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1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2019 

(x € 1.000) (voor winstverdeling) 

 

 

  

30-06-2019 31-12-2018

Activa

Vlottende activa

Handelsdebiteuren en overige vorderingen 71                  71                  

Liquide middelen 9                    3                    

Totaal vlottende activa 80                  74                  

Totaal activa 80                  74                  

Passiva

Geplaatst kapitaal 993                993                

Agioreserve 30.254           30.254           

Overige reserves -31.246          -61.301          

Resultaat boekjaar -9                   30.055           

Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan 

aandeelhouders van de vennootschap -8                   1                    

Kortlopende verplichtingen

Handelscrediteuren 14                  28                  

Overige kortlopende schulden 74                  45                  

Totaal kortlopende verplichtingen 88                  73                  

Totaal passiva 80                  74                  
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2. Verkort overzicht totaal resultaat eerste halfjaar 2019  

(x € 1.000) (over de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019) 

 

 
  

2019 2018

Operationele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten -                           26                             

Overige bedrijfskosten 9                               81                             

Totaal operationele kosten 9                               107                           

Financieringsbaten (-lasten)

Financiële lasten -                           -109                         

Netto financieringsbaten (-lasten) -                           -109                         

Resultaat voor belastingen -9                             -216                         

Winstbelastingen -                           -                           

Resultaat na belastingen -9                             -216                         

Resultaat uit verkochte en beëindigde bedrijfsactiviteiten na belastingen 0 227

Toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van de vennootschap -9                             11                             

Resultaat over de periode -9                             11                             

Winst per aandeel toekomend aan aandeelhouders

Winst per aandeel toekomend aan aandeelhouders -0,00                        0,12                          

Overzicht totaal resultaat 2019 2018

Resultaat over de periode -9                             11                             

Niet gerealiseerde resultaten -                           

Totaal gerealiseerde en niet- gerealiseerde netto resultaten over de verslagperiode -9                             11                             

Toe te rekenen aan:

Aandeelhouders van de vennootschap -9                             11                             

Totaal resultaat over het boekjaar -9                             11                             
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3. Overzicht van mutaties in het eigen- en groepsvermogen  

(x € 1.000) 

 

 

 

Morefield Group NV ontplooit sinds eind 2018 geen operationele activiteiten meer. Omdat de 

kosten die verband houden met de vennootschap en de beursnotering wel doorlopen, wordt een 

klein verlies gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

  

Geplaatst Leningen en optie- Overige Resultaat Totaal

kapitaal Agio onderdelen reserves boekjaar

Stand per 1 januari 2018 985         27.504   5.929                  -24.941   1.012          10.488    

Oprenting leningen -         -         146                     -          -              146         

Uitgifte stockdividend 8             -         -                      -          -              8             

Gerealiseerd resultaat 2017 -         -         -                      1.012      -1.012         -          

Gerealiseerd resultaat 2018, 1e halfjaar -         -         -                      -          11               11           

Stand per 30 juni 2018 993         27.504   6.075                  -23.929   11               10.654    

Agiostorting -         2.750     -                      -          -              2.750      

Aflossing leningen -         -         -6.075                 -          -              -6.075     

Dividenduitkering -         -         -                      -37.361   -              -37.361   

Overige -         -         -                      -11          -              -11          

Gerealiseerd resultaat 2018, 2e halfjaar -         -         -                      -          30.044        30.044    

Stand per 31 december 2018 993         30.254   -                      -61.301   30.055        1             

Gerealiseerd resultaat 2018 -         -         -                      30.055    -30.055       -          

Gerealiseerd resultaat 2019, 1e halfjaar -         -         -                      -          -9                -9            

Stand per 30 juni 2019 993         30.254   -                      -31.246   -9                -8            
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4. Verkort kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar 2019 

(x € 1.000) (over de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019) 

 

 

 

  

2019 2018

Resultaat na belastingen (exclusief deelnemingen) -9                                        -216                                   

Kasstroom -9                                        -216                                   

Aanpassingen voor:

Mutaties vorderingen en overlopende activa -                                      63                                       

Mutaties handelsschulden en overige te betalen posten 15                                       -55                                      

Kasstroom operationele activiteiten 6                                          -208                                   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Mutatie leningen o/g -                                      258                                     

Mutatie leningen u/g -                                      -43                                      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -                                      215                                     

Netto mutatie geldmiddelen 6                                          7                                          

Liquide middelen op 1 januari 3                                          -1                                        

Liquide middelen op 30 juni 9                                          6                                          

Gepresenteerd als volgt in de verantwoording:

Liquide middelen 9                                          6                                          
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5. Grondslag voor de financiële verslaggeving van Morefield Group N.V. 

Algemeen 

Morefield Group N.V.  is gevestigd in Willemstad te Curacao (kantooradres: Schouwburgweg 

5). Het bericht van Morefield Group N.V. betreft het eerste halfjaar 2019. De directie heeft het 

halfjaarbericht op 30 september 2019 opgemaakt. Morefield Group N.V. is aan de Euronext in 

Amsterdam genoteerd. 

In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 december 2018 is 

besloten de naam van HeadFirst Source Group N.V. te wijzigen in Morefield Group NV.  

De activiteiten van Morefield Group N.V. middels haar deelneming in HeadFirst Source Holding 

B.V. betroffen met name bemiddeling van de inhuur van extern personeel, contracting, 

payrolling en search & matching van professionals voor klanten.  

