit aan de dag moeten leggen om
blijvend die kwaliteit te leveren die noodzakelijk is
om onze kwaliteitseisen te kunnen bieden aan zowel
makelaars, consumenten als adverteerders. De
directie is hen daarvoor dan ook zeer erkentelijk en
hoopt dat zij ook in de toekomst op haar partners
kan blijven vertrouwen.

De funda organisatie telde gemiddeld 21 mensen 
in 2004 (18 in 2003). Ultimo 2004 is het aantal
werknemers toegenomen tot 23 (FTE 21). Over 2003
was het aantal werknemers 20 (FTE 18).

Corporate Governance

“De ‘pas toe of leg uit’-regel uit de Tabaksblat Code
gaat in per 31 december 2004 en is daarmee een
verplicht onderdeel in de jaarverslaggeving over 2004
van beursgenoteerde vennootschappen.”

Transparantie is een kernbegrip voor funda. 
De ‘transparency’ is niet alleen gericht op onze

gebruikers, klanten, partners en werknemers, 
doch zeker ook op de aandeelhouders. In dit 
kader conformeert de directie zich voorzover in
redelijkheid mogelijk aan “Deze beginselen van
deugdelijk bestuur”. Het handelen van de directie
alsmede dat van de Commissarissen is in de geest
van genoemde beginselen.

Toekomst 

Het sleutelwoord voor 2005 is ‘verbreding’. De
ingezette weg van diversificatie in 2004 zal in 2005
verder worden geconcretiseerd. Iedere definitieve
investering zal uitsluitend gebaseerd zijn op een
businesscase die op termijn kan resulteren in een
belangrijke winstbijdrage. Dergelijke substantiële
investeringen zal funda bij voorkeur tezamen met
lokale partners verrichten. Om de lange termijn
doelstellingen te realiseren houdt de directie
uitdrukkelijk de mogelijkheid open om te
participeren in bedrijven die zowel een strategische
als financiële fit bieden.

De huidige activiteiten van Funda zullen in 2005
niet leiden tot materiele investeringen. Effectuering
van de internationalisatiestrategie kan resulteren 
in zeer substantiële investeringen welke niet uit de
huidige liquiditeitspositie gefinancierd kunnen
worden.

Voor 2005 verwacht de directie de huidige
dienstverlening met slechts een beperkte uitbreiding
van de bestaande organisatie te kunnen realiseren.

Om bovengenoemde zaken succesvol te kunnen
realiseren zal het noodzakelijk zijn dat de core-
business van funda - zijnde funda.nl - succesvol blijft.
Dit impliceert dat de directie onverminderd alle
aandacht zal geven aan de Nederlandse activiteiten
zodat deze op het huidige hoge niveau blijven.

Amsterdam, 24 januari 2005

Namens de Directie,

Marque Joosten
Algemeen Directeur
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wereldwijd wonen
Internet doet grenzen vervagen. 

Culturen smelten samen en mensen

komen tot elkaar. Het traditionele

wonen verandert in het ‘nieuwe wonen’. 

In deze veranderende omgeving

werkt funda. Als voorloper en als

vernieuwer in de vastgoedmarkt.

Haast zonder beperkingen is

funda overal en altijd voor iedereen

toegankelijk. 
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3.1     Balans per 31 december 2004 voor resultaatverdeling

Bedragen in euro's 31/12/2004 31/12/2003

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Advertentieruimte -rechten - 1.435.523

Materiële vaste activa
Inventaris & verbouwing 14.976 83.690
Computers & infrastructuur 168.441 213.251

183.417 296.941
Financiële vaste activa

Deelnemingen 25.516 9.180

208.933 1.741.644

Vlottende activa

Vorderingen
Latente belastingvorderingen 1.482.153 1.922.738
Handelsdebiteuren 763.214 827.769
RC deelnemingen 3.764 -
Overige vorderingen en overlopende activa 1.489.956 298.739

