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Onderwerp: Halfjaarbericht Wagamama Benelux 

Datum: 02 maart 2023 

 

Inleiding 

De nasleep van de Coronacrisis, de hoge inflatie en verhoogde energiekosten, en de krapte op de 

arbeidsmarkt hebben een grote invloed gehad op het resultaat over 2022. Door intensieve training 

van ons personeel, onderhandelingen met leveranciers en aanpassingen in onze menuprijzen zijn de 

verwachtingen over 2023 en verder weer positief. 

 

Halfjaarcijfers 

Onderwerp Periode 20 juni* – 31 
december 2022 
 

Periode 20 juni* – 31 
december 2021 

Omzet 11.624 8.382 

Kostprijs van de omzet -2.355 -1.707 

Brutomarge 9.269 6.675 

Bedrijfskosten -9.100 -7.142 

Bijzonder Baten en lasten 19 1.169 

EBITDA 188 702 

Afschrijvingen -867 -889 

EBIT -679 -187 

Financiële baten en lasten -477 -448 

EBT -1.156 -635 

*Wagamama werkt met vierweekse periodes 

 

Toelichting op de halfjaarcijfers en het afgelopen halfjaar 

De omzet is in het 2e halfjaar van 2022 weer toegenomen en voor de bestaande restaurants zit deze 

op het pre-corona niveau van 2019. Met de openingen van onze nieuwe restaurants in Brussel en 

Leidsenhage, is de omzet gestegen tot boven het niveau van 2019. De loonkosten en energiekosten 

zijn in 2022 nog relatief hoog, door werving en training van nieuw personeel en verhoogde 

energieprijzen, maar deze zijn eind 2022 weer teruggebracht tot het gewenste niveau doordat de 

teams weer volledig en getraind zijn, en door verhoging van onze menuprijzen. 
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Eventuele relevante wijzigingen binnen de onderneming 

In september 2022 is er een nieuw Wagamama restaurant geopend in Kijkduin te Den Haag. 

Momenteel zit het restaurant nog in de aanloopfase omdat het bouwproject Kijkduin nog niet 

volledig is gerealiseerd, maar de verwachtingen voor Noodlebar Kijkduin zijn positief en wij 

verwachten dat Kijkduin een goede bijdrage zal gaan leveren aan onze EBITDA.  

Vooruitblik op de komende periode 

Op 13 september 2022 hebben Kaizen B.V. en haar dochtervennootschappen die gezamenlijk de 

Wagamama-groep vormen, een startverklaring gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam, waarmee 

zij het begin van een zogenaamde WHOA-traject startten. In dit traject willen zij met alle crediteuren, 

en met een goedkeuring van de rechtbank, een akkoord bereiken om de schulden van de groep, 

grotendeels ontstaan gedurende de Corona periodes, te saneren, om daarna een financieel gezonde 

toekomst tegemoet te gaan.  

Informatie over de WHOA-procedure kunt u vinden op in het beleggersbericht Wagamama van 23 

februari jl., en het voortgangsbericht Kaizen van 27 februari jl. 

Het welslagen van het WHOA akkoord is van essentieel belang voor de toekomst van de Wagamama 

groep. Na homologatie van het akkoord is de verwachting voor 2023 en daarna positief. De 

omzetverwachting voor 2023 is begroot op 24 miljoen euro, waarmee de Wagamama groep kan 

voldoen aan haar verplichtingen, zoals die zijn omschreven in het WHOA-akkoord en in het daaraan 

gekoppelde waarderingsrapport. 

 

Kaizen BV/ Noodlebar Benelux BV 

Arjen Schrama, directeur 


