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Voorwoord

Het profiel van Lavide Holding N.V. is in de afgelopen boekjaren, vanwege verkoop van de
verliesgevende operationele activiteiten van Qurius N.V. (de rechtsvoorganger van Lavide Holding N.V.),
ingrijpend veranderd.
Na de verkoop van de operationele activiteiten van Qurius N.V. aan Prodware S.A. was Qurius N.V.
vrijwel failliet. In december 2012 heeft Value8 N.V. enkele aandeelhoudersbelangen in Qurius N.V.
overgenomen van Parcom Capital Management B.V. en Prodware S.A. en aangeboden om een rol te
spelen bij het vinden van een nieuwe toekomst voor deze beursvennootschap.
Sinds de wisseling van het Bestuur in mei 2013 is er strikt op de kosten gelet en is de financiële
flexibiliteit, onder andere middels een statutenwijziging, vergroot.
De situatie op dit moment is dat Lavide Holding N.V. een beperkte kaspositie heeft en in een, uit 2005
daterende, rechtszaak verwikkeld is. Deze rechtszaak dient eerst opgelost te worden voordat een
eventuele reverse listing opportuun is. In dat kader is op 3 april jl. een voorwaardelijke schikking
bereikt, welke op 15 mei 2014 ter goedkeuring van de aandeelhouders wordt voorgelegd. Het op 31
maart gepubliceerde jaarverslag is tekstueel aangepast en de vaststelling van deze herziene versie zal
worden geagendeerd op een nog te plannen aandeelhoudersvergadering.

Bussum, 13 mei 2014

Raad van Bestuur (gedelegeerd)
Mr. F.C. Lagerveld
Drs. G.P. Hettinga

3

Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 13-5-2014

Het aandeel Lavide Holding
Eén van de rechtsvoorgangers van Lavide Holding N.V., Magnus Holding N.V., is sinds 1998 genoteerd aan
NYSE Euronext Amsterdam. Op 2 mei 2006 is de naam veranderd in Qurius N.V. Op 11 juli 2013 is de naam
van Qurius N.V., vanwege de verkoop van de handelsnaam Qurius N.V. aan Prodware S.A., veranderd in
Lavide Holding N.V. De marktkapitalisatie van Lavide Holding N.V. bedroeg op 31 december 2013 circa
1,2 mln euro.
Wijziging Aandelenkapitaal
Op 31 december 2012 bestond het geplaatste aandelenkapitaal van Qurius N.V. uit 135.792.437 aandelen
met een nominale waarde van 0,12 euro per stuk.
Tijdens de BAVA van 27 juni 2013 is onder andere besloten tot een naamswijziging, een omgekeerde
splitsing van het aandeel en een kapitaalsvermindering. De omgekeerde splitsing was gewenst vanwege
het feit dat Qurius N.V. een “pennystock” geworden was. Daarnaast was een kapitaalsvermindering
noodzakelijk om de financieringsmogelijkheden van de vennootschap te vergroten, aangezien de
beurskoers onder de nominale waarde lag. De notering van gewone aandelen onder de naam Qurius N.V.
is gestaakt op donderdag 11 juli na sluiting beurs. De notering aan NYSE Euronext Amsterdam van het
aandeel Lavide Holding N.V. is gestart per 12 juli. Het aandeel Lavide Holding N.V. (nieuwe
handelssymbool LVIDE en de nieuwe ISIN code NL0010545679) sloot op 11 juli 2013 op 1,6 eurocent,
hetgeen – rekening houdend met de reverse split- overeen zou komen met een koers van 6,40 per
aandeel. Op dinsdag 16 juli na sluiting beurs zijn iedere vierhonderd (400) gewone aandelen in Qurius
N.V. van nominaal 0,12 eurocent samengevoegd tot één (1) gewoon aandeel in Lavide Holding N.V. van
nominaal 2,00 euro.
Op 31 december 2013 bestond het geplaatste aandelenkapitaal van Lavide Holding N.V. uit 339.481
beursgenoteerde aandelen A met een nominale waarde van 2,00 euro.
Op 8 januari 2014 is het geplaatste kapitaal, vanwege uitoefening optie Value8 N.V. uitgebreid met
45.000 niet ter beurze genoteerde aandelen B, die op 10 januari geconverteerd zijn in ter beurze
verhandelbare aandelen A. Op moment van vaststellen van de jaarrekening bestaat het geplaatste
aandelenkapitaal derhalve uit 384.481 aandelen A van nominaal 2,00 euro.
Aandeelhoudersstructuur
Ingevolge de wet Melding Medezeggenschap (WMZ) zijn aandeelhouders van een Nederlands
beursgenoteerd bedrijf verplicht de AFM te informeren indien zij een belang in aandelenkapitaal van dat
bedrijf houden van meer dan 5%.
Na de verkoop van de operationele activiteiten aan Prodware S.A. heeft Value8 N.V. enkele belangen
overgenomen van Parcom Capital Management B.V. en Prodware S.A. Op 28 december 2012 meldde zij
een belang van 22,6%. Op 27 juni 2013 (na goedkeuring statutenwijziging) werd door Value8 N.V. een
additioneel potentieel belang van 13,3% gemeld, in het kader van een call-optie, die in maart 2013 door
Lavide Holding N.V. (in verband met een door Value8 verstrekte lening) toegekend was. Op 8 januari
2014 verwierf Value8 N.V. , als gevolg van de uitoefening van de call-optie, in totaal 45.000 nieuwe
aandelen, waarmee haar totale belang op die dag uitkwam op ruim 22%. Op 18 februari 2014 maakte
Value8 bekend haar belang in Lavide Holding N.V. in zijn geheel afgebouwd te hebben.
De heer Schotsman heeft in april 2013 een belang gemeld van 5%, hetgeen in juni 2013 afgenomen is naar
1,5%.
De heer van Lookeren Campagne heeft zijn belang afgebouwd van 5% in juli 2013 naar minder dan 3% in
december 2013.
De heer Poorter heeft gedurende de tweede helft van 2013 zijn belang uitgebreid van 3% op 1 juli 2013
naar 11,3% per 31 december 2013. Zijn belang is in februari 2014 verder toegenomen naar 15,5%.
De heer Peters heeft in de loop van augustus 2013 een groei van zijn belang gemeld van 3,7% naar 5,1%.
Zijn belang is in februari 2014 verder gegroeid naar 5,3%.
De heer van Vegten heeft in februari 2014 een belang gemeld van 2,6%.
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De heer van Empelen heeft in februari 2014 een belang gemeld van 1,7%.
De heren Poorter, Peters, van Vegten en van Empelen hebben samen een stemrechtovereenkomst
gesloten.
Koersontwikkeling
Rekening houdend met de reverse split en naamswijziging in juli 2013 bewoog de koers van het aandeel
Lavide Holding N.V. zich gedurende 2013 tussen de 2,82 euro en 7,40 euro. De slotkoers ultimo 2013 was
3,67 euro, waarmee de marktkapitalisatie van Lavide Holding N.V. uitkomt op circa 1,2 mln euro. In het
eerste halfjaar van 2013 bewoog de “pennystock” Lavide Holding N.V. zich tussen (omgerekend) 4,00
euro en 6,40 euro. De koers bereikte op 2 augustus 2013, vlak na de omgekeerde splitsing van het
aandeel, een piek van 7,40 euro om daarna te dalen naar het laagste niveau van 2,82 euro op 15
november 2013. De slotkoers van 2013 bedroeg 3,30 euro.
Liquidity providers
Vanwege de wens tot kostenreductie is de samenwerking met liquidity providers in 2013 beëindigd.
Financiële communicatie en investor relations
Vanwege de ingrijpend gewijzigde omstandigheden waarin Lavide Holding N.V. zich bevindt is er sinds
mei 2013 om kostentechnische redenen voor gekozen om de financiële communicatie en Investor
Relations activiteiten tot een minimaal noodzakelijk niveau te beperken.
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Personalia

Raad van Bestuur (tot 24 april 2013)
Dr. M. Wolfswinkel (1963), CFO
Voordat de heer Wolfwinkel in 2009 bij Qurius N.V. werd benoemd, vervulde hij eindverantwoordelijke
financiële posities bij onder andere Eneco N.V, Matrix One Inc. en VDM Holding N.V. Naast zijn rol als
CFO bij Qurius N.V. was de heer Wolfswinkel werkzaam als docent bij de Rotterdam School of
Management.
De heer Wolfswinkel is op 24 april 2009 voor 4 jaar benoemd als CFO van Qurius N.V. Hij was, vanwege
het aftreden van de CEO (de heer Zevenbergen) eind 2012, enig bestuurder van Qurius N.V. in de periode
20 december 2012 tot 24 april 2013.
De heer Wolfswinkel bezat ultimo 2012 (voor splitsing) 337.838 aandelen Qurius N.V. en 675.838 opties
Qurius N.V, welke laatste in maart 2013 zijn verlopen.

Raad van Bestuur (van 24 april 2013 tot en met 5 februari 2014)
Drs. M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld RC (1964), bestuurder
Mevrouw Pigeaud-Wijdeveld is sinds 2010 zelfstandig ondernemer en eigenaar van het financieel
adviesbureau MKB Financiële Coaching te Bussum. Daarnaast is zij (part time) werkzaam als Financieel
Directeur bij de Van Eeghen Group te Amsterdam. Sinds 1987 bekleedde mevrouw Pigeaud diverse
financiële management functies, onder andere bij Akzo Nobel N.V, Koninklijke Ahold N.V. en de
Nederlandse Spoorwegen N.V. In de periode 12 september 2011 tot en met 10 december 2013 was zij
achtereenvolgens commissaris en CEO bij Fornix BioSciences N.V. (nu SnowWorld N.V.)
Mevrouw Pigeaud is op 24 april 2013 als enig bestuurder bij Qurius N.V. benoemd. Op eigen verzoek is zij
na de BAVA van 5 februari 2014 afgetreden. De Raad van Commissarissen zal voorlopig tijdelijk het
bestuur van Lavide Holding N.V. waarnemen totdat in de vacature is voorzien.
Mevrouw Pigeaud bezat geen aandelen en/of opties op aandelen Lavide Holding N.V.

Raad van Commissarissen (tot 23 mei 2013)
Drs. L. Brentjens (1959), voorzitter Raad van Commissarissen
De heer Brentjens startte zijn carrière bij de AMRO bank in 1985. In de periode 1987-2004 bekleedde hij
diverse managementposities bij Exact Software, laatstelijk als CEO. Sinds 2004 is hij voornamelijk
werkzaam als privé investeerder.
De heer Brentjens is op 21 april 2006 voor 4 jaar benoemd als commissaris bij Qurius N.V. Op 29 april
2010 is hij voor 4 jaar benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Op 23 mei 2013 is hij
teruggetreden als commissaris.
De heer Brentjens bezat ultimo 2012 (voor splitsing) 337.838 aandelen Qurius N.V. en 675.838 opties
Qurius N.V, welke laatste in maart 2013 zijn verlopen.
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R.C. de Jong (1964), commissaris
Mevrouw de Jong is oprichter en management partner van de “Restructuring Company”, een bedrijf dat
gespecialiseerd is in herstructureringen, programma management, risk management & compliance,
consultancy en interim management. Eerder in haar loopbaan bekleedde zij onder andere de positie
van CEO van Ordina BPO, CIO van DSB Bank, CCO van Stater en managing director van ForeSure/Group
alsmede VisionWaves Finance. Verder richtte zij een aantal succesvolle bedrijven op.
Mevrouw de Jong is op 24 mei 2012 voor 4 jaar benoemd als commissaris bij Qurius N.V. Op 21 mei 2013
is zij teruggetreden als commissaris.
Mevrouw de Jong bezat geen aandelen en/of opties op aandelen Qurius N.V.

Raad van Commissarissen (vanaf 23 mei 2013).
Mr. F.C. Lagerveld (1961), voorzitter Raad van Commissarissen
De heer Lagerveld is sinds 2003 senior consultant en management partner van de Wissema Group te Den
Haag. Hiervoor heeft de heer Lagerveld sinds 1987 verschillende management- en directiefuncties
bekleed binnen TNT N.V. In het kader van best practice bepaling III.2.2. wordt vermeld dat de heer
Lagerveld in het verleden tevens part time als senior director werkzaam is geweest bij Value8 N.V. De
heer Lagerveld was vanaf juli 2011 gedurende een jaar commissaris bij Ceradis B.V. De heer Lagerveld
was in de periode 12 september 2011 tot en met 10 december 2013 voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Fornix BioSciences N.V. (nu SnowWorld N.V.). Sinds juni 2013 is hij voorzitter van de
Raad van Commissarissen van Source Group N.V.
De heer Lagerveld is op 23 mei 2013 voor 4 jaar benoemd als commissaris van Qurius N.V.
De heer Lagerveld bezit per datum van het opmaken van de jaarrekening geen aandelen en/of opties op
aandelen Lavide Holding N.V.