3.739.087 3.049.246

Liquide middelen 7.064.181 4.912.559

10.803.268 7.961.805

11.012.201 9.703.449

J a a r v e r s l a g  F u n d a  N V  2 0 0 4

3. Jaarrekening
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Bedragen in euro's 31/12/2004 31/12/2003

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal 8.671.250 3.721.250 
Agio reserve 7.183.549 12.167.099 
Wettelijke reserve 378 378 
Overige reserves -/- 7.155.716 -/- 10.751.117

8.699.461 5.137.610

Resultaat lopend boekjaar 554.854 3.595.401

9.254.315 8.733.011 

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 1.122.032 384.947 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 40.222 116.655 
Overige schulden en overlopende passiva 595.632 468.836 

1.757.886 970.438 

11.012.201 9.703.449 
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3.2   Winst- en verliesrekening over 2004

Bedragen in euro's 2004 2003

Netto omzet 6.280.317 4.620.522 
Kostprijs van de omzet 121.419 389.818 

Bruto omzetresultaat 6.158.898 4.230.704

Verkoop kosten 1.881.939 990.037 
Algemene kosten 3.361.339 2.816.833 

Som der kosten 5.243.278 3.806.870 

Netto omzetresultaat 915.620 423.834

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 143.895 98.829 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 1.059.515 522.663

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/- 500.942 3.072.738
Aandeel in resultaat deelneming -/- 3.719 

Resultaat na belastingen 554.854 3.595.401
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3.3   Kasstroomoverzicht over 2004

Bedragen in euro's 2004 2003

Kasstromen van operationele activiteiten
Kasstromen van bedrijfsoperaties

Netto omzetresultaat 915.620 423.834
Afschrijvingen 739.476 753.333 
Mutaties in vorderingen -/- 689.841 -/- 2.031.603 
Mutaties in kortlopende schulden 787.448 344.324

1.752.703 -/- 510.112
Kasstromen van operationele activiteiten

Ontvangen rente 143.895 98.829 
Vennootschapsbelasting -/- 500.942 3.072.738
Resultaat deelneming -/- 3.719 -   

-/- 360.766 3.171.567 

1.391.937 2.661.455

Kasstromen van investeringsactiviteiten
Desinvestering immateriële vaste activa 898.398 -
Inventaris & verbouwing -/- 3.633 -/- 80.931 
Computers & infrastructuur -/- 85.194 -/- 196.280
Financiele vaste activa -/- 16.336 -

793.235 -/- 277.211

Kasstromen van financieringsactiviteiten
Mutatie gestort en opgevraagd kapitaal 4.950.000 -
Mutatie agioreserve -/- 4.983.550 -/- 17.470

-/- 33.550 -/- 17.470   

Mutatie kaspositie 2.151.622 2.366.774

Liquide middelen per 1/1 4.912.559 2.545.785 
Liquide middelen per 31/12 7.064.181 4.912.559 

2.151.622 2.366.774
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internationaal netwerk
Groei door innovatie staat centraal in

de ontwikkeling van funda.

Betrouwbare partners zijn daarbij van

essentieel belang. Funda heeft gewerkt

aan een sterk netwerk binnen en

buiten Nederland. Dat maakt het

mogelijk de groei te realiseren

die noodzakelijk is om te

overleven in de steeds veranderende

mondiale omgeving.
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Algemeen

Doelstelling

De vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,
heeft als statutaire doel-stellingen: het uitbouwen,
onderhouden en exploiteren van één of meer 
internetsites waarop aan wonen, bedrijfsonroerende
zaken, agrarische onroerende zaken en/of vastgoed-
management gerelateerde informatie met betrek-
king tot objecten, goederen en diensten worden
aangeboden; en het leveren van aan wonen, bedrijfs-
onroerende 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.

