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Halfjaarbericht 2022 Lavide Holding N.V.
van bestuur en commissarissen
•

Lavide Holding N.V. (hierna: Lavide) is vanaf januari 2019 een vennootschap zonder operationele
activiteiten. Haar activiteiten zijn het beheer en instandhouding van de vennootschap. Daarnaast
richtte men zich op het zoeken naar nieuwe activiteiten en mogelijkheden om waarde te creëren
met haar beursnotering door middel van een Reverse Take Over (R.T.O.). Om dat te bereiken is
Lavide al enige jaren druk doende met het zoeken naar een goede en passende partij. Daartoe
worden steeds met diverse partijen verkennende gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken volgt
dan een selectie waaruit één kansrijke kandidaat gekozen wordt die dan de exclusiviteit krijgt om
een RTO binnen een vooraf afgesproken tijdbestek af te ronden. Eind februari is door de Raad van
Commissarissen en Raad van Bestuur besloten de toen bestaande exclusiviteit verleend aan de
Nederlandse Zorg Beheer B.V. niet te verlengen. Daarna is begonnen met een doorstarttraject
met diverse kandidaten waaruit één kandidaat gekozen werd. D.M. van den Ouden / Kennie
Capital B.V. wil het voortouw nemen en een investering doen in Lavide. Crazy Duck B.V,
grootaandeelhouder van Lavide heeft aanvullende kapitaalsinbreng versterkt teneinde de
liquiditeitspositie van de vennootschap op peil te houden.

•

Dhr. H.C.P.J. (Bert) Riemens, is in juli 2019 na het aftreden van de heer Salar Azimi, door de RvC
conform de mogelijkheden die de statuten daartoe bieden tot interim-CEO van de holding
benoemd. Dhr. Riemens was tot daarvoor commissaris van Lavide. De tijdelijkheid is gekoppeld
aan de installatie van een nieuw bestuur na een geslaagde doorstart. Omdat de tijdelijkheid
inmiddels al drie jaar duurt is in de AVA van 22 juni 2022 bekrachtiging van deze benoeming
gevraagd, en gekregen
Omdat er geen andere dan beheersactiviteiten plaats vinden is afgesproken tussen de RvC en de
heer Riemens dat de beloning van de CEO ad interim gelijk te houden aan de beloning van de
President Commissaris. Hierdoor worden jaarlijks forse besparingen gerealiseerd, ca. € 65.000
jaarlijks op jaarbasis. Dit is gunstig voor de onder druk staande liquiditeitspositie.

•

Kennie Capital B.V., DGA is de heer D.M. van den Ouden, neemt inmiddels het voortouw in het
proces om Lavide van nieuwe activiteiten te voorzien. Hij is zich volledig bewust van de horden
die voorafgaand aan de doorstart genomen moeten worden. De heer van den Ouden heeft zich
en zijn plannen voorgesteld tijdens de AVA. Deze werden door de aanwezige aandeelhouders
enthousiast ontvangen.
Het omvormen van Lavide als holding vergt aanpassingen van diverse aard, waarvan de statuten
er een van zijn. Ten tijde van dit halfjaarbericht wordt door vakspecialisten onderzocht welke
hordes er genomen moeten worden en op welke manier de doelen op zo kort mogelijke termijn
verwezenlijkt kunnen worden.
Wanneer Lavide zal slagen in haar pogingen nieuwe activiteiten te ontplooien zal de heer van den
Ouden (namens Kennie Capital) naar waarschijnlijkheid een belangrijke plaats gaan innemen in
het bestuur. Mede omdat vanuit zijn kennis en ervaring de plannen verwezenlijkt zullen gaan
worden. Vanuit Kennie Capital zal een forse inbreng van kapitaal plaatsvinden en daarnaast zijn
andere gegadigden gezocht en al deels gevonden die verder aanvullend kapitaal tot een
(voorlopig) maximum van 10 miljoen Euro zullen inbrengen.