Drs. G.P. Hettinga (1977), commissaris
Drs. G.P. Hettinga is bestuurder van Value8 N.V, grootaandeelhouder in Lavide Holding N.V. van eind
december 2012 tot half februari 2014. De heer Hettinga heeft in 2011 zijn studie Bedrijfskunde van de
Financiële Sector aan de Vrije Universiteit van Amsterdam afgerond. In de periode van juni 2001 tot
september 2008 is hij als econoom werkzaam geweest bij de Vereniging van Effectenbezitters. In 2007
werd hij benoemd tot hoofdeconoom van de VEB. De heer Hettinga heeft relevante ervaring en kennis
opgedaan, onder meer op het gebied van het analyseren van beursgenoteerde bedrijven, corporate
governance, investor relations, internet en overnamebiedingen. De heer Hettinga was in de periode
2009-2011 commissaris bij EDCC N.V. en van juli 2011 tot februari 2012 commissaris bij Ego-Lifestyle
Holding N.V. Op dit moment is de heer Hettinga voorzitter en enig lid van de Raad van Commissarissen
van N.V. Dico International en Novisource N.V.
De heer Hettinga is op 23 mei 2013 voor 4 jaar benoemd als commissaris van Qurius N.V.
De heer Hettinga bezit per datum van het opmaken van de jaarrekening geen aandelen en/of opties op
aandelen Lavide Holding N.V.
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Verslag van de Raad van Commissarissen

Hierbij bieden wij u de door de Raad van Bestuur opgestelde en door ons goedgekeurde jaarrekening van
Lavide Holding N.V. over 2013 ter vaststelling aan. Deze jaarrekening is door Mazars Paardekooper
Hoffman Accountants N.V. gecontroleerd en van een controleverklaring voorzien. Wij stellen u voor het
door de Raad van Bestuur met onze goedkeuring opgenomen voorstel tot resultaatbestemming vast te
stellen. Voorts vragen wij u de Raad van Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de
Raad van Commissarissen te déchargeren voor het in dit verslagjaar gehouden toezicht.
Lavide Holding N.V. dat geen operationele activiteiten meer uitoefent, heeft in 2013 haar inspanningen
gericht op het minimaliseren van haar kostenstructuur en het gereed maken van het lege bedrijf voor
een reverse listing.
Tijdens de AVA op 23 mei 2013 is er een nieuwe Raad van Bestuur en nieuwe Raad van Commissarissen
benoemd.
De voormalige Raad van Commissarissen heeft in maart 2013 vergaderd met de Raad van Bestuur en de
accountant in het kader van de vaststelling van de jaarstukken over 2012.
De nieuwe Raad van Commissarissen heeft sinds haar benoeming in mei 2013 negenmaal vergaderd met
de bestuurder. Tevens vonden er zeer regelmatig conference calls plaats over actuele onderwerpen
tussen bestuurder en commissarissen. Bovendien hebben de leden van de Raad van Commissarissen
(veelal in aanwezigheid van de bestuurder) frequent overleg gevoerd met (juridische) adviseurs en de
wederpartij in het kader van de, uit 2005 daterende, rechtszaak.
De beloning van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen is nader gespecificeerd in de
jaarrekening. De nieuwe Raad van Commissarissen heeft op eigen initiatief haar beloning in 2013
verlaagd naar 15.000 euro (op jaarbasis) voor de voorzitter en 11.200 euro (op jaarbasis) voor de
commissaris. De intentie bestaat om de beloning, bijzondere omstandigheden daargelaten, in 2014
verder te verlagen. Door de voormalige Raad van Commissarissen is met mevrouw Pigeaud-Wijdeveld
een consultancy-overeenkomst afgesloten, die resulteert in een vergoeding op basis van nacalculatie.
Voor haar werkzaamheden in 2013 heeft bestuurder mevrouw Pigeaud-Wijdeveld 37.000 euro
ontvangen.
Vanaf mei 2013 was er sprake van een daadkrachtige aanpak om op kortst mogelijke termijn het
structurele kostenniveau van Lavide Holding N.V. terug te brengen tot de minimaal noodzakelijke
instandhoudingskosten.
Tijdens de BAVA op 27 juni 2013 is de voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd. Deze wijzigingen
waren noodzakelijk vanwege de ontheffing van het structuurregime, recente wetswijzigingen, gewenste
vergroting van financiële flexibiliteit en verkoop van de handelsnaam Qurius aan Prodware.
Op 4 september 2013 heeft Lavide Holding N.V. mededeling gedaan van het –voor Lavide Holding N.V.
onverwachte en ongunstige- tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake het – uit 2005
daterende – conflict van Lavide Holding N.V. met Mieger Adviesburo B.V. In de periode september tot en
met december heeft er zeer intensief overleg plaatsgevonden met de wederpartij om de mogelijkheden
van een schikking te onderzoeken. Lavide Holding N.V. is op 24 december 2013 een voorwaardelijke
schikking overeengekomen met de wederpartij. De schikking voorzag onder meer in een forse uitgifte
van aandelen Lavide Holding N.V. aan Mieger c.s. De schikking is integraal ter goedkeuring voorgelegd
aan de BAVA op 5 februari 2014, die de schikking in meerderheid heeft afgewezen.
Mevrouw Pigeaud-Wijdeveld, die op 24 april 2013 als CEO benoemd is, is op eigen verzoek teruggetreden
na de BAVA van 5 februari 2014. De Raad van Commissarissen heeft na 5 februari 2014 conform de
statuten het bestuur op zich genomen en beraadt zich op invulling van de ontstane vacature.
Na de BAVA van 5 februari2014 waarin het toenmalige voorstel door de aandeelhoudersvergadering is
verworpen, heeft de Raad van Commissarissen het initiatief genomen om een onafhankelijke
bemiddelaar in te schakelen. Na de mededeling dat voormalig grootaandeelhouder Value8 haar belang
heeft afgebouwd, zijn er verder gesprekken gevoerd met Mieger c.s. om tot een voorwaardelijke
schikking te komen. Dat proces heeft begin april geresulteerd in een nieuwe voorwaardelijke schikking,
met als belangrijke voorwaarde dat deze schikking op 15 mei 2014 integraal ter goedkeuring aan de
aandeelhouders zal worden voorgelegd. Voor de details van de schikking wordt verwezen naar pagina 40
(gebeurtenissen na balansdatum).
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De huidige Raad van Commissarissen is - na het bewogen jaar voor Lavide - voornemens om, indien de
schikking wordt aangenomen, haar functie te beëindigen. Daarbij zal de heer Hettinga per direct
aftreden indien de schikking wordt goedgekeurd. De heer Lagerveld zal in dat geval als commissaris nog
toezien dat de schikking op juiste wijze zal worden geëffectueerd en is bereid zijn positie nader af te
stemmen en mogelijk (tijdelijk) aan te blijven, mede in relatie tot de verdere invulling van de vacatures
voor Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Bussum, 13 mei 2014
Raad van Commissarissen Lavide Holding N.V.
Mr. F.C. Lagerveld, voorzitter
Drs. G.P. Hettinga, lid
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Verslag van de Raad van Bestuur
Hoofdpunten:
 Nettoverlies over het boekjaar 2013 is uitgekomen op 483.000 euro (2012: -30.636.000 euro).
Vanaf mei 2013 zijn de inspanningen gericht op het minimaliseren van de kostenstructuur
hetgeen, mede dankzij de ongerealiseerde koerswinst op aandeel Prodware S.A., geresulteerd
heeft in een klein positief resultaat in het tweede halfjaar.
 Eigen vermogen ultimo 2013 bedraagt 122.000 euro (2012: 605.000 euro); belangrijkste activa
ultimo 2013 bestaan uit aandelen in Prodware S.A. en een beperkte kaspositie.
 Tijdens de AVA op 23 mei 2013 is een nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
benoemd.
 Tijdens de BAVA op 27 juni 2013 is de voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd. Deze
wijzigingen zijn het gevolg van de ontheffing van het structuurregime, recente wetswijzigingen,
gewenste vergroting van financiële flexibiliteit en verkoop van de handelsnaam Qurius aan
Prodware.
 In juli 2013 heeft een naamswijziging, omgekeerde splitsing van het aandeel en
kapitaalsvermindering plaatsgevonden. Vierhonderd gewone aandelen in Lavide Holding N.V.
van nominaal 0,12 euro zijn samengevoegd in één gewoon aandeel in Lavide Holding N.V. van
nominaal 2,00 euro.
 Lavide Holding N.V. is, naar aanleiding van het voor Lavide Holding N.V. ongunstige tussenarrest
in september van het Hof in Arnhem inzake het uit 2005 daterende conflict van Lavide Holding
N.V. met Mieger Adviesburo B.V., in december een voorwaardelijke schikking overeengekomen
met Mieger c.s. Deze schikking voorzag in een forse uitgifte van aandelen Lavide Holding N.V.
aan Mieger c.s. Deze schikking is door de BAVA op 5 februari 2014 afgewezen. Een herziene
schikking zal integraal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering op
15 mei 2014.
 Na de BAVA op 5 februari 2014 is bestuurder mevrouw Pigeaud-Wijdeveld op eigen verzoek
teruggetreden. De Raad van Commissarissen zal voorlopig tijdelijk het bestuur van Lavide
waarnemen totdat in de vacature is voorzien.
 De aandeelhoudersstructuur van Lavide Holding N.V. is gedurende het laatste maanden
ingrijpend veranderd. Grootaandeelhouder Value8 N.V. (die in november 2013 nog een reëel
plus een potentieel belang van ruim 28% had) heeft haar belang in Lavide Holding N.V. in
februari 2014 volledig afgebouwd. Een groep van aandeelhouders rondom de heer Poorter heeft
tussen juli 2013 en februari 2014 een belang opgebouwd van circa 25%.
Samenvatting financiële resultaten
Vergelijking van de resultaten met voorgaande jaren wordt vanzelfsprekend bemoeilijkt doordat er
vanaf 2013 effectief geen operationele activiteiten meer zijn.
In het tweede halfjaar van 2013 is de administratie ondergebracht bij BDO en is de kostenstructuur in
overeenstemming gebracht met de beoogde minimale instandhoudingskosten. De som der bedrijfslasten
bedroeg 414.000 euro, waarvan 350.000 euro in het eerste halfjaar en 64.000 euro in het tweede
halfjaar.
De personeelskosten bedroegen 160.000 euro, waarvan 123.000 euro betrekking had op het Bestuur tot
24 april 2013 en 37.000 euro verband hield met de vergoeding voor het Bestuur, dat per 24 april 2013
benoemd is.
De belangrijkste overige bedrijfskosten (in totaal 254.000 euro) in 2013 bestonden uit juridische kosten
(statutenwijziging, rechtszaak Mieger), beursnoteringskosten (met name Euronext en AFM), beloning
commissarissen, verzekeringen, administratiekantoor BDO en accountant Mazars.
In 2013 is, in verband met de gedaalde koers van het aandeel Prodware S.A. in het eerste halfjaar, een
