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Datum: 28 februari 2023 

 

Inleiding 

Bijgaand de voorlopige jaarcijfers 2022 van Speedbooks Software BV te Heerenveen. 

Onderwerp 1 januari – 31 dec 2022 
 

1 januari – 31 december 2021 

Omzet € 3.345.587 € 2.543.046 
Kostprijs van de omzet € 89.771 €49.678 
Brutomarge € 3.255.816 € 2.493.368 
Bedrijfskosten € 2.388.325 € 2.133.671 
EBITDA € 867.491 € 359.697  
Afschrijvingen € 256.491 € 235.111 
EBIT € 611.000  € 124.586 
Financiële baten en lasten € 124.403 € 122.166 
Resultaat voor belastingen € 486.597  € 2.420 

 
Resultaten 2022 

Op basis van de conceptcijfers 2022 zal het bruto omzetresultaat over het gehele jaar ongeveer  
€ 775K hoger uitkomen dan in 2021. Deze stijging (40%) wordt met name veroorzaakt van de groei 
van het aantal online licenties en een contract voor een white label overeenkomst met een van de 
grote boekhoudsystemen. Het percentage recurring (terugkerende) omzet is gestegen van 69 % in 
2021 naar 75 % in 2022.  
De totale bedrijfskosten in 2022 waren ca. € 275k hoger dan in 2021. Deze toename zit met name  in 
een stijging van de verkoopkosten. 
Per saldo zal 2022 met een positief resultaat (voor belastingen) van ca. € 500k  worden afgesloten. 

Verwachtingen 2023 

In het tweede halfjaar van 2022 heeft Speedbooks nieuwe modules, zoals consolidatie en SBR, op de 
markt gebracht als add-on voor haar online applicatie. De verwachting is dat hiermee niet alleen de 
verdere groei van het aantal licenties wordt gestimuleerd, maar dat ook de opbrengst per licentie 
toeneemt. Voor de MKB versies is bovendien de basisprijs per januari 2023 verhoogd. 
Het intensiveren van bestaande en nieuwe samenwerkingen met landelijke organisaties zullen naast 
de eigen direct sales ook zorgen voor een verdere groei. Met het CBS is een overeenkomst gesloten 
voor het gebruik van Speedbooks bij het invullen van verplichte vragenlijst voor ondernemers. 
Speedbooks Advanced zal ook in 2023 een vaste factor zijn in de omzet en de extra focus op 
specifieke branches als Zorg en Onderwijs zullen hieraan bijdragen. 
Voor ondersteuning van de in het vorige beleggersupdate genoemde internationale uitrol worden 
momenteel gesprekken gevoerd met meerdere partijen.  
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