Op 19 december 2018 zijn alle aandelen van HeadFirst Source Holding B.V. verkocht aan 

Beryllium B.V. waardoor er ultimo 2018 geen deelnemingen meer worden gehouden door 

Morefield Group N.V. 

Op de tussentijdse financiële overzichten is geen accountantscontrole verricht. 

Vergelijkende cijfers 

Om de vergelijkbaarheid te bevorderen is voor de vergelijkende cijfers alleen de enkelvoudige 

balans en enkelvoudige winst- en verliesrekening gepresenteerd. Dit geeft na verkoop van de 

operationele activiteiten eind 2018 het beste inzicht in de huidige financiële positie en 

performance van de onderneming. In de enkelvoudige winst- en verliesrekening over het eerste 

halfjaar 2018 zijn, eveneens om de vergelijkbaarheid te bevorderen, de verkochte activiteiten als 

“resultaat uit verkochte en beëindigde bedrijfsactiviteit” gepresenteerd.  

 

Continuïteit 

Sinds eind 2018 betreft Morefield een vennootschap zonder operationele activiteiten en met een 

beperkt eigen vermogen. Morefield zal de komende periode onderzoeken op welke wijze de 

strategie verder wordt vormgegeven. Morefield heeft daarbij mede de steun van de 

meerderheidsaandeelhouder op zowel operationeel als financieel gebied. In het kader van de 

continuïteit heeft de meerderheidsaandeelhouder aangegeven de doorlopende kosten de komende 

periode te financieren. Gezien vorenstaande toelichting is de jaarrekening opgesteld op basis van 

continuïteit. 

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving 

International Financial Reporting Standards 

De tussentijdse financiële overzichten voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019 zijn 

opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Interim Financial reporting” en bevatten niet alle 

informatie en toelichtingen zoals vereist in de jaarlijkse financiële verslaggeving. De tussentijdse 

financiële overzichten zijn opgesteld volgens dezelfde grondslagen als die zijn vermeld in de 

jaarrekening over 2018 die op 29 april 2019 is gepubliceerd. De tussentijdse financiële 

overzichten voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019 dienen in samenhang met deze op 

29 april 2019 gepubliceerde jaarrekening over 2018 te worden gelezen. 
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De grondslagen zijn in vergelijking met het voorgaande halfjaarbericht 2018 niet gewijzigd.  

IFRS standaarden en interpretaties die effectief zijn vanaf 1 januari 2019 hebben geen materiële 

impact op de grondslagen voor financiële verslaggeving van Morefield Group N.V. 

 

6. Schattingen 

De tussentijdse financiële overzichten over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019 zijn 

opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Interim Financial reporting” hetgeen vereist dat het 

management schattingen, uitgangspunten en veronderstellingen hanteert die invloed hebben op 

de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde bedragen 

van activa, passiva, opbrengsten en kosten. Gerealiseerde bedragen kunnen afwijken van deze 

schattingen. 

 

7. Eigen vermogen 

Het geplaatste en gestorte kapitaal bestaat per 30 juni 2019 uit 9.049.775 gewone verhandelbare 

aandelen en 3.403.999 aandelen A van € 0,08 per aandeel. Alle aandelen zijn volgestort. 

Aandelen A zijn in tegenstelling tot gewone aandelen niet vrij verhandelbaar aan de beurs en 

kunnen zonder medeweten of medewerking van de vennootschap niet worden verhandeld. De 

overige rechten van aandelen A zijn gelijk aan die van gewone aandelen. Ten opzichte van de 

stand per 31 december 2018 zijn er geen mutaties geweest in het geplaatst en gestort kapitaal van 

de vennootschap. 

Winst per aandeel 

Voor de berekende winst per aandeel wordt verwezen naar het verkort overzicht totaalresultaat 

2019. 

8. Winstbelastingen 

Vennootschapsbelasting wordt verantwoord op basis van het vigerende vennootschapsbelasting 

tarief. Het resultaat van de groep kan voor een significant deel worden gecompenseerd door 

resultaten die fiscaal onder de deelnemingsvrijstelling vallen. 

9. Transacties tussen verbonden partijen 

Transacties met gerelateerde ondernemingen worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen 

voorwaarden die vergelijkbaar zijn met transacties met derden. In de periode van 1 januari 2019 

tot en met 30 juni 2019 hebben geen materiële transacties met verbonden partijen buiten normale 

marktvoorwaarden plaatsgevonden. Grootaandeelhouder Value8 NV heeft aangeven de lopende 

kosten van Morefield te financieren middels een rekening courant faciliteit tegen een rente van 

euribor + 3%. Per 30 juni was daar voor een bedrag van 35.000 euro gebruik van gemaakt.  
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10. Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders van Morefield Group N.V.  

Er is in het eerste halfjaar 2019 geen dividend uitgekeerd. 

 

11. Gesegmenteerde informatie 

Gezien de situatie dat Morefield Group NV sinds eind 2018 geen operationele activiteiten meer 

heeft, wordt er geen gesegmenteerde informatie verstrekt. 

12. Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen relevante gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden. 

13. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Per balansdatum zijn er geen relevante niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

14. Bestuursverklaring 

De Raad van Bestuur verklaart dat, voor zover hen bekend, 

1. het halfjaarbericht 2019 een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële 

positie en het resultaat van de vennootschap; en dat 

2. het halfjaarbericht een getrouw overzicht geeft van de belangrijke gebeurtenissen die zich in 

de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan 

op de halfjaarrekening, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden 

voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar. 

Willemstad, Curaçao, 30 september 2019 

 

 

Het Bestuur 

BK Group Curaçao N.V. 
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