negatief koersresultaat behaald van 69.000 euro, hetgeen verantwoord is onder financiële baten en
lasten.
Financiering
De financiering van kosten in 2013 en nagekomen facturen over laatste kwartaal 2012 heeft in 2013
plaatsgevonden middels gedeeltelijke en geleidelijke verkoop van aandelen Prodware S.A. Het aantal
aandelen Prodware S.A. is gedaald van 126.957 (ad 7,42 euro per stuk) ultimo 2012 naar 13.957 aandelen
(ad 9,18 euro per stuk) ultimo 2013.
Ten behoeve van de financiering heeft toenmalig grootaandeelhouder Value8 N.V. in maart 2013 een
lening van 150.000 euro verstrekt, die in 2013 binnen de looptijd afgelost is. De aandelen in Prodware
S.A. dienden als onderpand voor deze lening. De lening was renteloos, ter compensatie waarvan door
Lavide Holding N.V. aan Value8 N.V. een optierecht verstrekt is. Lavide Holding N.V. heeft aan Value8
N.V. het recht verleend om gedurende een periode van 18 maanden 45.000 nieuw uit te geven aandelen
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in haar eigen kapitaal te kopen voor een prijs van 150.000 euro. Value8 N.V. heeft op 8 januari 2014
gebruik gemaakt van dit optierecht.
Dividend
Het Bestuur van Lavide Holding N.V. is van mening dat de resterende liquiditeiten aangehouden dienen
te worden ter dekking van de instandhoudingskosten en eventuele eenmalige kosten als gevolg van de
lopende rechtszaak en een gewenste reverse listing. Het Bestuur van Lavide Holding stelt derhalve voor
om geen dividend over 2013 uit te keren.
Bestuurswisselingen
Op 24 april 2013 verliep het arbeidscontract met de heer Wolfswinkel, CFO en enig overgebleven lid van
de Raad van Bestuur. Op grond van de alsdan ontstane ontstentenis van het Bestuur heeft de Raad van
Commissarissen mevrouw drs. M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld RC met ingang van 24 april als tijdelijk
bestuurder aangewezen. Tijdens de AVA op 23 mei is mevrouw Pigeaud-Wijdeveld benoemd tot enig lid
van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Na de BAVA van 5 februari 2014 is mevrouw
Pigeaud-Wijdeveld op eigen verzoek teruggetreden.
De voormalige Raad van Commissarissen (bestaande uit de heer L. Brentjens en mevrouw R.C. de Jong) is
bij sluiting van de AVA op 23 mei afgetreden. De heer drs. G.P. Hettinga en de heer mr. F.C. Lagerveld
zijn tijdens de AVA benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
Statutenwijziging
Tijdens de op 27 juni gehouden Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘BAVA‘) zijn de
voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de ontheffing van
het structuurregime, recente wetswijzigingen, gewenste vergroting van financiële flexibiliteit en
verkoop van de handelsnaam Qurius aan Prodware.
De goedgekeurde omgekeerde splitsing van het aandeel was gewenst vanwege het feit dat Lavide
Holding N.V. een “pennystock” geworden was. Daarnaast was een kapitaalsvermindering noodzakelijk
om de financieringsmogelijkheden van de vennootschap te vergroten, aangezien de beurskoers onder de
nominale waarde lag.
Onder verwijzing naar de goedgekeurde statutenwijziging is de notering van gewone aandelen onder de
naam Qurius N.V. gestaakt per donderdag 11 juli 2013 na sluiting beurs. De notering aan NYSE Euronext
Amsterdam van het aandeel Lavide Holding N.V. is gestart per 12 juli. Het aandeel Lavide Holding N.V.
(nieuwe handelssymbool LVIDE en de nieuwe ISIN code NL0010545679) sloot op 11 juli 2013 op 1,6
eurocent, hetgeen – rekening houdend met de reverse split – overeen zou komen met een koers van 6,40
euro per nieuw aandeel. Op dinsdag 16 juli 2013 na sluiting beurs zijn iedere vierhonderd (400) gewone
aandelen in Lavide Holding N.V. van nominaal 0,12 euro samengevoegd tot één (1) gewoon aandeel in
Lavide Holding N.V. van nominaal 2,00 euro.
Rechtszaak
Op 4 september 2013 heeft Lavide Holding N.V. mededeling gedaan van het – voor Lavide Holding
onverwachte en ongunstige - tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake het – uit 2005
daterende- conflict van Lavide Holding N.V. met Mieger. Mieger heeft in 2005 haar onderneming
verkocht aan Magnus Holding N.V. (een rechtsvoorganger van Lavide Holding N.V., de oude naam van
Lavide Holding N.V. ). Bij de koop was een earn-out-regeling ter grootte van 2,8 miljoen aandelen B in
Magnus Holding (hetgeen gelijk is aan 7.000 aandelen B in Lavide Holding) overeengekomen. Over de
earn-out regeling is een geschil ontstaan. Nadat Lavide Holding aanvankelijk door twee afzonderlijke
rechters in het gelijk was gesteld, heeft het Hof in een tussenarrest van 3 september 2013 onverwacht
gesteld dat Lavide Holding voor de overname in 2005 alsnog de volledige koopsom aan Mieger c.s. moet
voldoen inclusief een recht op schadevergoeding. De volledige tekst van het tussenarrest is te vinden op
de website van Lavide Holding N.V. en op www.rechtspraak.nl.
Hoewel Lavide Holding N.V. zich inhoudelijk niet kan vinden in het tussenarrest heeft Lavide Holding
N.V. in de laatste maanden van 2013 intensief overleg gevoerd met vertegenwoordigers van Mieger
c.s.van het in 2006 failliet gegane Mieger Adviesburo B.V. om de mogelijkheden van een schikking te
verkennen. Ondanks dat het verzoek van Lavide Holding N.V. aan het Gerechtshof tot het openstellen
van tussentijds cassatieberoep bij de Hoge Raad op 21 oktober 2013 is verworpen, blijft voor Lavide
Holding het middel van cassatie open voor het eindvonnis.
Een verdere rechtsgang zal een beroep doen op de beperkte financiële middelen van Lavide Holding N.V.
en kan de mogelijkheden voor het op korte termijn realiseren van een reverse listing sterk beperken.
Een voor Lavide Holding N.V. negatief eindvonnis zou bovendien kunnen resulteren in een toewijzing van
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een schadevergoeding die hoger is dan de waarde van het eigen vermogen van Lavide Holding N.V. op dat
moment.
Lavide Holding N.V. is op 24 december 2013 derhalve een voorwaardelijke schikking overeengekomen
met de curator van Mieger Adviesburo B.V. (Mieger) en enkele partijen die deze procedure voor Mieger
hebben gefinancierd (Mieger c.s.). Bij deze schikking zou het aandelenkapitaal fors verwateren tot meer
dan 100% van het uitstaande kapitaal.
De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen hebben de voorwaardelijke schikking ter goedkeuring
voorgelegd aan de BAVA op 5 februari 2014, die de schikking in meerderheid verworpen heeft.
Op 18 februari 2014 is bekend geworden dat grootaandeelhouder Value8 N.V haar belang in Lavide
Holding N.V. geheel verkocht heeft. Per die datum beschikt een groep aandeelhouders rondom de heer
Poorter, die tijdens de BAVA voor de schikking gestemd hebben, over een belang van circa 25% in Lavide
Holding N.V.
Naar aanleiding van het verwerpen van de eerder overeengekomen schikking met de wederpartij van de
rechtszaak door de BAVA op 5 februari j.l, is op basis van heronderhandelingen alsnog een
voorwaardelijke schikking overeengekomen met de curator van Mieger Adviesburo B.V. Deze schikking
voorziet onder meer in een forse uitgifte van aandelen Lavide Holding N.V. aan de curator van Mieger
Adviesburo B.V.. Deze schikking zal integraal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
aandeelhoudersvergadering van 15 mei 2014.
Strategie
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen blijven van mening dat de beursnotering van Lavide
Holding N.V. als zodanig waarde zou kunnen opleveren voor haar aandeelhouders. De lopende rechtszaak
heeft de mogelijkheden van het realiseren van een reverse listing in 2013 sterk beperkt. Lavide Holding
N.V. blijft streven om de waarde van de beursnotering te benutten door middel van een goede en
waarde toevoegende reverse listing. In dat kader zal het vanuit de belangen van Lavide trachten om de
lopende rechtszaak tot een zo goed mogelijk einde te brengen, waarbij een schikking de voorkeur heeft.
Resultaatverwachting 2014
Naar de huidige inzichten zal het negatieve nettoresultaat van Lavide Holding N.V. over het jaar 2014
maximaal 150.000 euro (minimale instandhoudingskosten) bedragen. Mede als gevolg van de toename
van de vermogenspositie op 8 januari 2014 (uitoefening optie Value8 N.V.) verwacht Lavide Holding N.V.
voldoende kapitaal te hebben om de minimale instandhoudingskosten in de komende 12 maanden te
voldoen. Hierbij is geen rekening gehouden met juridische- en bemiddelingskosten (in het kader van de
lopende rechtszaak), de effecten van een eventuele schikking of uitvoering van een vonnis, mogelijke
additionele kosten ten behoeve van een fusie of omgekeerde overname of eventuele liquidatiekosten.
Bussum, 13 mei 2014
Raad van Bestuur (gedelegeerd)
Mr. F.C. Lagerveld
Drs. G.P. Hettinga
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Corporate Governance
In Nederland geldt sinds december 2003 de Nederlandse Corporate Governance Code (“Code Frijns”).
Sinds het jaarverslag over 2004 heeft Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V.) uitgebreid aandacht
besteed aan het onderwerp Corporate Governance. Lavide Holding N.V. heeft jaarlijks de hoofdlijnen
van de “corporate governance”-structuur uiteen gezet en iedere substantiële verandering daarin ter
bespreking voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (“AVA”).
Voor een volledig overzicht van de punten waarop Lavide Holding N.V. afwijkt van de Code Frijns kunt U
de website van Lavide Holding N.V. raadplegen onder de tab Corporate Governance.
Lavide Holding N.V. handelt naar de geest en strekking van de Code Frijns maar bevindt zich na de
beëindiging van de operationele activiteiten en het daarmee samenhangend beëindigen van alle
arbeidscontracten in een situatie van verminderde risico’s en heeft daarop de analyse en monitoring
aangepast. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 23 mei 2013 is aangegeven dat Lavide Holding
N.V. de toepassing van de Nederlandse Corporate Governance Code, gezien het veranderde
activiteitenniveau, zal evalueren. De toepassing van Lavide Holding N.V. ten aanzien van de Nederlandse
Corporate Governance Code is te vinden op de website van Lavide Holding N.V. Hieronder zijn de
belangrijkste afwijkingen kort toegelicht:



