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Toelichting Jaarrekening 2020 

Opmerkingen/ toelichting op de jaarrekening 2020: 

• Omzet  stabiel  

• EBITDA 367.314 

• Resultaat Deelnemingen winkels -180.639 door 
impact Corona 

• Netto resultaat 2020 -332.127 

 

 



Toelichting Jaarrekening 2020 

Opmerkingen/ toelichting op de jaarrekening 2020: 

• Toename voorraad 119k  

• Geïnvesteerd in winkels en financiering 
handelsketens. Met name vorderingen op winkels  
toegenomen door voorfinanciering kosten.     

 



Toelichting Jaarrekening 2020 

Opmerkingen/ toelichting op de jaarrekening 2020: 

• Eigen vermogen versterkt door conversie 
aandeelhoudersleningen 790k 

     

 



Kengetallen WAAR Groep 

Jaren  2018 2019  2020 LE 2021 

Marktvolume € 8.769.291 € 12.457.123 € 13.126.752 € 13.000.000 

Netto omzet WAAR Groep € 1.195.119 € 1.567.313 € 1.537.475 € 1.800.000 

Solvabiliteit 26,6% 39,8% 36,8% 42% 

EBITDA € 376.766 € 563.156 € 367.314 € 642.000 

Netto bedrijfsresultaat € 157.681 € 52.007 € -332.127 € 137.000 

Kengetallen 



 
 
Businessupdate 

1. In 2021 zijn we per 29 april na een lange sluiting weer van start gegaan. Omzet lag vanaf dat moment ruim boven 2021 
(+28%) en ook ca 8% boven 2019. Dit jaar behalen we ongeveer dezelfde omzet als 2019. 

2. Tot en met mei was focus online/ systemen, samenwerkingsverbanden, marketing, branding en Shop in shop. 

3. Behaalde omzet winkels tm november ongeveer 80% van de jaaromzet over 2019. De december weken zijn goed voor ca. 
19% van de jaaromzet.   

4. Online omzet blijft groeien. Nu ca. 90% meer dan 2020.  

5. Groothandelsomzet en orderportefeuille tm einde jaar per november 2021 bijna gelijk aan 2019. Uitbreiding vanaf 1 begin 
2021 met Cash & Carry groothandel in Culemborg.  

6. Aandeelhouders hebben 450k equity gestort ter versterking van de financiële positie en ter compensatie van derving 
resultaat over 2020.  

7. Per januari is de financiering van Triodos overgenomen door Rabobank.  

 



Businessupdate en toekomst   

1. Marketingactiviteiten uitgebreid. Gestart met co marketing activiteiten met oa Return to Sender (Katja Schuurman) en 
Cordaid. Veel extra persaandacht in 2021. 

2. Organisatie versterkt met Manager Marketing en Sales en Online manager.  

3. Implementatie van nieuw productinformatie managementsysteem en nieuw financieel reporting systeem. 

4. Strategische samenwerking met Bol.com (soort shop in shop van WAAR) wordt opgestart. Techniek (koppeling en 
integratie systemen) is gebouwd.  

5. Shop in shop modules volledig uitgewerkt en eerste 7 pilots met Travel XL en Cigo zijn succesvol. Uitbreiding naar 80 
vestigingen in 2022. 

6. In 2022 staan tevens 5 nieuwe WAARwinkels gepland. 

7. Assortiment WAAR producten verder uitgebreid met 80 nieuwe items. 

8. Gestart met duurzame make-up producten ter versterking van assortiment verzorgingsproducten en imago  

9. Samenwerking opgestart met  3 nieuwe sociale merken.   

10. Optimaliseren Brand identity en laden van merk WAAR als groen (duurzaam én Fairtrade). In 2022 wordt intensiever 
gebruik gemaakt van media kracht van de fysieke winkels (180.000 bezoekers per maand) en ca 1 miljoen passanten om de 
positionering als omnichannel te versterken.  

 