•

Lavide heeft onderzoek laten doen naar de financiële goedheid van Kennie Capital BV, waarvan
de uitkomst gunstig is gebleken. Bovendien kent Lavide Kennie Capital al jaren als gedegen
gesprekspartner.
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•

Teneinde al te veel enthousiasme te voorkomen is Lavide voorzichtig geweest in het laten
uitgaan van persberichten.
Lavide heeft te maken met een aantal uitdagingen.
Om de moeilijkheden het hoofd te bieden zijn gerenommeerde partijen in de arm genomen.
Allereerst ligt nu alle focus op de doorstart die Lavide tracht te maken. Zodra er een nieuwe
naam, een nieuw beleid en gedegen financiën zijn, zullen OOB-accountants worden benaderd.
De holding mikt er nog steeds op, dat de maximale termijn van iets minder dan 2 jaar op het
stafbankje voldoende tijd biedt om een controlerend accountant te vinden. Van het initiatief van
de toenmalige minister van Financiën Hoekstra tot aanvullende wetgeving die het mogelijk
moet maken om voor alle beursgenoteerde vennootschappen een gekwalificeerde accountant
te vinden is nog niets terecht gekomen.

•

Enkele aandeelhouders zorgen momenteel voor financiering van de lopende kosten van de
holding. Dit gebeurt echter alleen zolang zij nog toekomst zien om de nieuwe activiteiten van
Lavide te gaan ontplooien.

•

De voortgang van traject tot een doorstart en de continuïteit van Lavide zullen afhangen van het
advies van een gekwalificeerd fiscaal-juridisch kantoor over de voorgenomen plannen.
Indien dit advies negatief uitvalt zullen de voorgenomen plannen geen doorgang kunnen vinden
en zal de continuïteit van Lavide in gevaar zijn.

•

Met betrekking tot de administratieve vastlegging is alles nu in orde. Er is sprake van een
courant en incourant archief. Het courante archief bevindt zich op de administratieve vestiging
en het incourant op 6 km afstand in Oostburg in tijdelijke opslag. Functiescheiding is van
toepassing. M.b.t. de bankzaken vindt er dubbel fiat plaats en worden gegevens uitgewisseld
aan de kapitaalsverschaffers.

•

Op 1 juli 2022 bedroeg het eigen vermogen EUR 25.000 positief. Het eerste halfjaar eindigde
met een verlies groot € 86.000.

•

Per 30 juni 2022 bedraagt het aantal uitstaande aandelen A. 5.724.655. Het per 1.1.2022 nog
resterende aantal aandelen B groot 290.000 is in het eerste halfjaar naar aandelen A omgezet en
is per balansdatum nihil. Ook het aantal opties is per dezelfde datum nihil.

•

Op 22 juni 2022 heeft de AVA de jaarcijfers van 2021 vastgesteld. Lavide beschikte daarbij voor
2021 eveneens als voor het voorgaande jaar niet over een controlerend accountant en er is
daarmee geen controle verklaring afgegeven door een onafhankelijke deskundige. Het in 2020
goed gekeurde remuneratierapport, waarbij niet langer bonussen konden worden uitgekeerd, is
nog steeds van kracht.

•

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 2022 van Lavide Holding N.V.
Schoondijke, 21 augustus 2022 Lavide Holding N.V
Bestuursverklaring (inclusief commissarissen)
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De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verklaren dat, voor zover hen bekend,
het halfjaarverslag/overzicht een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva en de financiële
positie en:
het halfjaarverslag/overzicht een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen
die zich in de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar (2020) hebben voorgedaan
en het effect daarvan op de halfjaarcijfers, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s
en onzekerheden over de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar.