III.6.7: Gegeven de situatie waarin de vennootschap zich momenteel zich bevindt treedt de
huidige raad van commissarissen tijdelijk op als waarnemend bestuurder totdat er in de vacature
van bestuurder is voorzien.
IV.3.1: Gezien de beperkte omvang van de onderneming zullen eventuele (analisten)presentaties
niet altijd gelijktijdig gevolgd kunnen worden via webcam of anderszins. Het
presentatiemateriaal zal na afloop op de website worden gezet.

Sinds 2010 valt Lavide Holding N.V. onder het structuurregime. Sinds eind 2012 voldoet Lavide Holding
N.V. echter niet meer aan de criteria van het structuurregime. In februari 2013 is het besluit tot
ontheffing van het structuurregime van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen en zijn de
statuten in 2013 hierop aangepast.
Hieronder zijn de hoofdlijnen van de huidige Corporate Governance structuur opgenomen:
Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
 De Raad van Bestuur voert in samenspraak met de Raad van Commissarissen (“RvC”), in een
zogenaamde two-tier bestuursstructuur, het bestuur over de vennootschap.
 De Raad van Bestuur bestaat uit één of meer leden en wordt benoemd, geschorst of ontslagen
door de RvC. De RvB legt over haar acties verantwoording af aan de RvC en vraagt voorafgaande
goedkeuring aan de AVA voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of
het karakter van de onderneming.
 De leden van de Raad van Commissarissen worden op voordracht van de de RvC voor 4 jaar
benoemd door de AVA. De RvC bestaat uit een door de AVA te bepalen aantal natuurlijke
personen.
 De “Wet Bestuur & Toezicht” vereist een zoveel mogelijk evenwichtige verdeling van zetels over
mannen en vrouwen. Gedurende 2013 werd, zowel voor en na de wisseling van bestuur op 23 mei
2013, één van de drie bestuurszetels bij Lavide Holding N.V. vervuld door een vrouw.
Maatschappelijke aspecten van ondernemen
 De vennootschap houdt rekening met de relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
Bij de inbreng van nieuwe activiteiten zal de vennootschap de maatschappelijke aspecten, zoals
duurzaamheid en sociale aspecten, meenemen in de besluitvorming.
Juridische- en kapitaalstructuur
 Lavide Holding is een aan NYSE Euronext Amsterdam genoteerde naamloze vennootschap.
 Voor de kapitaal- en zeggenschapsstructuur: zie ook hoofdstuk “Het aandeel Lavide”.
 Er zijn geen aandelen uitgegeven waaraan bijzondere winstrechten of zeggenschapsrechten zijn
verbonden. Ten aanzien van geen van de uitgegeven aandelen is sprake van beperking van het
stemrecht en/of uitgifte van certificaten van aandelen met medewerking van Lavide Holding
N.V.
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Uitgifte en verkrijging van aandelen
 Aandelen kunnen conform artikel 5 van de statuten slechts worden uitgegeven ingevolge een
besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of van het Bestuur, indien het daartoe
door de AVA is aangewezen. Indien het bestuur daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing
van kracht is, de algemene vergadering niet meer tot verdere uitgifte besluiten. Elk besluit tot
aangifte behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvC.
 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder, conform artikel 7 van de statuten, een
voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens
het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden
beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.
 Tijdens de AVA van 23 mei 2013 is de bevoegdheid van de Raad van Bestuur verlengd om, tot 18
maanden na de AVA, behoudens de voorafgaande goedkeuring van de RvC, over te gaan tot
uitgifte van aandelen klasse A en converteerbare klasse B of het verlenen van rechten tot het
nemen van deze aandelen tot maximaal vijftig procent van het totale aantal uitgegeven klasse A
en converteerbare klasse B-aandelen op het moment van uitgifte.
 Tijdens de AVA van 23 mei 2013 is het gezag van de Raad van Bestuur verlengd om, tot 18
maanden na de AVA, onder voorbehoud van goedkeuring van de RvC, te besluiten tot beperking
of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot de (rechten tot het nemen van) deze uit
te geven aandelen.
Overnamerichtlijn
Ingevolge artikel 10 van de Europese overnamerichtlijn licht Lavide Holding N.V. het volgende toe:
 De kapitaal- en zeggenschapsstructuur wordt toegelicht in hoofdstuk “het aandeel Lavide”.
 Voor de rechten, die zijn verbonden aan de uitgegeven aandelen, zie paragraaf “juridische- en
kapitaalstructuur” van dit hoofdstuk.
 Een besluit tot wijziging van de statuten der vennootschap of ontbinding der vennootschap kan
door de AVA slechts worden genomen op voorstel van de RvB na goedkeuring van de RvC.
 Voor bepalingen inzake benoeming en ontslag van leden van de RvB en RvB: zie paragraaf “raad
van bestuur en raad van commissarissen” van dit hoofdstuk.
 Voor de bijzondere bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van (rechten op) aandelen
en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht met betrekking tot deze uitgifte, zie
paragraaf “uitgifte en verkrijging van aandelen” van dit hoofdstuk.
 Er zijn geen belangrijke overeenkomsten waarbij de vennootschap partij is en die tot stand
komen, worden gewijzigd of ontbonden onder de voorwaarde van een wijziging van zeggenschap
over de vennootschap nadat een openbaar bod is uitgebracht. De vennootschap heeft dus ook
geen overeenkomsten met een bestuurder die voorzien in een uitkering bij beëindiging van
werkzaamheden naar aanleiding van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap.
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Risicofactoren
De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. nemen hun
verantwoordelijkheden voor de risicobeheersing en de daartoe geïmplementeerde systemen van
risicobeheersing en –controle binnen de organisatie bijzonder serieus. Lavide Holding N.V. hecht belang
aan een goede risicobeheersing en –controle en draagt zorg voor verdere ontwikkeling en optimalisering
ervan. Het Bestuur is van mening dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke
mate van zekerheid geven dat de financiële verslaglegging geen onjuistheden van materieel belang
bevat en dat deze systemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt. Er zijn geen indicaties dat
deze systemen in het lopende jaar niet naar behoren zullen werken.
Ondanks de sterk gewijzigde situatie van de onderneming, waarbij alle operationele activiteiten (zonder
gebruikelijke garanties en vrijwaringen) zijn verkocht, resteert nog een aantal risico’s waar rekening
mee dient te worden gehouden.
Strategisch risico
De strategie die Lavide Holding N.V. heeft gekozen (creatie van waarde met beursnotering), is
onlosmakelijk verbonden met het nemen van risico’s. De belangrijkste risico’s worden hierbij gevormd
door de conjuncturele omstandigheden, de financiële markten en de koersfluctuaties op de beurs.
Risico beursnotering
Lavide Holding N.V. is genoteerd op de officiële markt van NYSE Euronext Amsterdam en dient daardoor
aan de daarvoor geldende wet –en regelgeving te voldoen. Indien deze regelgeving verandert, kan dit
leiden tot extra kosten of andere consequenties voor Lavide Holding N.V.
Juridisch risico
 Lavide Holding N.V. is verwikkeld in een geschil dat dateert uit 2005 met Mieger c.s. Indien er
geen schikking met de wederpartij kan worden bereikt, zal het Hof in de komende maanden een
eindarrest uitbrengen. Daarbij zijn er diverse mogelijkheden. Het Hof kan geen of een beperkte
schadevergoeding vaststellen, het Hof kan doorverwijzen naar een schade-expert die de schade
moet vaststellen of het Hof stelt een omvangrijke schade vast. Na uitspraak van Het Hof bestaat
voor Lavide Holding N.V. nog het middel van cassatie, maar mogelijk is de vordering ondertussen
wel opeisbaar. Indien er geen schikking kan worden bereikt, bestaat een reële kans dat het
vastgestelde schadebedrag hoger is dan de huidige beperkte financiële middelen van Lavide
Holding N.V. Liquidatie van Lavide Holding N.V. is in dat geval een serieuze optie, die niet de
voorkeur verdient, maar wel overwogen moet worden.
 Lavide Holding N.V. kan voor haar acties aansprakelijk worden gesteld. Hoewel Lavide Holding
N.V. op het moment van publicatie van jaarverslag niet bekend is met enige dreigende
procedure, kan Lavide Holding N.V. voor mogelijke schade aansprakelijk worden gesteld.
Dergelijke aansprakelijkheidsprocedures kunnen in het algemeen hoge kosten met zich
meebrengen.
Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat men over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe
verplichtingen te voldoen. Aangezien Lavide Holding N.V. sinds de verkoop van haar operationele
activiteiten geen opbrengsten meer genereert, richt Lavide Holding N.V. haar inspanningen op het
minimaliseren van haar kostenstructuur. Desondanks zijn de liquide middelen van Lavide Holding N.V.
beperkt en bestaat het risico dat de beperkte liquide middelen uitgeput worden door de kosten of
schadevergoeding inzake de lopende rechtszaak Mieger c.s. Indien de gevolgen van de lopende
rechtszaak voor de liquide middelen beperkt blijven, bestaat het risico dat de liquide middelen uitgeput
zijn voordat er zich een serieuze reverse listing activiteit voor Lavide Holding N.V. aandient.
Verwateringsrisico
Lavide Holding N.V. poogt een minnelijke schikking te bereiken in het kader van de lopende rechtszaak
Mieger c.s. Aangezien de financiële middelen van Lavide Holding N.V. beperkt zijn, bestaat een reële
kans dat een eventuele schikking, evenals de bereikte voorwaardelijke schikking op 24 december 2013,
zal voorzien in een forse uitgifte van nieuwe aandelen. Dit kan aanzienlijke verwateringsgevolgen
hebben voor de aandeelhouders van Lavide Holding N.V. Verwatering van huidige
aandeelhoudersbelangen kan in de mogelijke toekomst tevens het gevolg zijn van een reverse listing,
waarbij de aandelen van de in te brengen activiteit worden gekocht in ruil voor uitgifte van nieuwe
aandelen in Lavide Holding N.V.
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Koersrisico
Lavide Holding N.V. staat bloot aan het risico van koersfluctuaties. Op 31 december 2013 bezat Lavide
Holding N.V. 13.937 aandelen in Prodware S.A., die waren gewaardeerd tegen de dan geldende
beurskoers van 9,18 euro per aandeel. De waarde van deze aandelen staat per 31 december 2013 gelijk
aan 75% van de activa van van Lavide Holding N.V. . Indien de marktwaarde van de aandelen met 10%
verandert, leidt dit tot een koersresultaat van circa 13.000 euro.
Kapitaalrisico
Kapitaalrisico is het risico van erosie van kapitaal (eigen vermogen) als gevolg van winstuitkeringen die
hoger zijn dan behaalde winsten. Inzake het beleid ten aanzien van het kapitaalrisico kan opgemerkt
worden dat er in de in de huidige fase van de onderneming (zonder operationele activiteiten) geen
dividend kan worden uitgekeerd. De resterende liquiditeiten worden aangehouden ter dekking van de
instandhoudingkosten. Zie ook liquiditeitsrisico.
Fiscaal risico
Een wijziging van fiscale wet- of regelgeving, jurisprudentie of standpunten van de belastingdienst in
Nederland kan negatieve invloed hebben op de (toekomstige) resultaten van Lavide Holding N.V.. Er is
tevens geen zekerheid over de mogelijkheden tot verliescompensatie in de toekomst.
Valutarisico
De beperkte activiteiten van Lavide Holding N.V. geschieden in euro’s. Lavide Holding N.V. maakt
derhalve momenteel geen gebruik van financiële instrumenten teneinde valutarisico’s in te dekken.
Financiële verslagleggingsrisico’s
De structuur en het functioneren van de intern risicobeheer- en controlesystemen werden in het
verslagjaar, voor zover mogelijk, gehandhaafd op het niveau van voor de verkoop van de verschillende
onderdelen. Wel dient hierbij in aanmerking te worden genomen dat er geen personeel meer in dienst is
van de onderneming en dat alle benodigde activiteiten door derden worden gedaan. Als gevolg hiervan
zijn de beheer- en controlesystemen vereenvoudigd en ingericht op basis van de relatieve omvang van de
onderneming. Met inachtneming van het hiervoor genoemde kan met een redelijke mate van zekerheid
gesteld worden dat de interne risicobeheer- en controlesystemen inzake de verslaggeving naar behoren
hebben gefunctioneerd en dat de financiële verslaglegging derhalve geen onjuistheden van materieel
belang bevat.

16

Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 13-5-2014

Bestuurdersverklaring
Ingevolge wettelijke bepalingen verklaart de Raad van Bestuur, voor zover haar bekend, het volgende:



De jaarrekening, zoals opgenomen in dit verslag, geeft een getrouw beeld van de activa, passiva,
financiële positie en het resultaat over het boekjaar van Lavide Holding N.V.
Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op balansdatum, de gang van zaken
gedurende het verslagjaar van Lavide Holding N.V. In het jaarverslag zijn de wezenlijke risico’s
waarmee Lavide Holding N.V. wordt geconfronteerd beschreven.

Bussum, 13 mei 2014
Raad van Bestuur Lavide Holding N.V (gedelegeerd).
Mr. F.C. Lagerveld
Drs. G.P. Hettinga
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Lavide Holding N.V.
(voorheen Qurius N.V)
Jaarrekening 2013
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Balans
(vóór verdeling van het resultaat) per 31 december 2013 met vergelijkende cijfers per 31 december 2012

en 1 december 2012
Bedragen x € 1.000

31-12-2013

31-12-2012

1-1-2012

(aangepast)

(aangepast)

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa

1

-

-

29.872

Materiële vaste activa

2

-

-

258

Financiële vaste activa

3

-

-

4.596

-

-

34.726

Totaal Vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren

4

-

20

5.738

Belastingen en premies sociale verzekeringen

5

8

35

-

Effecten aangehouden voor handelsdoeleinden

6

129

943

-

3

3

-

31

-

395

Totaal Vlottende activa

171

1.001

6.133

Totaal Activa

171

1.001

40.859

Vooruitbetaalde kosten
Geldmiddelen en kasequivalenten

7

PASSIVA
Eigen vermogen

8

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

9

679

16.295

15.975

Agioreserve

10

70.409

70.409

70.339

Overige reserves

11

(70.483)

(55.463)

(48.077)

(483)

(30.636)

(7.714)

122

605

30.523

10

153

149

-

79

-

-

-

9.500

Resultaat over de verslagperiode
Totaal Eigen vermogen
Kortlopende verplichtingen
Crediteuren
Kredietfaciliteit

12

Leningen
Te betalen belastingen

13

-

57

-

Overige schulden en overlopende passiva

14

39

107

687

49

396

10.336

171

1.001

40.859

Totaal Kortlopende verplichtingen
Totaal Passiva

De toelichting op pagina 23 tot en met 39 vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening
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Overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Voor het boekjaar van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 met vergelijkende cijfers over het
boekjaar 2012
Bedragen x € 1.000

2013

2012
(aangepast)

Omzet

-

-

Personeelskosten

15

160

1.416

Afschrijvingen

16

-

263

Overige bedrijfskosten

17

254

(656)

Bijzondere afwaardering goodwill

16

-

17.236

414

18.259

(414)

(18.259)

(69)

(462)

(483)

(18.721)

-

-

(483)

(18.721)

-

(11.915)

Resultaat over de verslagperiode

(483)

(30.636)

Totaal gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de
verslagperiode

(483)

(30.636)

(483)

(30.636)

339.481

338.701

Gewone winst per aandeel (in €)

(1,42)

(90,45)

Verwaterde winst per aandeel (in €)

(1,42)

(90,45)

Gewone winst per aandeel uit voortgezette activiteiten (in €)

(1,42)

(55,27)

Verwaterde winst per aandeel uit voortgezette activiteiten (in €)

(1,42)

(55,27)

Som der kosten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Netto financieringslasten

18

Resultaat vóór belastingen
Winstbelastingen

19

Resultaat uit voortgezette activiteiten
Resultaat uit beëindigde activiteiten

20

Toe te rekenen aan:
Aandeelhouders van de moedermaatschappij
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (na splitsing)

21

De toelichting op pagina 23 tot en met 39 vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening
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Kasstroomoverzicht
Voor het boekjaar van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 met vergelijkende cijfers over 2012
Bedragen x € 1.000

2013

2012

Resultaat na belasting

(483)

(30.636)

Afschrijvingen materiele vaste activa
Bijzondere waardevermindering goodwill
Mutatie vorderingen
Mutatie effecten
Mutatie overige schulden
Op aandelen gebaseerde betalingen

46
813
(266)
-

263
17.236
5.680
(943)
(370)
166

110

(8.604)

-

4.680
12.636
17.316

150
(150)
-

354
(149)
(9.500)
109
(9.186)

110
(79)
31

(474)
395
(79)

Operationele kasstroom
Desinvestering financiële vaste activa
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Investeringskasstroom
Emissie van aandelen
Mutatie groepsfinanciering
Ontvangen kortlopende lening
Aflossing kortlopende lening
Overige mutaties
Financieringskastroom
Netto kasstroom
Geldmiddelen minus leningen per 1 januari
Geldmiddelen minus leningen per 31 december

