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1 Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is acht maal
bijeengekomen in 2005. Dit overleg met de Directie
heeft altijd plaatsgevonden in een open,
constructieve sfeer.

In 2005 heeft Funda het 1e lustrum bereikt en 
de Raad van Commissarissen vindt dat Funda 
zich sinds de oprichting zeer voorspoedig heeft
ontwikkeld. Funda heeft zich meer dan bewezen.

Funda heeft zich niet alleen meer dan bewezen 
op de woningmarkt. Ook op het gebied van zakelijk
onroerend goed heeft Funda zich in 2005 sterk
ontwikkeld. Hetgeen ook van toepassing is op 
de woningverhuurmarkt van VGM
vastgoedmanagement. In 2005 is Funda Finance
gestart en deze zal verder ontwikkeld worden 
in het komende jaar.

Funda zal nu zeker niet op de lauweren gaan rusten.
Nee, doorgroei en verdere ontwikkelingen zijn
noodzakelijk. De concurrentie zit niet stil en de
komende jaren zullen van essentieel belang zijn.
Overnames of samenwerking met andere partijen
kunnen hierbij niet uitgesloten worden. De Directie
van Funda zal blijven investeren in continuïteit,
groei en rendement.

Terwille van overzichtelijkheid, duidelijkheid en
beheersbaarheid zal de juridische structuur worden
gewijzigd.

De Raad van Commissarissen verwacht voor 
het komende jaar dat de door de Directie met
enthousiasme en ambitie gepresenteerde plannen
zullen worden verwezenlijkt. De Raad van
Commissarissen constateert dat ambitieniveau,
kennis en kunde van zowel Directie als medewerkers
vertrouwen geeft voor de toekomst. De Raad van
Commissarissen zal zich sterk blijven maken 
voor een verdere ontwikkeling van Funda, dit 
in het belang van aandeelhouders.

Amsterdam, 25 januari 2006

Namens de Raad van Commissarissen, 

Bert Vis
Voorzitter
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Algemeen

2005 is een zeer belangrijk jaar geweest voor 
de toekomst van Funda. 
Enerzijds is een begin gemaakt met de
merkdiversificatie van Funda en anderzijds zijn 
ook alle voorbereidingen getroffen voor een
holdingstructuur waardoor naar de toekomst 
op een verantwoorde wijze de expansie strategie
vorm kan worden gegeven.

Kernbegrip in 2005 was “internationalisatie” 
Met behoud van de leidende positie op de
Nederlandse online onroerend goed markt, denkt 
de directie stappen te kunnen zetten over de
Nederlandse landsgrenzen. Weliswaar zijn in 2005
concrete investeringsbeslissingen niet genomen,
doch in diverse landen voert de directie momenteel
gesprekken die kunnen resulteren in de exploitatie
van nieuwe websites welke sterke gelijkenis zullen
vertonen met het huidige funda concept. 

Gelijktijdig heeft de voortdurende aandacht van 
de directie voor de core-business geresulteerd in een
substantiële groei van kernvariabelen als onder meer
bezoekersaantallen en klanttevredenheid. Belangrijk
voor zowel de aandeelhouders als ook ter
ondersteuning van de beoogde groeiprojecties, is dat

deze ontwikkelingen eveneens hebben geresulteerd
in een substantiële toename van de omzet met 60%
ten opzichte van 2004. De voortdurende nadruk op
kostenbeheersing alsmede de aard van de business,
heeft er toe geleid dat het netto omzetresultaat zelfs
ruim verdrievoudigd is ten opzichte van 2004.  

Het merk Funda zal in de toekomst hét
onderscheidende element zijn van de activiteiten
van Funda NV. De in 2005 gevoerde reclame
campagnes op zowel televisie als radio hebben 
een belangrijke eerste bijdrage geleverd aan deze
merkbeleving bij zowel consumenten, adverteerders
en partners.

