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Financieel



Tussentijdse cijfers t/m september 2022  (resultaat) 

-170.344
resultaat t/m sept 2021

539.915
resultaat t/m sept 2022

92.601
Ebitda t/m sept 2021

816.023
Ebitda t/m sept 2022

Het resultaat is over dezelfde periode dit jaar gestegen van € -170.344,-- naar € 539.915,--
Bovendien is in de vergelijkende periode nog een bedrag van € 202.050,-- voor geactiveerde 
ontwikkelingskosten opgenomen in het resultaat. In 2022 zijn er geen ontwikkelingskosten 
geactiveerd, waardoor de werkelijke stijging in feite € 912.309,-- bedraagt.

De EBITDA (resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen) is over dezelfde periode dit jaar 
fors gestegen van € 92.601,-- naar € 816,023,--



Tussentijdse cijfers t/m september 2022  (omzet) 

1.538.154
omzet totaal t/m sept 2021

2.482.504
omzet totaal t/m sept 2022

58,4%
recurring omzet 2021

71,4%
recurring omzet 2022

Van de omzet is de recurring omzet met 97,4 % gestegen (van € 897.793,-- naar € 1.772.670,--) 
en de eenmalige omzet is gestegen met 10,8% ( van € 640.361,-- naar € 709.834,-).

De stijging van de recurring omzet wordt met name veroorzaakt door een white label 
overeenkomst met een van de grote boekhoudpakketten in Nederland en daarnaast door de 
autonome groei van het aantal abonnementen.

Het percentage recurring omzet van de totale omzet is gestegen van 58,4% naar 71,4%. 



Tussentijdse cijfers t/m september 2022  (kosten) 

1.770.138
bedrijfskosten t/m sept 2021

1.795.727
bedrijfskosten t/m sept 2022

94.105
financiële lasten t/m sept2021

91.715
financiële lasten t/m sept 2022

De bedrijfskosten zijn in de periode nagenoeg gelijk gebleven

De financiële lasten zijn per saldo iets gedaald doordat deze nu alleen bestaat uit rente 
op de NPEX obligatielening.



Kengetallen september 2022   

8,9             
Quick ratio

1.101.058
Netto werkkapitaal

54,9% 
Solvalbiliteit



Gerealiseerd afgelopen periode
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Januari
Start white label overeenkomst

Februari
Update Speedbooks applicaties

April
Rapportages uitgebreid

Juli
Start pilot CBS

Augustus
Bestelproces geoptimaliseerd

Maart
Voorjaarscampagne

Mei
In house marketing team

Juni
Uitbreiding inside online salesteam

Mijlpalen 2022

September
Module consolidatie Online



Ontwikkelingen komende periode



Overheidsorganisaties
Gesprekken om Speedbooks te gebruiken als aanlevermethode bij diverse overheidsloketten

Samenwerkingen boekhoudpakketten
Zowel intensiveren als uitbreiden samenwerkingen met aantal Nederlandse boekhoudpakketten

Markt onderwijs
Na succesvolle pilots obv RJ 660 nu actieve marktbewerking 

Engelstalige markt
Website en applicatie beschikbaar in Engels. Hierdoor toegang tot grote buitenlandse markten

Commerciële ontwikkelingen



Big 4 kantoren accountancy
In gesprek over gebruik van Speedbooks binnen deze organisaties

Najaarscampagne budgetteren
Gericht op toekomst van organisaties, via media en socials

Intensiveren klantcontacten
Bijeenkomsten gebruikers adviesgroepen en verhogen after sales inspanningen 

Accountmanager online
Gericht op landelijk werkende organisaties (oa franchiseorganisaties) om Speedbooks als standaard software te gaan gebruiken

Commerciele ontwikkelingen



Nieuwe rapporten
Toevoegen nieuwe rapportages vanuit klantwensen

Nieuwe gebruikersinterface Speedbooks Advanced
Nieuw design applicatie en geïntegreerd stappenplan voor nieuwe gebruikers

Toevoegen extra module SBR in Speedbooks Online
Deponeren van jaarcijfers bij KvK als uitbreiding op abonnement

Toevoegen functionaliteit Forecasting in Speedbooks Online
Forecasting en interactieve scenarioanalyse via html view beschikbaar stellen

Software ontwikkelingen komende periode
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Dank voor uw aandacht

Meer informatie op www.speedbooks.com