De toelichting vanaf pagina 23 tot en met 39 vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening
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Mutatieoverzicht eigen vermogen 2012 en 2013
Bedragen x € 1.000

Stand per 1 januari 2012

Gestort en

Reserve

Totale

opgevraagd

Agio-

Wettelijke

omrekenings-

overige

Resultaat

kapitaal

Reserve

reserve

verschillen

reserves

boekjaar

15.975

70.339

3.850

-200

-59.441

Totaal
30.523
-

Resultaat over het boekjaar
2012
Mutatie wettelijke reserve en

-

reserve
omrekeningsverschillen
Uitgifte van aandelen

-

-

(3.850)

-

3.850

-

-

320

70

-

-

-

-

390

Mutatie personeelsopties

-

-

-

-

250

-

250

Storneren van niet
uitgeoefende personeelsopties
Transactiekosten voor uitgifte
van aandelen
Verkoop van buitenlandse
activiteiten

-

-

-

-

(86)

-

(86)

-

-

-

-

(36)

-

(36)

-

-

-

200

-

-

200

Stand per 31 december 2012

16.295

70.409

0

0

(55.463)

(30.636)

605

-

-

-

-

-

(483)

(483)

-

-

-

-

(30.636)

30.636

-

(15.616)

-

-

-

15.616

-

-

679

70.409

0

0

(70.483)

(483)

122

Resultaat over het boekjaar
2013
Verdeling van het resultaat
2012
Statutenwijziging
Stand per 31 december 2013

-

-

-

-

(30.636)

(30.636)
-
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Lavide Holding N.V. (de ‘Vennootschap’), statutair gevestigd te Zaltbommel en kantoorhoudend te
Bussum in Nederland, heeft in het boekjaar geen operationele activiteiten ontplooid. Derhalve is
segmentatie van resultaten over boekjaar 2013 niet van toepassing.
De jaarstukken 2013 zijn in concept besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 13
mei 2014. De jaarrekening is door de Raad van Bestuur vrijgegeven voor publicatie op 14 mei 2014. De
jaarstukken 2013 zullen ter vaststelling worden voorgelegd aan een nader te plannen Algemene
Vergadering .
Toepassing IFRS
De jaarrekening van Lavide is opgesteld op basis van de International Financial Reporting Standards (IFRS)
per 31 december 2013, die door de Europese Unie (EU) zijn goedgekeurd, in combinatie met Titel 9 Boek
2 BW. 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
IAS-standaarden, uitgebracht door het IFRS Interpretations Committee (IFRIC) respectievelijk het
Standing Interpretations Committee (SIC).
Eerste toepassing IFRS op enkelvoudige jaarrekening en overeenstemmingsverklaring
In 2013 is de laatste deelneming Qurius International Holding B.V. geliquideerd. Er zijn geen baten of
lasten aanwezig in de geliquideerde vennootschap. Derhalve is er niet langer sprake van een
geconsolideerde jaarrekening.
Met ingang van verslagjaar 2013 is Lavide Holding N.V. voor haar enkelvoudige jaarrekening onverplicht
overgegaan op IFRS in combinatie met Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening 2013 is dienovereenkomstig
opgesteld.
Tot en met verslagjaar 2012 werd Titel 9 Boek 2 BW gehanteerd, gebruikmakend van de optie uit artikel
362 lid 8 Boek 2 BW om de waarderingsgrondslagen toe te passen uit de EU-IFRS geconsolideerde
jaarrekening. Om deze reden heeft de overgang van Titel 9 Boek 2 BW naar EU IFRS in de enkelvoudige
jaarrekening geen gevolgen voor het eigen vermogen (per 1 januari 2012 en per 1 januari 2013) en het
resultaat (over 2012).
Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening wordt gepresenteerd in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. De jaarrekening is
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 jaarrekening
vermelde perioden.
Gebruik van schattingen en oordelen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Raad van 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. Gezien de aard en beperkte
omvang van de activiteiten zijn er geen significante schattingsonzekerheden.
Continuïteit
Als onderdeel van de strategieherziening van de Vennootschap wordt doorgegaan met het onderzoeken
van verdere opties, zoals een fusie of (omgekeerde) overname van de Vennootschap. Het beleid van de
Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen behelst om de instandhoudingsactiviteiten tegen zo
gering mogelijk kostenniveau voort te zetten en te zoeken naar nieuwe activiteiten die waarde kunnen
creëren voor de aandeelhouders van de Vennootschap.
Over de uitwerking van de strategische opties kan echter, mede vanwege de lopende rechtszaak met
Mieger c.s, geen zekerheid gegeven worden. Indien strategische opties niet realiseerbaar blijken te zijn,
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kan het zijn dat de Vennootschap tot liquidatie zal overgaan.
Aangezien het bestuur erin geslaagd is de instandhoudingskosten te verlagen tot een minimum kan de
onderneming, met de liquiditeiten op balansdatum en de in 2014 gestorte liquiditeiten door
aandeelhouders, de huidige bedrijfsactiviteiten op basis van continuïteit voortzetten. Hierbij dient
echter opgemerkt te worden dat het op dit moment lastig is om in te schatten met welke aan de lopende
rechtszaak gerelateerde juridische- en bemiddelingskosten rekening moet worden gehouden. Daarnaast
kan Lavide niet inschatten wanneer, indien de herziene schikking met Mieger c.s. door de
aandeelhoudersvergadering op 15 mei 2014 wordt afgewezen, het Hof het eindvonnis bekend zal maken
inzake de lopende rechtszaak en of en voor welk bedrag het Hof hierin een additionele schadevergoeding
zal toewijzen.

Grondslagen voor 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 voor de
nominale waarde.
Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Vorderingen en
schulden worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Daaruit volgende koersverschillen
worden in het resultaat begrepen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde plus eventuele direct
toerekenbare transactiekosten. Na eerste opname worden vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve-rentemethode verminderd met eventuele
bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Effecten aangehouden voor handelsdoeleinden
Effecten worden verantwoord als activa tegen reële waarde met waardeveranderingen in de winst- en
verliesrekening. Deze kapitaalbelangen zijn verhandelbaar op een liquide markt (beursgenoteerd)
waardoor ze onder de kortlopende activa worden gerubriceerd. Indien geen reële waarde kan worden
vastgesteld, worden de effecten tegen de kostprijs gewaardeerd. Ultimo boekjaar zijn de effecten tegen
beurswaarde gewaardeerd.
Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs (die niet materieel afwijkt van nominale waarde). Deze zijn opgenomen onder
de categorie “leningen en vorderingen”.
Bijzondere waardeverminderingen
De boekwaarde van de activa van de Vennootschap, wordt per iedere balansdatum opnieuw bezien om te
bepalen of er aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen. Indien dergelijke aanwijzingen
bestaan, wordt een schatting gemaakt van de realiseerbare waarde van het actief. Voor goodwill, activa
met een onbepaalde gebruiksduur en immateriële activa die nog niet gebruiksklaar zijn, wordt jaarlijks
bepaald of er sprake is van bijzondere waardeverminderingen.
Er wordt een bijzondere waardevermindering opgenomen wanneer de boekwaarde van een actief of de
kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort hoger is dan de realiseerbare waarde.
Bijzondere waardeverminderingen worden als afschrijving in de winst- en verliesrekening opgenomen.
Als, in een opvolgende periode, het bedrag van de waardevermindering afneemt en de afname kan
objectief gerelateerd worden aan een gebeurtenis nadat de waardevermindering was vastgesteld, wordt
de voorheen vastgestelde waardevermindering teruggedraaid en het bedrag verwerkt in de winst- en
verliesrekening.
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Berekening van de realiseerbare waarde
Voor een actief of een kasstroom genererende eenheid is de realiseerbare waarde gelijk aan de
opbrengstwaarde minus verkoopkosten, of de bedrijfswaarde indien deze hoger is. Bij het bepalen van
de bedrijfswaarde wordt de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen berekend met
behulp van een disconteringsvoet vóór belasting die een afspiegeling is van zowel de actuele
markttaxaties van de tijdswaarde van geld als van de specifieke risico’s met betrekking tot het actief.
Voor een actief dat geen kasstromen genereert of kasstromen die in hoge mate onafhankelijk zijn van
die van andere activa wordt de realiseerbare waarde bepaald voor de kasstroom genererende eenheid
waartoe het actief behoort.
Eigen vermogen
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.
Kortlopende schulden
Schulden en overige te betalen posten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste afname
worden kortlopende schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 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 het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Segmentatie
Conform IFRS 8 wordt voor het vaststellen van de segmenten de management benadering gehanteerd.
Aangezien de vennootschap momenteel geen activiteiten heeft is segmentatie thans niet van toepassing.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te
betalen) interest. Tevens worden koersresultaten op effecten 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 de
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 gewogen gemiddeld aantal
uitstaande aandelen gedurende het boekjaar.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid is gemaakt
tussen kasstromen uit bedrijfs- (operationele), investerings- en financieringsactiviteiten. Als
geldmiddelen en kasequivalenten worden aangemerkt de kasmiddelen en de banktegoeden. Kasstromen
in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen over het verslagjaar.
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Effect van nieuwe boekhoudstandaarden
Nieuwe en/of gewijzigde IFRS-standaarden die van toepassing zijn in 2013
De IASB en het IFRIC hebben nieuwe en/of gewijzigde standaarden en interpretaties uitgebracht, die
met ingang van boekjaar 2013 van toepassing zijn voor Lavide. Onderstaande standaarden en
interpretaties zijn goedgekeurd door de Europese Unie.
IAS 19 (revised) ‘Employee benefits’. In de gewijzigde IAS 19 is de corridorbenadering komen te vervallen
en worden bepaalde herwaarderingen van toegezegd-pensioenregelingen in de niet-gerealiseerde
resultaten verwerkt. Lavide heeft geen regelingen die als toegezegd-pensioenregeling worden
opgenomen. Het effect van de wijziging is nihil.
IFRS 7 ‘Financial Instruments: Disclosures – Offsetting Financial Assets and Liabilities – Amendments to
IFRS 7’. Met deze wijziging wordt het verstrekken van aanvullende kwantitatieve informatie verplicht ten
aanzien van saldering van financiële activa en verplichtingen. Met deze wijziging wordt beoogd de
verstrekking van aanvullende kwantitatieve informatie verplicht te stellen ten aanzien van saldering van
financiële activa en verplichtingen. Lavide past geen off-setting toe van financiële instrumenten in
overeenstemming met IAS 32 toe en derhalve heeft deze wijziging heeft geen impact op deze
jaarrekening.
IFRS 13 ‘Fair Value Measurement’ IFRS 13 is een nieuwe standaard waarin alle in eerdere IFRSs
opgenomen bepalingen terzake reële waarde-waarderingen zijn opgenomen. IFRS 13 geeft nieuwe en
aanvullende toelichtingsvereisten en onder IFRS 13 wordt de verwerking van kredietrisico’s bij de
bepaling van de reële waarde van financiële instrumenten betrokken. IFRS 13 wordt prospectief
toegepast. De bepaling van de reële waardes van financiële instrumenten in deze jaarrekening is
in overeenstemming met IFRS 13. Specifiek voor de bepaling van de waarde van de effectenportefeuille
ultimo 2013.
IAS 1 ‘Financial Statement presentation’. IAS 1 is aangepast met als belangrijkste wijziging dat binnen de
overige elementen van het totaalresultaat een groepering moet plaatsvinden van onderdelen die al dan
niet zullen worden afgewikkeld via het resultaat. Deze aanpassing is verwerkt in het overzicht
totaalresultaat.
Nieuwe en/of gewijzigde IFRS-standaarden die van toepassing zijn per 1 januari 2014
IFRS 10 ‘Consolidated Financial Statements’, IAS 27 ‘Separate Financial Statements’. IAS 27 zag toe op
de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening. IFRS 10 vervangt het deel van IAS 27 dat zich richtte
op de geconsolideerde jaarrekening alsmede interpretatie SIC 12. IFRS 10 gaat uit van een single control
model dat van toepassing is op alle entiteiten inclusief voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten.
Onder IAS 27 was zeggenschap gedefinieerd als de macht om het financiële en operationele beleid van
een entiteit te sturen teneinde voordelen te verkrijgen uit haar activiteiten. Onder IFRS 10 is sprake van
zeggenschap over een deelneming als en alleen als de investeerder: a. macht over de deelneming heeft;
b.is blootgesteld aan, of rechten heeft op veranderlijke opbrengsten uit hoofde van zijn betrokkenheid
bij de deelneming; en c. over de mogelijkheid beschikt zijn macht over de deelneming te gebruiken om
de omvang van de opbrengsten te beïnvloeden. De toepassing van IFRS 10 heeft niet geleid tot
wijzigingen in de consolidatiekring van Lavide.
IFRS 11 ‘Joint Arrangements’, IAS 28 ‘Investments in Associates and Joint Ventures’. IFRS 11 vervangt IAS
31 ‘Belangen in joint ventures’ en SIC 13 ‘Entiteiten waarover gezamenlijke zeggenschap wordt
uitgeoefend’. Met de overgang van IAS 31 naar IFRS 11 zijn de onder IAS 31 afzonderlijke onderscheiden
vormen van joint control over activa en bedrijfsactiviteiten onder het gemeenschappelijke
begrippenkader van gezamenlijke bedrijfsactiviteiten gebracht en zijn de begrippen gezamenlijke
overeenkomst en gezamenlijke zeggenschap nader geduid. Onder IFRS 11 wordt een gezamenlijke
overeenkomst geclassificeerd als een gezamenlijke bedrijfsactiviteit of een joint venture afhankelijk van
de contractuele rechten en verplichtingen die iedere partij heeft. De proportionele consolidatie voor
joint ventures is komen te vervallen. De toepassing van IFRS 11 en de aangepaste IAS 28 heeft geen effect
op de jaarrekening van Lavide.
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IFRS 12 ‘Disclosures of Interests in Other Entities’. IFRS 12 ziet toe op de toelichtingsvereisten op
belangen in andere entiteiten. De toelichtingsvereisten voor de jaarrekening zijn daarbij uitgebreid,
waaronder de nieuw vereiste toelichting op risico’s. Deze standaard heeft geen effect op de jaarrekening
van Lavide.
Verwachte wijzigingen in waarderingsgrondslagen
IFRS 9 ‘Financial Instruments’ is een nieuwe standaard. Deze standaard brengt nieuwe vereisten met
zich mee voor classificatie en waardering van financiële activa. In 2013 heeft de IASB in het kader van de
verdere aanpassingen van IFRS 9 besloten als datum van eerste toepassing niet langer 1 januari 2015 aan
te houden, maar dit vooralsnog open te laten. In 2010 zijn nieuwe vereisten aan IFRS 9 toegevoegd
voor classificatie en waardering van financiële verplichtingen. Op dit moment is nog onbekend of en in
welke mate de Europese Unie IFRS 9 zal bekrachtigen. De impact voor Lavide is derhalve ook nog niet te
bepalen, maar zal op basis van de huidige activiteiten nihil zijn.
IFRIC Interpretation 21 ‘Levies’ geeft nadere toelichting op de opname en verwerking van
overheidsheffingen. IFRIC 21 zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2014. Deze interpretatie heeft geen
impact op de jaarrekening van Lavide