De gerealiseerde omzetstijging van bijna 60% ten
opzichte van 2004 is ruim boven budget.  De stijging
van de operationele kosten met eveneens 15% is 
een direct resultaat van de gevoerde
diversificatiestrategie. Genoemde activiteiten 
zullen naar verwachting bijdragen aan de korte 

doch bovenal lange termijn winstdoelstellingen. 
De omzetontwikkeling is ook in 2005 opnieuw
positief. Het resultaat voor rente, belasting en
afschrijvingen vertoont een vergelijkbare positieve
trend. Grafisch zijn deze ontwikkelingen
weergegeven in onderstaande tabel.  

2 Directieverslag

fundain funda
funda.nl business.nl finance.nl overige totaalbedagen € 1000 2004 2005 2005 2005 2005 2005

Omzet 6.280 8.072 1.363 546 24 10.005 
Kostprijs 121 190 270 153 1 614 

6.159 7.882 1.093 393 23 9.391 

Operationele kosten
Verkoop kosten 1.882 1.392 290 83 194 1.959 
Algemene kosten 3.361 2.842 435 55 715 4.047 

5.243 4.234 725 138 909 6.006 

Netto omzetresultaat 916 3.648 368 255 (886) 3.385 

Omzet- en resultaatontwikkeling uitgesplitst naar de verschillende activiteiten
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funda.nl

Opbrengst categorieën:

Advertising - Algemeen 

De positie van funda.nl is opnieuw in 2005 verder
verbeterd ten opzichte van 2004. Dit vertaalt zich 
in een aanzienlijke toename van pageviews en
bezoekersaantallen (+25% ten opzichte van 2004).
Deze toegenomen bezoekersaantallen vertalen zich
in een evenredige toename van de totale inkomsten 
van Funda.nl. Helaas blijft de belangstelling van
adverteerders hierbij achter (+ 16% ten opzichte 
van 2004). 

De grenzen aan de groei van funda.nl lijken derhalve
voor het eerst zichtbaar te worden. De directie
verwacht dat het relatieve belang van adverteerders
de komende jaren verder zal achterblijven. 

Advertising -  Objecten

De in 2004 sterk ingezette groeiende belangstelling
van zowel consumenten als makelaars voor een
verbeterde presentatie van objecten op funda.nl 
is in 2005 opnieuw nadrukkelijk gecontinueerd. 
De omzetstijging van bijna 50% is zonder meer 
een prestatie van formaat. Gelijktijdig is de sterke
afhankelijkheid van een beperkt aantal producten de
voornaamste reden dat de Directie blijft investeren
in nieuwe diensten welke invulling kunnen geven
aan de groeiende behoefte van consumenten om
objecten beter dan gemiddeld te presenteren.

Advertising - Makelaars

De centrale inkoop van makelaarsdiensten
gecombineerd met de sterk toegenomen
belangstelling van makelaars om hun kantoor 
op een bijzondere manier te presenteren op funda
maakt dat deze opbrengstcategorie met ruim 60% 
is gestegen ten opzichte van 2004. Deze toename 
is ruim 10% boven het al zeer ambitieuze budget.
Gegeven de hoge participatiegraad van NVM
makelaars heeft de centrale inkoop in een duidelijk
behoefte voorzien. Ook voor 2006 heeft de directie
met de NVM een voor partijen bevredigende
continuering kunnen geven aan deze voor de NVM
makelaars zeer belangrijke faciliteit.

Kosten
De sterke stijging van de omzet van funda.nl was
mogelijk met een lager kostenniveau daar een deel
van de bestaande kosten gealloceerd konden worden
aan de nieuwe activiteiten.  In 2005 heeft de directie
er voor gekozen om middels een TV campagne
funda.nl duurzamer te positioneren. De gevoerde
campagne heeft slechts geresulteerd in een beperkt
hoger kostenniveau daar aanzienlijke besparingen
zijn doorgevoerd op andere media-uitingen.  