Deelnemingen

Deelnemingen, gewaardeerd   Aandeel 
op nettovermogenswaarde in kapitaal

Funda Finance BV 100%
Funda Polska Sp Z O.O. 100%

Het door een derde partij gehouden 49% aandelen-
belang in Funda Finance BV - statutair gevestigd te
Amsterdam - is tegen nominale waarde overgedragen
aan Funda NV.  Deze overdracht is op 31 december
2004 geformaliseerd ten overstaan van de notaris. 

Op 26 augustus 2004 is ten overstaan van de notaris
Funda Polska Sp. Z O.O. opgericht. Dit betreft een
100% dochteronderneming welke gevestigd is te
Warschau (Polen).

Tussen de verbonden partijen hebben in 2004 géén
transacties plaatsgevonden. Beide vennootschappen
zijn in 2004 niet operationeel actief geweest.

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

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 
indirecte methode. Kasstromen in vreemde valuta
zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden 
afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangen rente is opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten.

Investeringen in groepsmaatschappijen worden 
verwerkt tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van
binnen de geacquireerde onderneming aanwezige
geldmiddelen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in euro's en in overeen-
stemming met in Nederland aanvaarde verslag-
gevingregels. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde tenzij een andere waarde-
ringsgrondslag is vermeld. 

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. Conform contract
heeft de restwaarde geresulteerd in een nagekomen
stortingsverplichting in liquide middelen op de 
aandelen C.

J a a r v e r s l a g  F u n d a  N V  2 0 0 4

3.4 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening
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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. 
De netto vermogenswaarde wordt berekend volgens
de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.

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 belasting-
vorderingen en –verplichtingen geschiedt tegen 
de op het einde van de verslagperiode geldende 
tarieven, voorzover reeds bij wet vastgesteld.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd op 
nominale waarde.

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 de verslagperiode. 
De resultaten op transacties worden verantwoord 
in de periode 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 de verslagperiode 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 de verslagperiode waarop zij 
betrekking hebben. De afschrijvingen en overige
waardeverminderingen op de onder de immateriële
vaste activa opgenomen advertentieruimte 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 ver-
krijgingsprijs. 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 de 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 2004

Bedragen in euro’s 2004

Balans 1 januari 1.435.523  

Afschrijvingen 537.125
Desinvestering immateriële vaste activa 898.398  

Balans 31 december - 

Materiële vaste activa

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

Aanschafwaarde 608.885 848.641 1.457.526
Cumulatieve afschrijvingen -/- 525.195 -/- 635.390 -/- 1.160.585

Boekwaarde 31 december 2003 83.690 213.251 296.941

Mutaties 
Investeringen 3.633 85.194 88.827
Afschrijvingen -/- 72.347 -/- 130.004 -/- 202.351

-/- 68.714 -/- 44.810 -/- 113.524

Boekwaarde 31 december 2004 14.976 168.441 183.417

Aanschafwaarde 612.518 933.835 1.546.353
Cumulatieve afschrijvingen -/- 597.542 -/- 765.394 -/- 1.362.936

Boekwaarde 31 december 2004 14.976 168.441 183.417

Afschrijvingspercentage 20% - 50% 20% - 50%
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Immateriële vaste activa

De vennootschap heeft gedurende vier jaar recht
gehad op advertentieruimte in de media van de
Wegener groep tegen de van tijd tot tijd geldende
commerciële tarieven en condities. Het per 
31 december 2004 niet aangewende deel van de adver-
tentieruimte heeft per die datum alsnog geresulteerd
in additionele stortingsplicht van Wegener NV. 

Deze verplichting is per balansdatum opgenomen
onder de overige vorderingen. In de eerste helft van
januari is deze vordering volledig door Wegener NV
voldaan.