Risico management
De activiteiten van Lavide Holding N.V. leiden ertoe dat de onderneming wordt blootgesteld aan
verschillende risico’s. De belangrijkste risico’s voor de jaarrekening zijn:
Juridisch risico
 Lavide Holding N.V. is verwikkeld in een geschil dat dateert uit 2005 met Mieger c.s. Indien er geen
schikking met de wederpartij kan worden bereikt, zal het Hof in de komende maanden een
eindarrest uitbrengen. Daarbij zijn er diverse mogelijkheden. Het Hof kan geen of een beperkte
schadevergoeding vaststellen, het Hof kan doorverwijzen naar een schade-expert die de schade
moet vaststellen of het Hof stelt een omvangrijke schade vast. Na uitspraak van Het Hof bestaat voor
Lavide Holding N.V. nog het middel van cassatie, maar mogelijk is de vordering ondertussen wel
opeisbaar. Indien er geen schikking kan worden bereikt, bestaat een reële kans dat het vastgestelde
schadebedrag hoger is dan de huidige beperkte financiële middelen van Lavide Holding N.V.
liquidatie van Lavide Holding N.V. is in dat geval een serieuze optie, die niet de voorkeur verdient,
maar wel overwogen moet worden.
 Lavide Holding N.V. kan voor haar acties aansprakelijk worden gesteld. Hoewel Lavide Holding N.V.
op het moment van publicatie van jaarverslag niet bekend is met enige dreigende procedure, kan
Lavide Holding N.V. voor mogelijke schade aansprakelijk worden gesteld. Dergelijke
aansprakelijkheidsprocedures kunnen in het algemeen hoge kosten met zich meebrengen.
Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat men over onvoldoende middelen beschikt om aan de directe
verplichtingen te voldoen. Aangezien Lavide Holding N.V. sinds de verkoop van haar operationele
activiteiten geen opbrengsten meer genereert, richt Lavide Holding N.V. haar inspanningen op het
minimaliseren van haar kostenstructuur. Desondanks zijn de liquide middelen van Lavide Holding N.V.
beperkt en bestaat het risico dat de beperkte liquide middelen uitgeput worden door de kosten of
schadevergoeding inzake de lopende rechtszaak Mieger c.s. Indien de gevolgen van de lopende
rechtszaak voor de liquide middelen beperkt blijven, bestaat het risico dat de liquide middelen uitgeput
zijn voordat er zich een serieuze reverse listing activiteit voor Lavide Holding N.V. aandient.
Lavide Holding N.V. heeft banktegoeden ondergebracht bij één financiële instelling met een A rating. De
geldmiddelen en kasequivalenten zijn direct opeisbaar.
Alle kortlopende verplichtingen zijn betaalbaar binnen 3 maanden en 1 jaar.
Een daling van de geldmarktrente van 1% zal, op basis van de huidige liquiditeitspositie, niet leiden tot
een daling van de winst vóór belastingen. Bij een daling van 2% zal het effect circa € 1 zijn.
Verwateringsrisico
Lavide Holding N.V. heeft onder voorwaarde van goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering van 15
mei 2014 alsnog een minnelijke schikking bereikt in het kader van de lopende rechtszaak Mieger c.s.
Deze herziene schikking voorziet, evenals de bereikte voorwaardelijke schikking op 24 december 2013,
in een forse uitgifte van nieuwe aandelen. Dit zal aanzienlijke verwateringsgevolgen hebben voor de
aandeelhouders van Lavide Holding N.V. Verwatering van huidige aandeelhoudersbelangen kan in de
mogelijke toekomst tevens het gevolg zijn van een reverse listing, waarbij de aandelen van de in te
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brengen activiteit worden gekocht in ruil voor uitgifte van nieuwe aandelen in Lavide Holding N.V.
Aandelenkoersrisico
Lavide Holding N.V. staat bloot aan het risico van koersfluctuaties. Op 31 december 2013 bezat Lavide
Holding N.V. 13.937 aandelen in Prodware S.A., die waren gewaardeerd tegen de dan geldende
beurskoers van 9,18 euro per aandeel. De waarde van deze aandelen staat per 31 december 2013 gelijk
aan 75% van de activa van van Lavide Holding N.V.. Indien de marktwaarde van de aandelen met 10%
verandert, leidt dit tot een koersresultaat van circa 13.000 euro.
Beleid ten aan zien van kapitaalrisico
Kapitaalrisico is het risico van erosie van kapitaal (eigen vermogen) als gevolg van winstuitkeringen die
hoger zijn dan behaalde winsten. Inzake het beleid ten aanzien van het kapitaalrisico kan opgemerkt
worden dat er in de in de huidige fase van de onderneming (zonder operationele activiteiten) geen
dividend kan worden uitgekeerd. De resterende liquiditeiten worden aangehouden ter dekking van de
instandhoudingkosten. Zie ook liquiditeitsrisico.
Fiscaal risico
Een wijziging van fiscale wet- of regelgeving, jurisprudentie of standpunten van de belastingdienst in
Nederland kan negatieve invloed hebben op de (toekomstige) resultaten van Lavide Holding N.V.. Er is
tevens geen zekerheid over de mogelijkheden tot verliescompensatie in de toekomst.
Valutakoersrisico
De beperkte activiteiten van Lavide Holding N.V. geschieden in euro’s. Lavide Holding N.V. maakt
derhalve momenteel geen gebruik van financiële instrumenten teneinde valutarisico’s in te dekken.
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Toelichting op de balans per 31 december 2013
Activa
Vaste activa
1

Immateriële vaste activa
Goodwill Ontwikkelingskosten
(€ 1.000)
(€ 1.000)

Stand per 1 januari 2012
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Klantbestanden
(€ 1.000)

Totaal
(€ 1.000)

35.631
(6.647)
28.984

223
(223)
-

3.709
(2.821)
888

39.563
(9.691)
29.872

(17.236)
(11.748)
(28.984)

-

(888)
(888)

(17.236)
(12.636)
(29.872)

Stand per 31 december 2012
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

-

-

-

-

Mutaties 2013
Desinvesteringen (netto)
Totaal mutaties boekjaar

-

-

-

-

-

-

-

-

2013
(€ 1.000)

2012
(€ 1.000)

Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

-

2.097
(1.839)
258

Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen (netto)
Totaal mutaties boekjaar

-

(258)
(258)

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

-

-

Mutaties 2012
Duurzame waardevermindering
Desinvesteringen (netto)
Totaal mutaties boekjaar

Stand per 31 december 2013
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2

Materiele vaste activa
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3

Financiële vaste activa

Per 31 december 2012 stond de deelneming Qurius International Holding B.V. op de balans, statutair
gevestigd te Zaltbommel. De deelneming is op 29 augustus 2013 geliquideerd. Lavide Holding N.V. had
tot 29 augustus 2013 een vordering en een negatieve deelneming op bovenstaande vennootschap in haar
bezit, per saldo voor hetzelfde bedrag. Er zijn derhalve geen baten en/of lasten bekend.
2013
(€ 1.000)

2012
(€ 1.000)

-

3.592
(8.272)
4.680
-

31-12-2013
(€ 1.000)

31-12-2012
(€ 1.000)

10
(10)
-

20
20

8

35

Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar (note 18)
Verkoop van deelnemingen
Stand per 31 december

Vlottende activa
Vorderingen

4

Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

De reële waarde van deze vordering is gelijk aan de boekwaarde.
5

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting
6

Effecten aangehouden voor handelsdoeleinden

De effecten per ultimo 2013 bestaan uit 13.957 aandelen Prodware S.A, gewaardeerd tegen de
beurskoers per aandeel ad € 9,18. Dit komt overeen met de waardering op marktwaarde. Deze
waardering op basis van een marktnotering in een actieve markt is te kwalificeren als een level 1
waardering zoals benoemd onder IFRS 13.
De effecten per ultimo 2012 bestonden uit 126.957 aandelen Prodware S.A., gewaardeerd tegen de
beurskoers per aandeel ad € 7,42.
Het belang van Lavide in Prodware S.A. is kleiner dan 1% in het geplaatst kapitaal.

7

31-12-2013
(€ 1.000)

31-12-2012
(€ 1.000)

31

-

Geldmiddelen en kasequivalenten

ING Bank N.V., rekening-courant

Deze vrij opeisbare liquiditeiten zijn ondergebracht bij een kredietinstelling met een credit rating A (op
basis van het laatst beschikbare S&P rapport).
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Passiva
8

Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

In (€ 1.000)

Gestort en
opgevraagd
kapitaal

Stand per 1 januari 2013
Resultaat boekjaar 2012
Statutenwijziging 2013
Resultaat boekjaar 2013
Stand per 31 december 2013
9

Agioreserve

€
16.295
(15.616)
679

€
70.409
70.409

Overige
reserves
€
(55.463)
(30.636)
15.616
(70.483)

Resultaat
boekjaar
€
(30.636)
30.636
(483)
(483)

Totaal
€
605
(483)
122

Gestort en opgevraagd kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal per 31 december 2012 bedraagt €60.000.000,00, verdeeld in 200.000.000
aandelen A en 50.000.000 aandelen B en 250.000.000 preferente aandelen van € 0,12 elk.
In 2013 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, waardoor iedere vierhonderd (400) gewone
aandelen in Lavide Holding N.V. van nominaal € 0,12 zijn samengevoegd tot één (1) gewoon aandeel van
nominaal € 2. Dit resulteert in een transfer van het geplaatst kapitaal naar de overige reserve van
€ 15.616.000.
Het maatschappelijk kapitaal per 31 december 2013 bedraagt €2.500.000,00, verdeeld in 750.000
aandelen A en 250.000 aandelen B en 250.000 preferente aandelen van € 2 elk. De rechten voor aandelen
B zijn identiek aan de rechten voor aandelen A. De B aandelen zijn echter niet verhandelbaar op de
Euronext.
Het gestort en opgevraagd aandelenkapitaal (in aantal aandelen) bedroeg per 31 december 2012
135.792.437 aandelen A. Na de statutenwijziging bedraagt het gestort en opgevraagd aandelen kapitaal
per 31 december 2013 339.481 aandelen A.
Van het aantal uitstaande aandelen zijn per 31 december 2013 respectievelijk 31 december 2012 136
(2012: 54.400) aandelen in het bezit van de onderneming.

10

2013
(€ 1.000)

2012
(€ 1.000)

70.409
70.409

70.409
70.409

2013
(€ 1.000)

2012
(€ 1.000)

(86.099)
15.616
(70.483)

(55.463)
(30.636)
(86.099)

Agioreserve

Stand per 1 januari
Mutaties
Stand per 31 december
De reserve is ontstaan bij de uitgifte van aandelen.