De directe kosten als percentage van de omzet is 
in 2005 opnieuw op een vergelijkbaar laag niveau
gebleven als in 2004.

fundainbusiness.nl

De commerciële lancering in het tweede kwartaal
van fundainbusiness.nl is zeer succesvol gebleken.
De professionalisering van de presentatie van
zakelijk onroerend goed blijkt in een duidelijke
behoefte te voorzien. Weliswaar is er sprake van 
een sterkere concurrentie dan in de residentiële
markt doch de ruime ervaringen van Funda hebben
in belangrijke mate bijgedragen aan het feit dat
fundainbusiness.nl nu reeds met trots haar
marktleiderschap kan claimen. Belangrijker dan
deze eerste positie, is Funda vooral verheugd  dat
zowel de bedrijfsonroerendgoed makelaars alsook 
de eindgebruikers in steeds grotere getale hun weg
naar fundainbusiness.nl weten te vinden.
Nu reeds blijkt deze service voor bedrijfsmakelaars
en eindgebruikers te kunnen bijdragen aan het
commerciële resultaat van Funda NV. Het in 2005
gerealiseerde omzetniveau van ruim € 1,35 miljoen
zal naar verwachting nog een aanzienlijk
groeipotentie in zich hebben.



Overige activiteiten

De diversificatiestrategie van Funda valt uiteen in
een tweetal facetten. Enerzijds vindt er verbreding
plaats van de activiteiten (productdiversificatie) 
en anderzijds vindt er ook een geografische
diversificatie. De eerder gezette concrete stap 
in Polen heeft tot op heden nog niet het beoogde
resultaat opgeleverd. De directie verwacht niet 
dat hier op korte termijn enige verandering in 
zal optreden. Anderzijds is de directie momenteel
aanzienlijk positiever ten aanzien van de voortgang
van de gesprekken in Ierland. In nauw overleg met 
de Raad van Commissarissen is hier een voorstel voor
exclusieve langdurige samenwerking met de IAVI, 
de leidende Ierse makelaarsvereniging, besproken. 
De directie verwacht in het eerste kwartaal van 2006
hierover uitsluitsel te kunnen geven. 

Daarnaast voert de Directie concrete gesprekken
voor overname en of samenwerking in Zuid Europa.
De grote markten aldaar zijn zowel vanuit residen-
tieel alsook recreatie perspectief zeer interessant.

Naast de genoemde geografische verbreding is ook de
eerder ingezette productdiversificatie in 2005 verder
vorm gegeven. In het derde kwartaal van 2005 is de
website fundafinance.nl gelanceerd. Naast de eerste
financiële content, biedt deze website ook informatie
over een eerste funda gelabelde verzekering “funda
Huiszeker”. In 2005 heeft Funda met de website
fundafinance.nl een omzet weten te realiseren van €
0,5 miljoen. Alleen indien nieuwe producten worden
geïnitieerd kan dit bedrag in 2006 verder toenemen.

De website fundadesign.nl voldoet nog niet aan de
verwachtingen. De Directie heeft voorbereidingen
getroffen om deze activiteit verder te laten
ontwikkelen.

In 2005 zijn voorbereidende initiatieven genomen
om de productdiversificatie verder vorm te geven 
in 2006 en volgende jaren.

Investeringen

In 2005 zijn beperkte vervangings- en 
uitbreidingsinvesteringen gedaan in hardware om 
de kwaliteit van de dienstverlening op het huidige
hoge niveau te houden. Met name de investeringen
in het vierde kwartaal in de mediaserver zullen
bijdragen aan een verbeterde performance.

In vierde kwartaal van 2005 is Funda terug verhuisd
naar de gerenoveerde oude locatie in het voormalige
“Renaultgebouw” aan de Wibautstraat te
Amsterdam. De investering in deze geografisch 
goed bereikbare locatie bedraagt circa € 0,2 miljoen. 
De directie heeft een 10-jarige huurovereenkomst
gesloten.

Financiële positie & risicobeleid

Als gevolg van het positieve resultaat in 2005, is 
de gezonde financiële positie van Funda aanzienlijk
verder verbeterd. De eerste dividenduitkering in
2005 – groot € 0,5 miljoen – was conform het eerder
vastgelegde lange termijn dividendbeleid. 

De positieve ontwikkeling van stabiele kasstromen
in combinatie met de beschikbare liquide middelen
bieden de onderneming nu reeds een aanzienlijke
slagkracht om verdere groei te kunnen realiseren.