Terneuzen, 21 augustus 2022

H. Riemens (CEO, Raad van bestuur)
wnd. C.E.O. Raad van Bestuur
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Halfjaarbericht 2022
overzicht van de financiële positie per 30 juni 2022
(vergelijkende cijfers 31-12-2021)
(voor resultaatbestemming)

Bedragen x € 1.000

30-06-2022

31-12-2021

Vlottende activa
Leningen u/g
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen
Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal Vlottende activa

0
0
2
25
27

0
0
2
77
79

Totaal Activa

27

79

2.862
72.380
-75.131
-86
25

2.827
72.380
-75.081
-50
76

Langlopende schulden
Leningen o/g

00

00

Kortlopende verplichtingen
Aflossingsverplichtingen
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en pensioenen
Overige schulden en overlopende passiva
Totaal Kortlopende verplichtingen

00
2
2

0
0
0
3
3

Totaal Passiva

27

79

ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Agioreserve
Overige reserves
Resultaat over de verslagperiode
Totaal Eigen vermogen
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Overzicht van gerealiseerde en niet gerealiseerde
resultaten over eerste halfjaar 2022 (1-1 t/m 30-6)
vergelijkende cijfers geheel 2021
(x EUR 1.000)
(periode 1-1 tot en met 30-6) 2022
EUR

2021
EUR

-

Omzet

-

Juridische bijstand

56

48

Personeelskosten
Huur
AFM Euronext en Kempen
Overige bedrijfskosten

15
1
10
4

30
5
27
29

Som der kosten

-86

-139

Bedrijfsresultaat

-86

-139

Financiële baten en lasten
Resultaat vóór belastingen

0
-86

-1
-140

Belastingen

-86

-140

Kapitaalstorting /Bijz.baten & Lasten

Resultaat na belastingen

+90

-86

-50

-

-

Niet gerealiseerde resultaten

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde
resultaten over de verslagperiode

-86

-50

Aandeelhouders van de vennootschap

-86

-50

Gewone winst per aandeel (in EUR)
Verwaterde winst per aandeel (in EUR)

0,01
0,01

-0,01
-0,01

5.724.655

5.364.655

Gewone aandelen (A) per 30.6.2022

Gedurende het eerste halfjaar werden als gevolg van een kapitaalstorting van € 35.000 70.000 nieuwe
aandelen A uitgegeven, tevens werden de 290.000 aandelen B t.n.v. Amélie Holding B.V. naar A
geconverteerd. In totaal dus 360.000 op de beurs gebracht.
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Enkelvoudig overzicht van mutaties in het eigen vermogen
eerste halfjaar 2022
(x EUR 1.000)
Gestort en