11

Overige reserves

Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Statutenwijziging
Stand per 31 december
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Kortlopende schulden

12

-

79

-

57

39

106

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing

14

31-12-2012
(€ 1.000)

Geldmiddelen en kasequivalenten

ING Bank N.V., rekening-courant

13

31-12-2013
(€ 1.000)

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen overige kosten

Ten behoeve van de financiering heeft Value8 N.V. in maart 2013 een tot halverwege december 2013
lopende lening van € 150.000 verstrekt, die inmiddels afgelost is. De aandelen in Prodware SA dienden
als onderpand voor deze lening. De lening was renteloos, ter compensatie waarvan door Lavide Holding
N.V. aan Value8 N.V. een optierecht verstrekt is. Over de lening is geen effectieve interest berekend.
Lavide Holding N.V. heeft aan Value8 N.V. het recht verleend om gedurende een periode van 18
maanden 45.000 nieuw uit te geven aandelen in haar eigen kapitaal te kopen voor een prijs van €
150.000. Value8 N.V. heeft op 8 januari 2014 gebruik gemaakt van dit optierecht.
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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, de leden van de Raad van Bestuur, aandeelhouder Value8 N.V. en haar
groepsmaatschappijen waaronder GNS Solutions B.V.
In het boekjaar hebben de volgende transacties met verbonden partijen plaatsgevonden:
Lavide Holding N.V. heeft, vanwege de verplichting om over een fysiek bezoekadres te beschikken, per 1
juli 2013 een overeenkomst gesloten met GNS Solutions B.V. (dochter van Value8 N.V.) voor de huur “om
niet” van een vestigingsadres in Lelystad. De huurwaarde van deze postbus in de markt bedraagt nog
geen € 1.000.
Ten behoeve van de financiering heeft Value8 N.V. in maart 2013 een tot halverwege december 2013
lopende lening van 150.000 euro verstrekt, die inmiddels afgelost is. De aandelen in Prodware SA
dienden als onderpand voor deze lening. De lening was renteloos, ter compensatie waarvan door Lavide
Holding N.V. aan Value8 N.V. een optierecht verstrekt is.
In 2012 hebben de volgende met verbonden partijen plaatsgevonden:
In 2012 heeft er een doorbelasting plaatsgevonden van algemene kosten aan Qurius International Holding
B.V.
Overige transacties met verbonden partijen zijn toegelicht onder de personeelskosten.
Rechtszaak
Op 4 september jl. heeft Lavide Holding N.V. mededeling gedaan van het – voor Lavide Holding N.V.
onverwachte en ongunstige - tussenarrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden inzake het – uit 2005
daterende- conflict van Lavide Holding N.V. met Mieger Adviesburo B.V. Mieger heeft in 2005 haar
onderneming verkocht aan Magnus Holding NV (een rechtsvoorganger van Lavide Holding N.V.). Bij de
koop was een earn-out-regeling ter grootte van 2,8 miljoen aandelen B in Magnus Holding N.V. (hetgeen
gelijk is aan 7.000 aandelen B in Lavide Holding N.V.) overeengekomen. Over de earn-out regeling is een
geschil ontstaan. Nadat Lavide Holding N.V. aanvankelijk door twee rechters in het gelijk was gesteld,
heeft het Hof in een tussenarrest van 3 september 2013 onverwacht gesteld dat Lavide Holding N.V. voor
de overname in 2005 alsnog de volledige koopsom aan Mieger c.s. moet voldoen inclusief een recht op
schadevergoeding. Lavide Holding is op 24 december 2013 een voorwaardelijke schikking
overeengekomen met Mieger c.s. De schikking voorzag onder meer in een forse uitgifte van aandelen aan
Mieger c.s. De schikking is integraal ter goedkeuring voorgelegd aan de BAVA op 5 februari 2014, die de
schikking in meerderheid heeft afgewezen. Lavide Holding N.V. blijft de opties voor het beursfonds
onderzoeken.Een voor Lavide Holding negatief eindvonnis van het Hof zal voor Lavide negatieve
consequenties kunnen hebben voor de beperkte vermogenspositie. In dat geval staat voor Lavide Holding
overigens nog het middel tot cassatie open. De mogelijke (financiële) uitkomsten van de rechtszaak of
een schikking zijn ten tijde van het opmaken van de jaarrekening niet in te schatten.
Naar aanleiding van het verwerpen van de eerder overeengekomen schikking met de wederpartij van de
rechtszaak door de BAVA op 5 februari j.l, is op basis van heronderhandelingen alsnog een
voorwaardelijke schikking overeengekomen met de curator van Mieger Adviesburo B.V. Deze schikking
voorziet onder meer in een forse uitgifte van aandelen Lavide Holding N.V. aan de curator. Deze
schikking zal integraal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering van 15 mei
2014.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2013

15

2013
(€ 1.000)

2012
(€ 1.000)

105
14
41
160

854
142
426
1.422

Personeelskosten

Brutosalarissen/consultancy fee
Sociale lasten en pensioenlasten
Overige personeelskosten

Bezoldiging bestuurders
De totale bezoldiging van de bestuurders bedroeg € 114.000 (2012: € 527.000).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de salarissen (inclusief sociale lasten en overige
componenten) en pensioenen van de individuele bestuurders.

Consultancy fee M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld (1)
Salaris M. Wolfswinkel (2)
Pensioen M. Wolfswinkel
Optieregeling M. Wolfswinkel
Overige vergoedingen M. Wolfswinkel
Salaris L.P.W. Zevenbergen (3)
Pensioen L.P.W. Zevenbergen
Optieregeling L.P.W. Zevenbergen
Overige vergoedingen L.P.W. Zevenbergen
Totaal

2013
(€ 1.000)

2012
(€ 1.000)

37
67
9
1
-

210
26
23
24
172
27
23
22
527

114

1 Benoemd per 24 april 2013
2 Afgetreden op 24 april 2013
3 Afgetreden op 20 december 2012

Zowel per 31 december 2013 als per 31 december 2012 waren er geen vorderingen op
(ex-)bestuurders.
31-12-2012
Aandelen
337.838
337.838

L.P.W. Zevenbergen
M. Wolfswinkel

31.12.2012
Opties
675.676
675.676

De opties zijn in maart 2013 verlopen. Ultimo 2013 waren de heren Zevenbergen en Wolfwinkel niet
meer werkzaam als bestuurder bij de vennootschap.
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Bezoldiging commissarissen
De totale bezoldiging van de commissarissen bedroeg € 38.000 (2012: € 56.000).

Mr. F.C. Lagerveld (1)
Drs. G.P. Hettinga (2)
L. Brentjens (3)
R.C. de Jong (4)
E. Smid (5)
W.F. Geerts (6)
Totaal

2013
(€ 1.000)

2012
(€ 1.000)

9
7
8
7
7
38

20
15
15
6
56

1 Benoemd op 23 mei 2013
2 Benoemd op 23 mei 2013
3 Afgetreden op 23 mei 2013
4 Afgetreden op 23 mei 2013
5 Afgetreden op 20 december 2012
6 Afgetreden op 24 mei 2012

In 2013 hadden de per 23 mei 2013 benoemde commissarissen geen aandelenbelang in de Vennootschap.
31.12.2012
Aandelen
168.919

L. Brentjens

31.12.2012
Opties
337.838

De opties zijn in maart 2013 verlopen. Ultimo 2013 was de heer Brentjens niet meer werkzaam als
commissaris van de vennootschap.
Gemiddeld aantal werknemers
Ultimo 2013 zijn geen personeelsleden in dienst bij de vennootschap (2012: gemiddeld 6 fte's).

Aandelenopties
In 2010 heeft Quirus een optie plan geïnitieerd als onderdeel van het International Leadership Program
(ILP). Dit optie plan omvatte een plan A en een plan B. In plan A zijn 10.810.811 optie rechten verstrekt
met een uitoefenprijs van € 0,296 per aandeel. Dit plan heeft een looptijd van drie jaar. Als onderdeel
van plan B ontvangen ILP deelnemers optierechten op basis van de gestelde jaarlijkse doelstelling. Plan
B heeft eveneens een looptijd van drie jaar. Op basis van de 2012 resultaten zijn geen opties verstrekt
aan de ILP deelnemers onder plan B.
De kosten van de opties zijn gespreid over de vesting periode van drie jaar. De totale fair value van de
opties die zijn verstrekt in 2010 bedragen € 1.100.000. In 2012 is een bedrag van € 164.000 verantwoord
in de personeelskosten en in de overige reserve. In 2013 zijn geen kosten verantwoord.
2013
Datum van
uitgifte

Uitoefenprijs
in EUR

19 maart
2010

0,30

Totaal

Uitstaand
per
31.12.12

Uitoefen
ing opties

Verstrekt
e opties

Verlopen
opties

Uitstaand
per
31.12.13

Verloop
datum

4.729.730

-

-

(4.729.730)

-

4.729.730

-

-

(4.729.730)

-
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2012
Datum van
uitgifte

Uitoefenprijs
in EUR

19 maart
2010

0,30

Totaal

16

Uitstaand
per
31.12.11

Uitoefen
ing opties

Verstrekte
opties

Verlopen
opties

Uitstaand
per
31.12.12

7.263.514

-

-

(2.533.784)

4.729.730

7.263.514

-

-

(2.533.784)

4.729.730

Verloop
datum

18 maart
2013

2013
(€ 1.000)

2012
(€ 1.000)

-

263
17.236
17.499

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Afschrijvingen
Goodwill impairment

In 2012 heeft een bijzondere waardevermindering op goodwill plaatsgevonden met betrekking tot de
bedrijfsonderdelen in Nederland en Duitsland, die hierna zijn verkocht. Als gevolg van de verkoop is een
sensitiviteitsanalyse achterwege gelaten.
Ten aanzien van de geactiveerde goodwill eind 2011 is beoordeeld of een bijzondere
waardevermindering noodzakelijk is. Bij toetsing op bijzondere waardevermindering van de goodwill is
beoordeeld of de geprognosticeerde toekomstige cashflows toereikend zijn om de waardering van de
goodwill te rechtvaardigen (de facto bepaling bedrijfswaarde). Het management heeft de
geprojecteerde kasstromen gebaseerd op ontwikkelingen in het verleden en op inschattingen van de
marktontwikkelingen.
In 2012 heeft een triggering event plaatsgevonden, namelijk de verkoop van alle bedrijfsactiviteiten. De
fair value per kasstroom generende eenheid is bepaald door een externe waarderingsdeskundige evenals
verkoopbiedingen die lager waren dan de boekwaarde van de goodwill. Verder was de uitkomst van de
geprognosticeerde toekomstige cashflow berekening lager. Dit heeft geleid tot het verantwoorden van
een bijzondere waardevermindering op de twee kasstroom generende eenheden in Nederland en
Duitsland, eind juni 2012, voor een totaal bedrag van € 17.200.000 miljoen.
De realiseerbare waarde van de kasstroom genererende eenheid is
gebaseerd
op
een
bedrijfswaardeberekening en wordt bepaald door het contant maken van de geschatte
toekomstige kasstromen die worden gegenereerd door deze kasstroom genererende eenheid.
Belangrijke uitgangspunten en veronderstellingen bij de bepaling van de contante waarde van
kasstromen betreffen de disconteringsvoet en de EBIT groei.
De basis voor de DCF berekening is de laatste begroting 2012 geweest. Voor de periode na 2012 is voor
Nederland, Duitsland en UK een omzet groei van tussen de 1% - 3% gehanteerd per jaar en een EBIT
marge tussen de 0% en 5% per jaar voor de eerste vijf jaar na de begroting. De veronderstelling zijn
gebaseerd op ervaringen uit het verleden (historische omzetgroei en EBIT marge) alsmede externe
bronnen van informatie, zoals een benchmark van vergelijkbare ondernemingen en de huidige situatie
op de ERP markt. De gehanteerde disconteringsvoet (markt WACC) vóór belastingen bedraagt 12,8%.
Als gevolg van de impairment toets is voor de kasstroom genererende eenheden Duitsland en Nederland
respectievelijk een impairment van € 11.000.000 en € 6.200.000 verantwoord. De berekende
realiseerbare waarde voor de UK was hoger dan de boekwaarde van de goodwill en derhalve is hiervoor
geen impairment verantwoord.
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17

2013
(€ 1.000)

2012
(€ 1.000)

11
1
242
254

29
1
162
(848)
(656)

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

In 2012 heeft er een doorbelasting plaatsgevonden van algemene kosten. Derhalve zijn de kosten
negatief.
De honoraria over 2013 van accountant Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. die ten laste
gebracht zijn van de Vennootschap, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW, lid 1 en 2 bedragen
€ 12.000. Naast de controle zijn geen andere diensten verricht.
De honoria over 2012 van accountant BDO bedroeg € 74.000. Kosten van adviesdiensten door BDO
bedroegen in 2012 € 59.000.
18

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Koersresultaten

19

2013
(€ 1.000)

2012
(€ 1.000)

(69)

323
(773)
(12)

(69)

(462)

Belastingen

In 2012 en 2013 is er een fiscaal verlies geleden. Aangezien de toekomstige resultaten niet zijn in te
schatten, is hier geen latente belastingvordering voor opgenomen. Derhalve is er ook geen
vennootschapsbelastingdruk waar te nemen in de cijfers.