In het tweede kwartaal van 2005 heeft de directie
van Funda een Interest Rate Swap afgesloten om
zodoende de rente-inkomsten over een nominale
waarde van € 5,0 miljoen te fixeren op een niveau
dat vergelijkbaar is met een rente vastperiode van
30 maanden terwijl de directie gelijktijdig de
beschikking behoudt over deze liquide middelen.
Voortijdige aanwending van een belangrijk deel 
van de liquide middelen zal op dat moment
resulteren in een rente mismatch.

Middels een twee-jaarlijkse risico-analyse
inventariseert de directie actief de risico’s welke
voortvloeien uit haar operatie. Waar nodig treft 
zij op dat moment actief risico-beheersende
maatregelen.

Organisatie

In 2005 heeft de organisatie opnieuw bewezen een
uitzonderlijk team te zijn. In alle facetten heeft 
de onderneming een verdere groei doorgemaakt 
die alleen mogelijk was met de inzet en kennis 
van mensen dat Funda nu vormt en met de
voortdurende support van de NVM en NVM
makelaars. De introductie van 2 nieuwe websites in
2005 – fundainbusiness.nl en fundafinance.nl – was
alleen mogelijk als gevolg van de goede onderlinge
samenwerking.
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De samenwerking met de Raad van Commissarissen
is in 2005 opnieuw als zeer positief ervaren door 
de directie. De steun die zij biedt in de belangrijke
beslissingen ervaart de directie als uiterst nuttig. 

Het outsourcing beleid is ook in 2005 met succes
gecontinueerd. Het vaste team van partners biedt 
op competitieve condities een uitstekende
dienstverlening.  De directie dankt deze vaste relaties
voor hun inzet en verwacht dit dit beleid ook in
2006 verder gecontinueerd kan worden.

De funda organisatie telde gemiddeld 24 mensen 
in 2005 (21 in 2004). Ultimo 2005 is het aantal
werknemers toegenomen tot 24 (FTE 21). Over 2004
was het gemiddelde aantal werknemers 22 (FTE 21).

Corporate Governance

Sinds de oprichting van Funda is transparantie een
kernbegrip voor funda. Het is onze corebusiness.
Deze ‘transparency’ willen wij ook uitdragen naar
onze aandeelhouders. Het handelen van de directie
en Raad van Commissarissen is in de geest van de
beginselen als geformuleerd in de Code Tabaksblat.
De directie en Raad van Commissarissen zullen
voortdurende aandacht geven om haar beleid
voortdurend aan deze beginselen te blijven toetsen.

Toekomst 

Het sleutelwoord voor 2006 is “turning point”. 
De huidige positie van Funda op de Nederlandse
onroerend goed markt is weliswaar goed, doch de
directie onderkent dat er initiatieven zijn op diverse
terreinen die de huidige positie op de Nederlandse
onroerend goedmarkt kunnen ondermijnen.
Gelijktijdig zal de presentatie van onroerend goed
via internet zich internationaliseren. Concrete
initiatieven zijn gaande in deze. Dit impliceert 
dat de directie verwacht dat op termijn ook
buitenlandse concurrentie zich op de Nederlandse
markt zal aandienen. De directie denkt deze
concurrentie het beste te kunnen pareren door 
zelf ook een internationale positie op te bouwen.
Bovendien is de huidige kennis en ervaring die
Funda in Nederland heeft opgebouwd zodanig 
dat deze een belangrijke bijdrage kan bieden aan
buitenlandse initiatieven. Ook de financiële positie
geeft Funda in dit opzicht een competitief voordeel
ten opzichte van vele andere “real estate portals” 
in Europa.

Om de huidige positie op de Nederlandse markt
verder te verstevigen zal er in 2006 aanzienlijk
worden geïnvesteerd in het “chassis” van funda.nl 
en fundainbusiness.nl om zodoende beter voorbereid
te zijn op productontwikkelingen en gelijktijdig 
de stabiliteit van de website verder te verbeteren. 
De directie verwacht hiertoe een investering te
moeten doen van circa € 1,0 miljoen.

De nieuwe productdiversificatie initiatieven 
alsook de buitenlandse plannen zullen resulteren 
in aanzienlijke uitbreiding van het geïnvesteerd
vermogen. De huidige leencapaciteit alsmede
liquiditeitspositie zullen deze plannen in belangrijke
mate mogelijk moeten maken.