De bijzondere waardevermindering welke in dit
kader heeft plaatsgevonden gedurende de eerste
negen maanden van 2004, is in het vierde kwartaal
volledig herwaardeerd en aangewend. 
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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

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 -/- 7.155.716 -/- 7.155.716

Kapitaalsbelasting -/- 87.897 -/- 87.897

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

Mutaties 2004
volstorting 33 aandelen A 4.950.000 -/- 4.950.000
kapitaalsbelasting -/- 33.550 -/- 33.550
inkoop aandelen C - -  - - -

Stand 31 december 2004 8.671.250 7.183.549 378 -/- 7.155.716 8.699.461

In de periode van aanschaffing wordt naar tijdsgelang
afgeschreven. Gedurende de periode buiten gebruik
gestelde activa leiden tot een aanpassing van de aan-
schafwaarde en cumulatieve afschrijving voor een
bedrag gelijk aan oorspronkelijke aanschafwaarde en
cumulatieve afschrijving van het betreffende actief.

Financieel vaste activa

Funda heeft haar belang van 51% in het geplaatste en
volgestorte aandelenkapitaal van Funda Finance BV -
uitgebreid tot 100%. Tot op heden is deze in
Amsterdam gevestigde vennootschap operationeel
niet actief geweest.

Funda heeft een 100% dochter opgericht in Polen,
Funda Polska Sp Z O.O. Deze in Warschau (Polen)
gevestigde vennootschap is in 2004 operationeel 
niet actief geweest. De functionele valuta van deze
vennootschap is de euro.

Latente belastingen

Deze post betreft de nominale waarde van het onbe-
perkt compensabele verlies ad € 4.7 miljoen tegen
31,5% (34.5% in 2003). Verondersteld is dat het compen-
sable verlies volledig zal worden aangewend in 2005.

Overige vorderingen

Deze post betreft met name een vordering van 
€ 0.9 miljoen op Wegener uit hoofde van de nage-
komen stortingsplicht in contanten op aandelen C 
alsmede een bedrag - groot € 0.3 miljoen - van nog 
te factureren omzet over de maand december.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn volledig direct opeisbaar.
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Eigen vermogen

Het positieve resultaat na belastingen over 2004 -
groot € 554.854, - is afzonderlijk in de balans 
opgenomen. Over de vergelijkbare periode in 2003
was dit resultaat € 3.595.401 positief.

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 aandeelhoudersbesluit van 28 maart 2001 om
aandelen A volledig vol te storten ten laste van de
agioreserve is bekrachtigd en derhalve geëffectueerd
middels het besluit van Raad van Commissarissen
van 17 november 2004.  

Ingekochte eigen aandelen

Met inachtneming van de wettelijke kapitaalbescher-
mingsregels ex artikel 2:207 BW zijn gedurende het
verslagjaar 3 aandelen C van elk nominaal € 50.000,--
door de vennootschap om niet verkregen.
Vorenstaande transactie is op 21 januari 2005 gefor-
maliseerd ten overstaan van de notaris en sluit aan
bij een aangepaste waardering van de inbreng van 
de verschillende aandeelhouders. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Leasecontracten

De vennootschap heeft leasecontracten voor 
bedrijfsauto’s gesloten met een gemiddelde 
resterende looptijd van 17.4 maanden. 
De jaarlijkse leaseverplichting bedraagt € 89.000.

Hostingovereenkomst

De vennootschap heeft een hostingovereenkomst
welke eindigt in het derde kwartaal 2007. 
De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 220.000.

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.

Soort aandelen geplaatst en gestort winstrecht in % winstrecht in %* stemrecht in %
aandelenkapitaal

Aandelen A 6.600.000 43 45 77
Aandelen B 821.250 24 25 10
Aandelen C 1.250.000 33 30 13

8.671.250 100 100 100

*gecorrigeerd voor ingekochte aandelenHet gestort en opgevraagd kapitaal is als volgt te specificeren:
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3.4.2  Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2004

Bedragen in euro’s 2004 2003

Netto omzet
Advertising - algemeen 3.421.368 2.474.028 
Advertising - makelaarskantoren 875.848 893.406 
Advertising - objecten 1.796.325 832.968 
Overige 186.776 420.120 