Stand per 1 januari 2021

Totale

Opgevraagd

Agio-

Overige

Resultaat

Kapitaal

reserve

Reserves

Boekjaar

Totaal

2.747

72.380

-74.937

-144

-46

- 144

144

-

Verdeling resultaat 2020
Resultaat boekjaar 2021

-

-

-

-50

-50

Toerekening deel leningen o/g

-

-

-

-

-

Uitgegeven aandelen
Stand per 31 december 2021

80
2.827

72.380

-75.081

-50

80
76

Verdeling van het resultaat 2021

-

-

-50

50

-

Resultaat over het halfjaar 2022

-

-

-

-86

-86

Toerekening deel leningen o/g

-

-

-

-

-

-

-

-

+35

72.380

-75.181

-86

25

Uitgegeven aandelen
Stand per 30 juni 2021

35
2.862

Lavide Holding N.V. Persbericht – Geen accountantscontrole toegepast

8

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Lavide Holding N.V. (de ‘Vennootschap’), statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudend te
Schoondijke in Nederland. In 2019 is de vennootschap een vennootschap (NV) zonder deelnemingen en/of
groepsmaatschappijen. De hoop en verwachting is dat voor de ultimo 2022 een doorstart zal plaatsvinden
waarmee assets en nieuwe activiteiten worden ingebracht.
De jaarrekening van 2021 van Lavide Holding N.V. is door de directie opgemaakt op 29 april 2022
en 29 april 2022 behandeld in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Deze jaarrekening is goed
gekeurd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 23 juni 2022.
Bij de jaarrekening van 2021 is geen controle verklaring van een onafhankelijke accountant gevoegd.
De vergelijkende cijfers van 31 december 2021 zijn opgenomen in dit halfjaarverslag/bericht.
De halfjaarcijfers van 2022 waren zonder enige daadwerkelijke exploitatie.
Om het gewenste inzicht te verstrekken is er voor gekozen de vergelijkende jaarcijfers per 31 december
2021 (resultatenrekening ook geheel 2021) op te nemen in dit verslag.
Activiteiten
De statutaire doelstelling van Lavide Holding N.V. is het deelnemen in en financieren van andere
ondernemingen. De statutaire vestigingsplaats van de vennootschap is Alkmaar. Het feitelijke
vestigingsadres is Tragel Oost 23, 4507JA Schoondijke. De vennootschap is onder nummer 32070622
ingeschreven in het Handelsregister. Lavide Holding N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.
Toepassing IFRS
De tussentijdse financiële overzichten (2022 van 1 januari tot en met 30 juni) van Lavide zijn opgesteld op
basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS), die door de Europese Unie (EU) zijn
goedgekeurd en bevatten niet alle informatie en toelichtingen zoals vereist in de jaarlijkse financiële
verslaggeving. IFRS omvat zowel de IFRS-standaarden als de International Accounting Standards, die door
de International Accounting Standards Board (IASB) zijn uitgebracht, en de interpretaties van IFRS- en IASstandaarden, uitgebracht door het IFRS Interpretations Committee (IFRIC) respectievelijk het Standing
Interpretations Committee (SIC).
De Europese Commissie heeft in 2018 de volgende nieuwe standaarden en aanpassingen van bestaande
standaarden die voor Lavide Holding N.V. relevant zijn goedgekeurd die effectief worden voor de
boekjaren die beginnen vanaf boekjaar 2019 of later:
IFRS 16

Leases (effectief per 1 januari 2019)

