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Persbericht  
 

15-09-2017 

 

 

Halfjaarbericht 2017 Lavide Holding N.V. 
 

 

Hoofdpunten eerste halfjaar 2017 

 

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) was tot voor kort een vennootschap zonder operationele 

activiteiten, die haar inspanningen richtte op het zoeken naar mogelijkheden om waarde te creëren 

met haar beursnotering. 

 

 Op 1 januari bedroeg het eigen vermogen EUR 728.000 positief. Het eerste halfjaar eindigde 

met EUR 717.000 eigen vermogen.  

 

 Per 30 juni bedraagt het aantal uitstaande aandelen 3.417.213. Het aantal opties bedraagt 

per dezelfde datum 905.655. 

 

 De kosten in het eerste halfjaar bedroegen EUR 95.000. De financiële baten bedroegen EUR 

33.000 waarmee het resultaat over het eerste halfjaar uitkwam op EUR 62.000 verlies. 

 

 Eind februari is het RTO traject met CS Factoring BV afgebroken. De kosten voor het RTO 

traject zijn conform afspraak voldaan (55% van de kosten voor rekening van CS Factoring BV 

en 45% van de kosten voor rekening van Lavide). 

 

 De Funding die Lavide aan CS Factoring BV in 2016 in drie tranches heeft verstrekt, is tot op 

heden conform afspraak teruggekomen. In juni 2017 is de eerste tranche, EUR 300.000 

teruggestort. Ook de rentevergoeding die hier tegenover stond is iedere maand voldaan.  

 

 Eind april heeft dhr. Scholten met Lavide een financieringsovereenkomst gesloten. Dit 

resulteerde in een verbetering van het eigen vermogen met EUR 50.000 door uitgifte van 

60.000 aandelen tegen een uitgifteprijs ter waarde van EUR 0,83 per aandeel. Daarnaast 

heeft Lavide dhr. Scholten een optieverlening verstrekt van 60.000 aandelen tegen betaling 

van dezelfde uitoefenprijs met een looptijd tot 1 augustus 2019. De aandelen hebben een 

lock up termijn tot 1 augustus 2018. 

 

 Na het beëindigen van het RTO traject met CS Factoring BV is er opnieuw contact gelegd met 

meerdere bedrijven en gesproken over deelnemingen in verschillende bedrijven, een reverse 

listing en de mogelijkheid om zelf te activiteiten te gaan ontplooien. 

 

 In juni resulteerde dit in diepgaandere gesprekken met: een partij in de zorgbranche, een 

partij gericht op kinderen, twee partijen gericht op trainingen, twee partijen in de IT branche 

en een productiebedrijf. 

 

 Op 13 juni 2017 heeft de AVA de jaarcijfers van 2016 vastgesteld en decharge verleend aan 

het Bestuur. Tevens werd dhr. Poorter (CEO Lavide) herbenoemd voor een periode van 4 

jaar. 
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In juli 2017 is er een overnameovereenkomst getekend met Amélie Holding BV betreffende de 

verkoop van GastVrij Nederland BV (“GastVrij”) aan Lavide. De resultaten van GastVrij zijn niet 

meegenomen in de halfjaar cijfers van Lavide, welke zijn weergegeven in de bijlagen van dit 

persbericht. 

 

 

 

Bestuurdersverklaring  

 

Zoals vereist in sectie 5:25d, paragraaf 2, onder c van de Wet op Financieel Toezicht, verklaart het 

Bestuur dat, voor zover haar bekend, de financiële bijlagen bij deze publicatie een getrouw beeld 

geven van de activa, passiva, financiële positie en resultaten over het eerste halfjaar 2017 van Lavide 

Holding N.V. 

 

 

 
Alkmaar, 15 september 2017 

Lavide Holding N.V. 

 

 

 

E I N D E   P E R S B E R I C H T 

 

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V.) is sinds 1998 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam. Lavide wil mensen 
ontzorgen binnen de samenleving door specifieke doelgroepen te faciliteren in hun groei, ontwikkeling en/of welzijn om 
optimaal te kunnen functioneren. Lavide wil als bedrijf in deze samenleving haar verantwoordelijkheid nemen richting de 

samenleving. Lavide wil bijdragen aan de maatschappij door beter in te spelen op de behoeften van mensen en probeert hen (of 
de groep die hier zorgen over heeft) op die manier te ontzorgen.  
  
 

 

 
Voor nadere informatie:  Lavide Holding N.V. 

 contact@lavideholding.com 

 http://www.lavideholding.com 

 
 
Bijlage: financiële resultaten eerste halfjaar 2017 
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OVERZICHT VAN  

GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 

Voor het boekjaar van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 met vergelijkende cijfers over het boekjaar 2016. 
   
Bedragen x EUR 1.000 2017 2016 

   
Omzet  0 0  
Personeelskosten  61 103 
Afschrijvingen  0 0  
Algemene kosten  34 127  
Bijzondere afwaardering goodwill  0 0 
   

Som der kosten  (95) (230)  
   
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten  (95) (230)  

Financiële baten en lasten                               33 14 
   

Resultaat vóór belastingen  (62) (216)  
Winstbelastingen  0 0  
   

Resultaat uit voortgezette activiteiten  (62) (216)  
Resultaat uit beëindigde activiteiten  0 0  
   
Resultaat over de verslagperiode  (62) (216)  
   
Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de 
verslagperiode  

(62) (216)  

 
Toe te rekenen aan:   
Aandeelhouders van de moedermaatschappij  (62) (216)  
   
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen  3.417.213 3.357.213  

   
Gewone winst per aandeel (in EUR)  (0,02) (0,07)  
Verwaterde winst per aandeel (in EUR)  (0,01) (0,06)  
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BALANS 

(vóór verdeling van het resultaat) per 30 juni 2017 met vergelijkende cijfers per 30 juni 2016 
   
Bedragen x € 1.000 2017 2016 
   

ACTIVA   
   

Vaste activa   
Immateriële activa  -  -  
Materiële activa  -  -  

Financiële vaste activa  -  -  
Totaal Vaste activa    -  -  
   
Vlottende activa   
Leningen u/g 350 - 
Te vorderen belastingen 19 - 
Vorderingen  - 19 

Geldmiddelen en kasequivalenten  670 769 
Totaal Vlottende activa  1.039 788 
   

Activa aangehouden voor verkoop  - - 
   

Totaal Activa  1.039 788 
   
PASSIVA   

   
Eigen vermogen   

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal  1.709 1.404 
Agioreserve  72.246 72.199 
Overige reserves  (73.176) (72.978) 

Winst over de verslagperiode  (62) (119) 
Totaal Eigen vermogen  717 506 
   
Kortlopende verplichtingen   
Crediteuren  91 90 
Leningen  210 139 
Te betalen belastingen  - - 

Overige te betalen posten  21 53 
Totaal Kortlopende verplichtingen  322 282 
   

Verplichtingen gerelateerd aan voor verkoop aangehouden activa  - - 
   

Totaal Passiva  1.039 788 
 

 

 