Voor 2006 verwacht de directie de huidige
dienstverlening met de bestaande organisatie te
kunnen realiseren. Nieuwe initiatieven zullen
resulteren in een uitbreiding van het aantal
werknemers, doch gelijktijdig zal daarbij het huidige
beleid om zo veel mogelijk diensten te outsourcen
worden gecontinueerd. De investering om een
kwalitatief hoogwaardige organisatie op te bouwen,
biedt nu de basis om de genoemde diversiteit van
initiatieven te ontplooien. 

Amsterdam, 25 januari 2006

Namens de Directie,

Marque Joosten
Algemeen Directeur
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3. Jaarrekening



J a a r v e r s l a g  F u n d a  N V  2 0 0 58

3.1     Balans per 31 december 2005 voor resultaatverdeling

Bedragen in euro's 31/12/2005 31/12/2004

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)
Inventaris & verbouwing 182.424 14.976 
Computers & infrastructuur 359.302 168.441 

541.726 183.417 
Financiële vaste activa (2)

Deelnemingen 9.472 25.516  

551.198 208.933 

Vlottende activa

Vorderingen
Latente belastingvorderingen (3) 316.075 1.482.153 
Handelsdebiteuren (4) 1.371.006 763.214 
RC deelnemingen (5) 5.083.902 3.764 
Overige vorderingen en overlopende activa (6) 916.843 1.489.956 

7.687.826 3.739.087

Liquide middelen (7) 4.900.467 7.064.181 

12.588.293 10.803.268 

13.139.491 11.012.201
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Bedragen in euro's 31/12/2005 31/12/2004

Eigen vermogen (8)

Gestort en opgevraagd kapitaal 8.671.250 8.671.250 
Agio reserve 7.183.549 7.183.549 
Wettelijke reserve 378 378 
Overige reserves -/- 7.111.862 -/- 7.155.716

8.743.315 8.699.461 

Resultaat lopend boekjaar 2.404.330 554.854 

11.147.645 9.254.315 

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 704.145 1.122.032 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 204.336 40.222 
Overige schulden en overlopende passiva 1.083.365 595.632 

1.991.846 1.757.886 

13.139.491 11.012.201 
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3.2   Winst- en verliesrekening over 2005

Bedragen in euro's 2005 2004

Netto omzet (9) 10.005.212 6.280.317 
Kostprijs van de omzet 614.510 121.419 

Bruto omzetresultaat 9.390.702 6.158.898 

Verkoop kosten (10) 1.958.581 1.881.939 
Algemene kosten (11) 4.047.484 3.361.339 

Som der kosten 6.006.065 5.243.278 

Netto omzetresultaat 3.384.637 915.620 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 201.816 143.895 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 3.586.453 1.059.515 

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (12) -/- 1.166.078 500.942
Aandeel in resultaat deelneming -/- 16.045 -/- 3.719

Resultaat na belastingen 2.404.330 554.854
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2005

Bedragen in euro's 2005 2004

Kasstromen van operationele activiteiten
Kasstromen van bedrijfsoperaties

Netto omzetresultaat 3.384.637 915.620 
Afschrijvingen 193.694 739.476 
Mutaties in Vorderingen (13) -/- 3.948.740 -/- 689.841
Mutaties in Kortlopende schulden 233.960 787.448 

-/- 136.449 1.752.703 
Kasstromen van operationele activiteiten

Ontvangen rente 201.816 143.895 
Vennootschapsbelasting (14) -/- 1.166.078 -/- 500.942
Resultaat deelneming -/- 16.045 -/- 3.719

-/- 980.307 -/- 360.766

-/- 1.116.756 1.391.937 

Kasstromen van investeringsactiviteiten
Desinvestering immateriële vaste activa -   898.398 
Inventaris & verbouwing -/- 193.273 -/- 3.633
Computers & infrastructuur -/- 358.730 -/- 85.194
Financiële vaste activa 16.045 -/- 16.336

-/- 535.958 793.235 

Kasstromen van financieringsactiviteiten
Dividenduitkering -/- 511.000 -   
Mutatie gestort en opgevraagd kapitaal -   4.950.000 
Mutatie agioreserve -   -/- 4.983.550

