
PERSBERICHT

I LOVE SUSHI BEHEER B.V.: 2 kwartalen na onze funding via NPEX beleggers in het eerste kwartaal 
van 2021, op koers om de ambities te gaan waarmaken

Huizen, 10 november 2021,

Wij liggen op koers om de ambities waar te maken. In onze online vergadering met de stichting 
obligatiehouders belangen hadden wij helaas nog niet alle cijfers inzichtelijk om dit met u te 
kunnen delen, maar via dit persbericht geven wij een doorkijk over de eerste 2 kwartalen na onze 
funding.

De vertraging van de doorkijk....
Wij hebben in het eerste kwartaal van 2021 de structuurwijziging doorgevoerd, zoals aangekondigd 
in de prospectus. In het tweede kwartaal van 2021 hebben wij afspraken gemaakt met Tjakko 
Reinink (RA) van "Reinink accountants & Adviseurs" om per kwartaal management rapportages op 
te leveren en om onze jaarcijfers samen te stellen. Door de extreme groei van onze organisatie en 
de verplichtingen die hierbij horen van rapporteren, hebben wij als I LOVE SUSHI GROEP, enorme 
stappen gemaakt in onze processen. Hierdoor wij per heden kunnen melden dat wij nu instaat 
zullen zijn om elk kwartaal onze cijfers na de opvolgende maand, te kunnen presenteren en zijn wij 
in staat om sneller de doorkijk te kunnen aanbieden aan onze beleggers.

Met het opstellen van de jaarrekening 2020 hebben wij, samen met de heer Reinink RA, gewerkt 
aan schonere balansen en het implementeren van de nieuwe structuur. Op de financiële afdeling 
hebben wij de stappen gemaakt die wij hebben beloofd eerder dit jaar.

De prognose omzet in het eerste en tweede kwartaal werden ruimschoots overtroffen. Het derde 
kwartaal hebben wij ervoor gekozen, omdat de verwachting was dat Nederland massaal op 
vakantie zou gaan, om een 6-tal locaties te renoveren en een 6-tal locaties te her-alloceren in 
dezelfde stad/gemeente. Wij noemen als voorbeeld Zaandam, die wij hebben gesloten op de 
huidige locatie en gaan er 2 nieuwe open vanwege het creëren van een optimale dekkingsgraad in 
deze stad. 

De omzet is gestegen einde derde kwartaal tot een krappe 4 miljoen en met nog 1 kwartaal te gaan 
en het open gaan van 10 nieuwe locaties, verwachten wij onze prognose vanuit de prospectus van 
5,1 miljoen te gaan overtreffen.

De brutowinst is toegenomen tot 1,35 miljoen en op basis van extrapolatie hebben wij de prognose 
2021 aangepast naar 1,8 miljoen, maar het laatste kwartaal is traditioneel een goed kwartaal voor 
onze branche. Daarbij opgeteld de ontwikkelingen op het gebied van COVID-19 en het 
(her-)openen van de locaties, denken wij dat deze brutowinst wel eens fors hoger kan uitvallen.
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2020 TT2021 t/m 2021
DEFINITIEF 30-09-2021 PROGNOSE

   2.902.421€     3.965.195€     5.286.927€  
   847.533€     1.252.887€     1.670.516€  

   2.054.888€     2.712.308€     3.616.411€  
€     -

   414.285€     466.759    622.345€  
   220.703€     328.205    437.607€  
   849.988€     434.062

 - €
€
€
€    578.749€  

   1.484.976€     1.229.026€     1.638.701€  

   569.912€     1.483.282€     1.977.709€  

   (40.668)€     (127.906)€     (170.541)€  

   529.244€     1.355.376€     1.807.168€  

   790.615€     1.811.487€     2.415.316€  

Winst- en verliesrekening tussentijds t/m Q3-2021
en de geëxtrapoleerde prognose 2021 

Bedragen in €

Netto omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen
Brutomarge

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige Bedrijfskosten
Totale kosten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Winst voor belasting

EBITDA

Geen accountantscontrole toegepast 

Overige ontwikkelingen
In het kader van bedrijfscontinuïteit hebben wij afspraken gemaakt met onze leveranciers om er voor te 
zorgen dat wij nooit "nee" hoeven te verkopen. Wij hebben service level agreements en garanties 
kunnen vastleggen om onze franche-nemers optimaal hun business te kunnen laten runnen. In deze 
tijden van schaarste in containers en extreme hoge transport prijzen hebben wij onze inkoop en 
toelevering goed op orde.

In het kader van duurzaamheid zullen wij in 2022 zoveel mogelijk plastic vermijden en met biologische 
afbreekbare materialen gaan werken. Het mobiliteitspark voor de bezorging is 100% elektrisch en zullen 
wij ons duurzaamheidsplan met de extern aangetrokken partij verder vorm gaan geven.

De huidige markt vraagt ook om productontwikkeling en wij zullen in 2022 onze menu's gaan aanvullen 
met "VEGAN" producten. 

Op dit moment zijn er 56 locaties open, maar gaan wij binnenkort open in Drachten, Hengelo, Soest, 
Zutphen, Hellevoetsluis, Maastricht, Katwijk, Gorinchem, Bergen op Zoom, Leidschendam. De teller staat 
dan op 66 locaties en daarbij opgeteld de uitbreiding in diverse steden naar meerdere locaties 
verwachten wij begin volgend jaar ruim 70 locaties geopend te hebben.

Meer informatie
- https://ilovesushi.nl
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