6.280.317 4.620.522

Verkoop kosten
Kosten verkoop 277.716 176.782 
Kosten marketing 1.067.098 416.621 
Afschrijving advertentieruimte-rechten 537.125 396.634 

1.881.939 990.037 

Algemene kosten
Kosten beheer en development 1.820.343 1.415.768 
Overige 1.338.645 1.044.366 
Afschrijving inventaris & verbouwing 72.347 140.474 
Afschrijving computers & infrastructuur 130.004 216.225 

3.361.339 2.816.833

Personeelskosten 2004 2003

Lonen & salarissen 1.322.860 1.164.822 
Sociale lasten 103.216 70.070 
Pensioenen 72.461 66.394 
Overige 108.132 11.336 

1.606.669 1.312.622
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Belastingen

Het fiscaal resultaat over de verslagperiode is gelijk
aan het commerciële resultaat, rekening houdend
met investeringsaftrek. Het fiscale resultaat is 
verrekenbaar met onbeperkt compensabel verliezen
uit het verleden. 

Binnen de vennootschap is nog een onbeperkt 
compensabel  verlies aanwezig uit het verleden 
ad ruim € 4.700.000. Dit verlies is nominaal
gewaardeerd tegen een tarief van vennootschaps-
belasting van 31,5%.

Overige informatie

Werknemers

Ultimo 2004 had de vennootschap 21 FTE in dienst
(het gemiddelde aantal FTE over 2004 was 20). 
De funda organisatie had 23 mensen in dienst per 
31 december 2004. 

Bestuurders en commissarissen
De bezoldiging conform art 383 Boek 2 BW van 
de Raad van Commissarissen en de directie over
2004 waren respectievelijk € 7.500 (2003: € 7.500) 
en € 445.000 (2003: € 411.000).  

Amsterdam, 24 januari 2005

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 boven-
staande staat ter vrije beschikking van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders met dien verstande
dat bij de berekening van het resultaat dat op aande-
len 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. 

4.2 Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt het netto resultaat ad € 554.854
volledig beschikbaar te stellen aan de aandeelhou-
dersvergadering. 

4.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen
voorgedaan, die een materiële invloed op de organi-
satie en/of de financiële positie van de onderneming
hebben.

4.4 Accountantsverklaring

Aan de directie en de Raad van Commissarissen van
Funda N.V.

Opdracht

Involge uw opdracht hebben wij de in dit verslag
opgenomen jaarrekening 2004 van Funda N.V. te
Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opge-
steld onder verantwoordelijkheid 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 jaarrrekening
geen onjuistheden van materieel balang bavat. 
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 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 jaarrrekening een
getrouw beeld geeft van de grootte en de samen-
stelling van het vermogen op 31 december 2004 
en van het resultaat over 2004 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.

24 januari 2005
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4 Overige gegevens
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grenzeloze mogelijkheden
Funda gaat verder dan anderen. Funda

verrast steeds opnieuw. De mogelijkheden

om ons heen zijn onbegrensd. De juiste

keuze is dus steeds weer essentieel.

Ook in 2005 zal funda doorgaan

met deze werkwijze. Versterking

van de positie in Nederland en de

mogelijkheden van internationale

expansie onderzoeken. De wereld ligt 

voor ons open.



23J a a r v e r s l a g  F u n d a  N V  2 0 0 4



Colofon

Funda NV

Postbus 94591

1090 GN Amsterdam

T 020 5618200

F 020 5618201

www.funda.nl

Ontwerp

72dpi, Amsterdam

Illustraties

Alex Williamson, Londen

Produktie

Rijser Grafische Communicatie, Purmerend

24 J a a r v e r s l a g  F u n d a  N V  2 0 0 4



Raad van Commissarissen Funda NV

Bert Vis Servi van der Heijden Max Sedelaar

Bestuur Stichting Administratiekantoor Funda

Roel Wijmenga Jean Kierkels Ger Hukker

Directie Funda NV

Marque Joosten  Eric Sas Marijn  Pijnenborg