-/- 511.000 -/- 33.550

Mutatie kaspositie -/- 2.163.714 2.151.622

Liquide middelen per 1/1 7.064.181 4.912.559 
Liquide middelen per 31/12 4.900.467 7.064.181 

-/- 2.163.714 2.151.622 
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Algemeen

Doelstelling

De vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,
heeft als statutaire doelstellingen: 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 Projects BV 100%
Funda Polska Sp Z O.O. 100%

De bedrijfsnaam van Funda Finance BV is in het vier-
de kwartaal van 2005 gewijzigd in Funda Projects BV

Door Funda NV kan beslissende zeggenschap worden
uitgeoefend op zowel Funda Projects BV als op Funda
Polska Sp Z O.O.

In 2005 heeft Funda NV een direct opeisbare lening
verstrekt aan Funda Projects BV (Rekening courant
deelneming) om zodoende het rendement op liquide
middelen te verhogen.

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 
overeenstemming met in Nederland aanvaarde
verslaggevingregels. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij 
een andere waarderingsgrondslag 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 verslag-
periode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de
koers van afwikkeling.

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.

3.4 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening
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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 verliescompen-
satie, 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 de verslag-
periode geldende tarieven, voor zover reeds bij 
wet vastgesteld.

Financiële instrumenten

De effecten opgenomen onder de financiële vaste
activa en de vlottende activa, alsmede de afgeleide
financiële instrumenten worden gewaardeerd 
tegen de marktwaarde.  De marktwaarde is het
bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld
of een passief kan worden afgewikkeld tussen 
ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een
transactie bereid en onafhankelijk van elkaar 
zijn.

Waardeveranderingen van de marktwaarde van
financiële instrumenten worden direct opgenomen
in de winst-en-verliesrekening.

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 
verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats 
volgens de lineaire methode op basis van de 
geschatte economische levensduur.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers. 

Pensioenen
Funda heeft een zogenaamde toegezegde-bijdrage-
regeling. Hierbij worden premies betaald aan 
verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen
gebaseerd op het salaris in het betreffende jaar. 
De onderneming heeft voor deze pensioenregeling
geen andere wettelijke of feitelijke verplichting
indien er een tekort zich voordoet bij de verzeke-
ringsmaatschappij of het pensioenfonds. De met 
de pensioenaanspraken samenhangende lasten 
zijn gebaseerd op reeds verrichte arbeidsprestaties 
(de zogenaamde statische methode).

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over
het resultaat voor belastingen in de winst- en verlies-
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rekening, 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 buurt-
statistieken betreffende het Wonen-portal om niet
aan funda ter beschikking zal stellen. 

Valutarisico 

De vennootschap is voornamelijk werkzaam in 
de Europese Unie. Het zeer beperkte valutarisico 
van de vennootschap heeft betrekking op een aantal
posities in US dollars en Poolse Zloty’s. De directie
van Funda NV is van mening dat de kosten van 
het indekken van valutarisico’s niet opwegen tegen
de mogelijke baten. 

Renterisico 

De vennootschap loopt renterisico ten aanzien 
van rentebaten over rentedragende vorderingen. 
Het renterisico is gestabiliseerd middels het sluiten 
van een renteswap.

Kredietrisico 

De vennootschap heeft geen significante concen-
traties van kredietrisico. 
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3.4.1 Toelichting op de balans per 31 december 2005

1. Materiële vaste activa

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

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

Mutaties 
Investeringen 193.273 358.730 552.003
Desinvesteringen -/-182.424 -/- 359.306 -/- 541.730
Afschrijvingen 25.825 167.869 193.694
Afschrijvingen op desinvesteringen 182.424 359.306 541.730

167.448 190.861 358.309

Boekwaarde 31 december 2005 182.424 359.302 541.726

Aanschafwaarde 623.367 933.259 1.556.626
Cumulatieve afschrijvingen -/- 440.943 -/- 573.957 -/- 1.014.900

Boekwaarde 31 december 2005 182.424 359.302 541.726

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.