Op grond van IFRS 16 ‘Leases’ zullen vrijwel alle leasecontracten die thans kwalificeren als operationele
lease, gaan kwalificeren als financial lease. Met andere woorden: alle leasecontracten, behoudens korter
dan een jaar komen op de balans en zullen feitelijk qua verwerking als ‘financial lease’ verwerkt gaan
worden. De standaard is verplicht per 1 januari 2019. Lavide en haar groepsmaatschappij beschikken per 30
juni 2022 niet over operationele huur- en leasecontracten.
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Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de tussentijdse financiële overzichten
De tussentijdse financiële overzichten worden gepresenteerd in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.
De tussentijdse financiële overzichten zijn opgesteld op basis van historische kosten, tenzij in onderstaande
toelichting anders is vermeld. De grondslagen voor de financiële verslaggeving zijn consequent toegepast
op alle in deze tussentijdse financiële overzichten vermelde perioden.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de tussentijdse financiële
overzichten zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: debiteuren (uit hoofde van
dienstverleningsactiviteiten), verstrekte leningen en overige vorderingen, overige financiële verplichtingen
en derivaten.
In financiële en niet-financiële contracten kunnen afspraken zijn gemaakt die voldoen aan de definitie van
derivaten. Een dergelijke afspraak wordt afgescheiden van het basiscontract en als derivaat verwerkt als
zijn economische kenmerken en risico’s niet nauw verbonden zijn met die van het basiscontract, een
afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden zou voldoen aan de definitie van derivaat, en het
samengestelde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeverandering in de winst- en verliesrekening.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Van het basiscontract gescheiden derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de
direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.
Debiteurenportefeuille
Waardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs.
Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
Langlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
de kortlopende schulden.
Afgeleide financiële instrumenten
Na eerste opname worden afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd op kostprijs of lagere
marktwaarde.
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Omzetsegmentatie
De vennootschap heeft géén deelneming in 2022. Begin 2019 had de groep nog een deelneming die op 14
januari 2019 is verkocht en de feitelijke verkoop van de groep is verwerkt in de jaarrekening van 2018.
In de eerste helft van 2022 is geen omzet gerealiseerd evenals in geheel 2020 en 2021.
Gebruik van schattingen en oordelen
De opstelling van de tussentijdse financiële overzichten vereist dat het Bestuur zich oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Continuïteit
De onderneming heeft over het eerste halfjaar 2022 een verlies van € 86.000 gerealiseerd, het eigen
vermogen bedraagt per 30 juni 2022 € 25.000 en het netto werkkapitaal bedraagt per 30 juni 2022
eveneens € 25.000 positief. De solvabiliteit is 92,6% van het balanstotaal, de reden van de hoge solvabiliteit
is gelegen in de afwezigheid van schulden en in de extra kapitaalsinbreng van € 35.000.
Door het bestuur en de Raad van Commissarissen van Lavide wordt onderkend dat de onderneming zeer
kwetsbaar is.
Er zijn voorgenomen plannen om met Kennie Capital B.V. een doorstart te maken, zoals beschreven in dit
halfjaarbericht. Of deze plannen worden voortgezet zal afhangen van het advies van een gekwalificeerd
fiscaal-juridisch kantoor.
Indien dit advies negatief uitvalt zullen de voorgenomen plannen geen doorgang kunnen vinden en zal de
continuïteit van Lavide in gevaar zijn. De toegezegde kapitaalsinjectie van Kennie Capital en Crazy Duck
hangt namelijk samen met het doorgaan van deze plannen. Als het advies negatief uitvalt zal Lavide bij
gebrek aan baten en alsdan openstaande schulden geliquideerd moeten worden.
Vooralsnog gaan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur ervan uit dat de plannen wel zullen
doorgaan. Alsdan wordt ook geen continuïteitsprobleem verwacht.
Derhalve is deze financiële verantwoording over het eerste halfjaar 2022 opgesteld op going concern basis,
gesteld mag worden dat er geen verschil zit tussen de going concern basis en de liquidatie basis door
afwezigheid van bezittingen anders dan gelden en schulden in deze balans.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen kostprijs.
Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale
waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de
waardering.
Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkering aan houders
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van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel
hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.
Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële
verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot
deze financiële instrumenten worden in de winst- en verliesrekening verantwoord als kosten of
opbrengsten.
Bij inkoop van aandelenkapitaal wordt het bedrag van de betaalde vergoeding, met inbegrip van de
rechtstreeks toerekenbare kosten, als mutatie in het eigen vermogen opgenomen. Ingekochte aandelen
die vervolgens niet worden ingetrokken, worden geclassificeerd als ingekochte eigen aandelen en
gepresenteerd als aftrekpost op het totale eigen vermogen. Dividend wordt als verplichting verwerkt in de
periode waarin het wordt gedeclareerd.
Schulden
Schulden en overige te betalen posten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Personeelsbeloningen