Overzicht compensabele verliezen

Verlies
Verlies
Verlies
Verlies
Verlies
Totaal

2005
2010
2011
2012
2013

2013
(€ 1.000)

Vervalt in

3.255
769
2.012
5.064
483
11.583

2014
2019
2020
2021
2022

Met Prodware S.A. is overeengekomen dat het bedrag aan fiscale verliezen uit jaar 2012 en voorgaande
jaren aan Prodware worden overgedragen, voorzover deze verliezen toerekenbaar zijn aan Prodware
Nederland BV (voorheen Qurius Nederland BV) respectievelijk Qiptree BV. Het uiteindelijk mee te geven
verlies aan Prodware zal nader met de Belastingdienst worden afgestemd. Van het totale fiscale verlies
van Lavide Holding t/m jaar 2012 (€ 11 miljoen) kan naar schatting een bedrag van ongeveer € 4.500.000
niet aan Prodware worden meegegeven en blijft dus achter in Lavide Holding N.V. Van deze
€ 4.500.000 ziet circa € 3.200.000 op verliesjaar 2005 welk verlies dus per eind 2014 zou vervallen als
gevolg van verliesverdamping.
De gerapporteerde belastingen als percentage van de resultaten vóór belastingen bedraagt 0,00 %. De
aansluiting tussen de vennootschapsbelasting zoals vermeld in de winst- en verliesrekening, gebaseerd
op de effectieve belastingtarieven en de belastinglasten gebaseerd op het lokale binnenlandse
belastingtarief is als volgt:
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Vennootschapsbelasting op basis van binnenlands tarief
Effect van fiscaal niet belaste resultaten
Effecten van actieve latentie verrekenbare verliezen voorgaande jaren
Vrijval uitgestelde belastingvordering
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2013

2012

-20%
0%
20%
0%
0%

-25%
0%
25%
0%
0%

Resultaat uit beëindigde activiteiten

In 2012 zijn de Nederlandse, Duitse en Britse activiteiten beëindigd. Onderstaand een specificatie van
het resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten 2012.
In € 1.000

UK (*)

Duitsland (*)

Nederland (**)

3.128
(935)
2.193

12.166
(4.222)
7.944

36.335
(13.757)
22.578

1.157
(16)
1.141

52.786
(18.930)
33.856

(2.271)

(10.714)

(24.629)

(2.140)

(39.754)

(78)

(2.770)

(2.051)

(999)

(5.898)

(24)

(228)

(2.771)

-

(3.023)

-

8

(445)
-

-

(445)
8

(102)

(2.990)

(5.267)

(999)

(9.358)

Verkoopresultaat beëindigde
activiteiten

3

1.696

(4.941)

685

(2.557)

Totaal resultaat beëindigde
activiteiten

(99)

(1.294)

(10.208)

(314)

(11.915)

Netto omzet
Kostprijs van de omzet
Bruto-omzet resultaat
Operationele kosten en financieel
resultaat
Bedrijfsresultaat
Impairment en
herstructureringskosten
Resultaat deelnemingen
Belastingen
Resultaat uit beëindigde
bedrijfsactiviteiten

Overig

Totaal

(*) tot 1 augustus 2012
(**) tot 1 december 2012
Van het totaal resultaat beëindigde activiteiten heeft € 8.272.000 betrekking op resultaat deelnemingen
gedurende het boekjaar.
Het resultaat over de liquidatie van Qurius International Holding B.V. in 2013 is nihil.
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Winst per aandeel

In € 1.000
Netto resultaat voortgezette bedrijfsactiviteiten
Netto resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten
Gemiddeld aantal uitgegeven aandelen
Resultaat per aandeel voor voortgezette bedrijfsactiviteiten
Resultaat per aandeel voor beëindigde bedrijfsactiviteiten

2013

2012 (*)

2012

(483)
-

(18.721)
(11.915)

(18.721)
(11.915)

339.481

338.701

135.480.581

(1,42)
-

(55,27)
(35,18)

(0,14)
(0,09)

(*) Ter vergelijking aangepast na statutenwijziging 2013.
Ultimo 2013 heeft Value8 een optierecht van 45.000 aandelen. Dit optierecht heeft geen invloed op de
verwaterde winst per aandeel.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Value8 N.V. heeft op 8 januari 2014 gebruik heeft gemaakt van haar optierecht, dat in maart 2013 door
Lavide Holding N.V. in het kader van een converteerbare lening aan Value8 N.V. verstrekt is. Als gevolg
hiervan heeft de Raad van Bestuur van Lavide op 8 januari 2014 besloten tot uitgifte van 45.000 aandelen
B in het kapitaal van Lavide Holding.
Deze aandelen zijn uitgegeven tegen de in maart 2013 overeengekomen uitgifteprijs van 3,33 euro per
aandeel, hetgeen een versterking van de kaspositie en het eigen vermogen van Lavide Holding met
150.000 euro betekent. De op 8 januari 2014 uitgegeven stemgerechtigde aandelen B zijn op 10 januari
geconverteerd in ter beurze verhandelbare stemgerechtigde aandelen A.
Zoals reeds verwoord in de toelichting op de balans (paragraaf “rechtszaak”) is Lavide Holding
verwikkeld in een uit 2005 daterend geschil over een earn-out regeling met Mieger c.s. Lavide is, naar
aanleiding van het – voor Lavide Holding N.V. ongunstige en onverwachte- tussenarrest van het Hof in
september 2013, op 24 december 2013 een voorwaardelijke schikking overeengekomen met de
wederpartij. De schikking is integraal voorgelegd aan de BAVA op 5 februari 2014, die de schikking in
meerderheid heeft afgewezen.
Mevrouw Pigeaud-Wijdeveld, die op 24 april 2013 als CEO benoemd is, is zoals eerder aangekondigd op
eigen verzoek teruggetreden na de BAVA van 5 februari 2014. De raad van commissarissen zal voorlopig
tijdelijk het bestuur van Lavide waarnemen totdat in de vacature is voorzien.
Op 18 februari 2014 is bekend geworden dat grootaandeelhouder Value8 N.V. haar belang in Lavide
Holding N.V. geheel verkocht heeft. Per die datum beschikt een groep aandeelhouders rondom de heer
Poorter, die tijdens de BAVA voor de schikking gestemd hebben, over een belang van circa 25% in Lavide
Holding N.V.
Op 31 maart heeft Lavide Holding het jaarverslag over 2013 gepubliceerd.
Begin april heeft Lavide bekendgemaakt dat de door de Raad van Commissarissen ingezette bemiddeling
heeft geresulteerd in een nieuwe voorwaardelijke schikking, met als belangrijke voorwaarde dat deze
schikking integraal ter goedkeuring aan de aandeelhouders zal worden voorgelegd.
De belangrijkste elementen van de voorwaardelijke schikking zijn:










Lavide zal – indien de aandeelhoudersvergadering de schikking goedkeurt – de curator van Mieger
het recht (een optie) op levering van 769.077 aandelen B toekennen. Deze optie heeft een
looptijd van één jaar en kan in delen worden uitgeoefend. Het aantal aandelen dat de curator op
grond van deze optie geleverd kan krijgen is 769.077, waardoor het totaal aantal aandelen na
uitoefening stijgt naar ruim 1,15 miljoen aandelen. Hiermee kan de curator een belang
verkrijgen van 66,67 % van het na uitoefening geplaatste kapitaal. Uitgifte geschiedt tegen een
uitoefenprijs van EUR 2,= per aandeel, waarbij de volstortingsverplichting van curator, wordt
geacht volledig te zijn voldaan door verrekening met de gepretendeerde vordering van de
curator
Lavide zal voorts aan curator na goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering een bedrag van
EUR 75.000 betalen.
Lavide betaalt aan curator daarnaast een bedrag van EUR 100.000, welk bedrag echter als
achtergestelde lening binnen Lavide blijft ter dekking van reguliere kosten en instandhouding,
deze blijft achtergesteld zolang het gepubliceerde eigen vermogen minder dan EUR 350.000
bedraagt.
De heer J.T. Krijgsman wordt voorgedragen als commissaris, en zal de tijdelijke functie van
gedelegeerd bestuurder overnemen.
De curator zal zich inspannen om te bezien of hij initiatieven kan vinden of ontplooien, die
waarde genereren voor Lavide.
Na goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering en uitvoering van de schikkingsafspraken,
wordt de gerechtelijke procedure beëindigd door Mieger c.s..
De curator van Mieger heeft Lavide voorts medegedeeld dat de advocaat van de curator van
Mieger - de heer De Gier - deze vordering volledig zal overnemen, via de door hem
gecontroleerde investeringsvennootschap Farsa Investments BV.
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De voorgenomen schikking zal ter goedkeuring voorliggen aan de aandeelhoudersvergadering van 15 mei
a.s.

Bussum, 13 mei 2014
Lavide Holding N.V.
Raad van Bestuur (gedelegeerd)
mr. F.C. Lagerveld
drs. G.P. Hettinga
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Overige gegevens
Statutaire regeling inzake de resultaat bestemming.
Met betrekking tot de reservering en verdeling van dividend bepalen de statuten van de vennootschap
het volgende in artikel 32:
32.1. Uit de winst, die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op
de preferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het verplicht op die aandelen
gestorte bedrag. Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan de gemiddelde depositorente van de
Europese Centrale Bank - gewogen naar het aantal dagen waarvoor dit gold - gedurende het boekjaar
waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met drie één vierde en verhoogd met de gemiddelde
opslagrente - eveneens gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze gold - zoals toegepast door de qua
balanstotaal per het einde van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt grootste kredietinstelling in
Nederland. Indien en voor zover de winst niet voldoende is om de hiervoor in dit lid bedoelde uitkering
volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves.
32.2. In geval van intrekking met terugbetaling van preferente aandelen wordt op de dag van
terugbetaling een uitkering gedaan op de ingetrokken preferente aandelen, welke uitkering berekend
wordt zoveel mogelijk in overeenstemming met het bepaalde in lid 1 en lid 3 en wel naar tijdsgelang te
berekenen over de periode vanaf de dag waarover voor het laatst een uitkering als bedoeld in lid 1 en lid
3 werd gedaan - dan wel indien de preferente aandelen na een zodanige dag zijn geplaatst: vanaf de dag
van plaatsing - tot aan de dag van terugbetaling, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 105,
lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
32.3. Indien in enig boekjaar de winst casu quo de uitkeerbare reserves niet toereikend zijn om de
hiervoor in dit artikel bedoelde uitkeringen te doen, vindt in de daarop volgende boekjaren het hiervoor
in lid 1, eerste twee zinnen, bepaalde en het bepaalde in lid 4 eerst toepassing nadat het tekort is
ingehaald.
32.4. De raad van bestuur bepaalt onder goedkeuring van de raad van commissarissen welk gedeelte
van de na toepassing van het bepaalde in de vorige leden resterende winst wordt gereserveerd. De na
reservering resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
32.5. Besluit de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke uitkering als bedoeld in het vorige
lid, dan geschiedt deze aan de houders van aandelen A en aandelen B in verhouding van hun bezit aan
aandelen A en aandelen B, onverminderd het bepaalde in lid 4 van artikel 33.
32.6. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare
winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte
en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten
worden aangehouden.
32.7. Besluiten van de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke opheffing van reserves
behoeven de goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, onverminderd het
bepaalde in lid 1, laatste zin, van dit artikel.
Resultaatbestemming
De voorgestelde verdeling van het resultaat is als volgt: graag toevoegen aan reserves.
Toevoeging aan de overige reserves
Uit te keren dividend

(483.000)
nihil

Totaal

(483.000)
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de aandeelhouders van Lavide Holding N.V.

VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Lavide Holding N.V. te Zaltbommel
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013, het overzicht van
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het mutatieoverzicht eigen vermogen en het
kasstroomoverzicht over 2013 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial
Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als
het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid
van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
OORDEEL BETREFFENDE DE JAARREKENING
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Lavide Holding N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat en de kasstromen over
2013 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de
Europese Unie en Titel 9 Boek 2 BW.

42

Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 13-5-2014

BENADRUKKING VAN ONZEKERHEID OMTRENT DE CONTINUÏTEIT
Wij vestigen de aandacht op de paragraaf “niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en
regelingen” en de paragraaf “continuïteit” in de toelichting van de jaarrekening, waarin de onzekerheid
uiteengezet is met betrekking tot de uitkomst van een rechtszaak waarin de vennootschap verwikkeld is.
Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de vennootschap. Deze
situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.
VERKLARING BETREFFENDE OVERIGE BIJ OF KRACHTENS DE WET GESTELDE EISEN
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Rotterdam, 13 mei 2014
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN ACCOUNTANTS N.V.

drs. J.J.W. Galas RA
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