2. Financieel vaste activa

Funda heeft een belang van 100% in het geplaatste
en volgestorte aandelenkapitaal van Funda Projects
BV (voorheen Funda Finance BV) alsmede een belang
van 100% in het geplaatste en volgestorte aandelen-
kapitaal Funda Polska Sp. Z O.O., een vennootschap
gevestigd in Warschau, Polen.
Beide vennootschappen zijn tot op heden niet 
operationeel actief geweest. 

3. Latente belastingen

Deze post betreft de nominale waarde van het 
onbeperkt compensabele verlies ad € 1,1 miljoen
tegen 29.6% (31.5% in 2004). Verondersteld is dat 
het compensable verlies volledig zal worden 
aangewend in 2006.

4. Handelsdebiteuren

De post handelsdebiteuren per 31 december 2005
bedraagt € 1.371.006. Hierin is een voorziening voor
dubieuze debiteuren verwerkt van € 98.258. De
gemiddelde debiteurentermijn bedraagt 37 dagen. 
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5. RC deelnemingen 

De rekening courant deelnemingen hebben het
karakter van liquide middelen en zijn evenals de 
overige liquide middelen volledig direct opeisbaar.

6. Overige vorderingen en overlopende activa

De post overige vorderingen en overlopende activa
betreft voornamelijk de nog te factureren omzet over
december, te vorderen rente en vooruitbetaalde kosten.

7. Liquide middelen

De liquide middelen zijn volledig direct opeisbaar. 

Funda heeft een Interest Rate Swap gesloten ten
behoeve van het stabiliseren van de rente inkomsten.
Daartoe ontvangt zij 2,58% rente en betaalt zij 
3-maands Euribor over een nominale waarde van
€ 5.000.000. Deze renteswap heeft een looptijd van
april 2005 tot en met oktober 2007. Het saldo van 
de periodieke rente-onvangsten en –verplichtingen
alsmede de marktwaarde per balans ultimo zijn in
de resultatenrekening verwerkt onder het saldo 
rentebaten.

8. Eigen vermogen

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

Aandelen A
- 33 aandelen 6.600.000 (6.600.000) - - -

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 -/- 6.600.862 -/- 6.600.862

Kapitaalsbelasting -/- 121.447 -/- 121.447

Stand 31 december 2004 8.671.250 7.183.549 378 -/- 6.600.862 9.254.315 

Mutaties 2005

Resultaat 2005 2.404.330 2.404.330 

Beschikbaar gesteld dividend
(gecorrigeerd voor ingekochte aandelen) -/- 511.000 -/- 511.000

Stand 31 december 2005 8.671.250 7.183.549 378 -/- 4.707.532 11.147.645 
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Leasecontracten

De vennootschap heeft leasecontracten voor bedrijfs-
auto’s gesloten met een gemiddelde resterende loop-
tijd van 29 maanden. De jaarlijkse leaseverplichting
bedraagt € 92.000.

Hostingovereenkomst

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

Huurovereenkomst

De vennootschap heeft een huurovereenkomst welke
eindigt in het tweede kwartaal 2016. De jaarlijkse
huurverplichting bedraagt circa € 230.000 (incl. 
servicekosten).

De vennootschap heeft een bankgarantie verstrekt
ten behoeve van het gehuurde ten bedrage van
€ 100.000.

Content

De vennootschap heeft een driejarig contract met
een content leverancier gesloten eindigend in het
derde kwartaal 2008. De jaarlijkse verplichting
bedraagt circa € 200.000.

Het positieve resultaat na belastingen over 2005 
- groot € 2.404.000, - is afzonderlijk in de balans 
opgenomen. Over de vergelijkbare periode in 2004
was dit resultaat € 555.000 positief.

Het beschikbaar gestelde dividend 2004 is in april
2005 uitgekeerd.

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 (gecertifi-
ceerde) 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. De ven-
nootschap heeft 3 van deze aandelen C ingekocht.

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.