Lavide heeft geen lange termijn personeelsbeloningen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar dan wel periode waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van de periode dan wel het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de tussentijdse financiële overzichten bekend zijn geworden.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord in de periode
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of
van verrekening met toekomstige betalingen door de onderneming.
Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in
aanmerking genomen.
Leasing
De onderneming kan financiële- en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij
de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de
lessee worden gedragen wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten
classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie
bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
Operationele leases
Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd.
Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair over de leaseperiode ten laste
van de winst- en verliesrekening gebracht.
In 2021 en 2022 zijn er geen lease of huurcontracten afgesloten en op 30 juni 2022 zijn er geen contracten.
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Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten worden aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben toegerekend op basis
van de effectieve rentemethode. Tevens worden koersresultaten en kosten op effecten (van vlottende
activa) verantwoord onder de financiële baten en lasten.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat volgens het overzicht van gerealiseerde en
niet –gerealiseerde resultaten. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de mutatie in een eventuele
voorziening voor latente vennootschapsbelasting.
Er wordt uitsluitend een uitgestelde belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er
in de toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen
worden aangewend. Het bedrag van de uitgestelde belastingvorderingen wordt verlaagd voor zover het
niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
Winst per aandeel
De winst per aandeel is berekend door het nettoresultaat te delen door het aantal uitstaande aandelen
gedurende het boekjaar.
Risicomanagement
De activiteiten van Lavide Holding N.V. leiden ertoe dat de onderneming wordt blootgesteld aan
verschillende risico’s. De belangrijkste risico’s voor de tussentijdse financiële overzichten zijn:
Juridisch risico
Er zijn geen juridische risico’s. Door de verkoop van de aandelen van de deelneming Gastvrij Nederland BV
in 2018 is het risico met betrekking tot het ontslag van de vorige eigenaar en de juridische zaken mee
gegaan met de vennootschap.
Liquiditeits- en continuïteitrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat men over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe
verplichtingen te voldoen. Sinds 2019 heeft Lavide haar inspanningen gericht op het minimaliseren van
haar kostenstructuur, na het aftreden van de heer Azimi medio 2019 als CEO werden verdere
kostenbesparingen gerealiseerd. Het gebrek aan baten en de doorlopende kosten vergen sinds 2022
telkens ad hoc financieringsoplossingen. Daarin is het Bestuur tot nu toe steeds geslaagd. Er zijn plannen
om een doorstart te maken. Of deze plannen doorgaan zal afhangen van het advies van een gekwalificeerd
fiscaal-juridisch kantoor.
Indien dit advies negatief uitvalt zullen de huidige ad hoc financiers geen verdere financiering verlenen en
de geleende gelden opvragen. Dan zal de continuïteit van Lavide in gevaar zijn en dreigt liquidatie.
Er zijn per 30 juni 2022 geen contractuele verplichtingen.
Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Transacties met verbonden partijen
Als verbonden partijen van Lavide Holding N.V. zijn te onderscheiden: de leden van de Raad van
Commissarissen en de leden van het Bestuur.
Transacties tussen verbonden partijen
In de periode 1 januari tot en met 30 juni 2022 hebben er geen transacties met verbonden partijen
plaatsgevonden anders dan onder vermelde transacties:
De uitkomst van de uitspraak van de rechtbank te Amsterdam in een geschil tussen Lavide Holding N.V. en
Amélie holding B.V. op 25 februari 2022 bevestigde dat Lavide zoals eerder al door haar werd voorgesteld
de 290.000 uitstaande aandelen B in bezit zijnde van Amélie Holding B.V. naar aandelen A kon omzetten.
Dit is zodra de uitspraak dit bevestigde gebeurt. Amelie Holding heeft geen hoger beroep ingesteld.
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Eind juni 2022 heeft Crazy Duck B.V. haar aandelenbelang verhoogd met 70.000 door middel van een
kapitaalstorting van € 35.000.
De directie en haar commissarissen hebben een zakelijke arbeidsbeloning genoten.
Leaseverplichtingen
Er is geen leaseverplichting op 30 juni 2022.
Huurverplichting onroerende zaken
De in augustus 2019 gehuurde kantoorruimte in Terneuzen die enkel als archief werd gebruikt in Terneuzen
is opgezegd per mei 2022. Per dezelfde datum werd Tragel Oost 23 in Schoondijke ,het feitelijke adres van
de beheersactiviteiten, ook het administratieve adres. Het incourante deel van het archief werd tijdelijk
ondergebracht in Oostburg. Voor beide adressen moet nog een huurprijs worden vastgesteld.
Gebeurtenissen na balansdatum
Besprekingen worden gevoerd om nieuwe activiteiten in te brengen in de vennootschap.
Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van Lavide Holding NV
Gedurende het eerst halfjaar 2022 is geen dividend uitgekeerd en over het boekjaar 2021 is ook geen
dividend uitgekeerd. Naar verwachting zal over 2022 ook geen dividend worden uitgekeerd.
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