Het gestort en opgevraagd kapitaal is als volgt te specificeren: * gecorrigeerd voor ingekochte aandelen

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
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3.4.2 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2005

Bedragen in euro’s 2005 2004

9. Omzet
Netto omzet  - funda.nl

Advertising - algemeen 3.980.871 3.421.368 
Advertising - makelaarskantoren 1.440.421 875.848 
Advertising - objecten 2.629.618 1.796.325 
Overige 20.546 186.776 

8.071.456 6.280.317 

Netto omzet  - fundainbusiness.nl
Advertising - algemeen 152.234 -   
Advertising - makelaarskantoren -   -   
Advertising - objecten 1.211.024 -   
Overige -   -   

1.363.258 -   

Netto omzet  - fundadesign.nl
Advertising - algemeen 24.279 -   
Advertising - kavels -   -   
Advertising - overige -   -   

24.279 -   

Netto omzet  -overige
Advertising - overige 546.219 -   

546.219 -   

Netto omzet 10.005.212 6.280.317 
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Bedragen in euro’s 2005 2004

10. Verkoop kosten
Kosten verkoop 354.947 277.716 
Kosten marketing 1.603.634 1.067.098 
Afschrijving advertententieruimte-rechten -   537.125 

1.958.581 1.881.939 

11. Algemene kosten
Kosten beheer en development 2.198.625 1.820.343 
Overige 1.655.165 1.338.645 
Afschrijving inventaris  & verbouwing 25.825 72.347 
Afschrijving computers  & infrastructuur 167.869 130.004 

4.047.484 3.361.339 

2005 2004

lonen & salarissen 1.417.349 1.322.860 
sociale lasten 113.111 103.216 
pensioenen 63.996 72.461 
overige 108.717 108.132 

1.703.173 1.606.669 

12. 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 
van circa € 1.100.000. Dit verlies is nominaal
gewaardeerd tegen een tarief van vennootschaps-
belasting van 29.6%.

Operationele kosten

Personeelskosten
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13. Vorderingen

De voornaamste reden van de mutatie Vorderingen
is de toename van de Rekening courant deelnemin-
gen. Dit is het directe gevolg van de aan Funda
Projects BV verstrekte middelen, welke door haar als
kort rentedragende banksaldi worden aangehouden.
Deze toename van de ‘Vorderingen’ is anderzijds
beperkt door de afname van de belasting latentie als
gevolg van het positieve resultaat over 2005.

14. Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting resulteert uit het ver-
schuldigd zijn van vennootschapsbelasting over het
positieve resultaat voor belasting dat in 2005 is gere-
aliseerd welke wordt verrekend met compensabele
verliezen uit het verleden.

3.4.4 Overige informatie

Werknemers

Ultimo 2005 had de vennootschap 22 FTE in dienst
(het gemiddelde aantal FTE over 2005 was 21). 
De funda organisatie had 24 mensen in dienst per
31 december 2005. 

Bestuurders en commissarissen

De bezoldiging conform art 383 Boek 2 BW van de
Raad van Commissarissen en de directie over 2005
waren respectievelijk € 18.500 (2004: € 7.500) en 
€ 443.000 (2004: € 445.000).  

Amsterdam, 25 januari 2006

Namens De Directie,

Marque Joosten
Algemeen Directeur

3.4.3 Toelichting op de het kasstroomoverzicht 2005
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4 Overige gegevens
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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 
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 nomina-
le 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 om € 1.140.000 van het netto
resultaat beschikbaar te stellen aan de aandeel-
houdersvergadering. Indien dit wordt uitgekeerd aan
de aandeelhouders impliceert dit een dividend per
certificaat van aandelen B van € 0.15 (2004: € 0.07).
Voor aandeelhouders A en C resulteert dan een divi-
dendbedrag per aandeel van € 12.128 (2004: € 5.669).

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 Raad van Commissarissen 
van Funda NV

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben we de in dit verslag
opgenomen jaarrekening 2005 van Funda N.V. te
Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld
onder verantwoordelijkheid van de directie van de ven-
nootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een
accountantsverklaring inzake de jaarrekening te ver-
strekken.

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 contro-
le omvat onder meer een onderzoek door middel van
deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing
van de bedragen en de toelichtingen in de jaarreke-
ning.
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 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 deug-
delijke 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 2005 en van het resultaat
over 2005 in overeenstemming met de in deze jaarre-
kening toegelichte in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving
en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaar-
rekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Tevens zijn wij nagegaan dat het directieverslag voor
zover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de
jaarrekening.

25 januari 2006
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