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Visma’s omzet stijgt met 27% in Q2
Aanhoudend hoog acquisitietempo en nieuwe cloudklanten
De totale omzet van Visma steeg in het tweede kwartaal van 2020 met
26,6% tot € 430,5 miljoen. De EBITDA steeg met 40,4% tot € 118 miljoen.

Sterke groei in alle divisies
Tijdens perioden van marktonzekerheid is er een duidelijke trend te zien dat
organisaties sneller overstappen op cloudsoftware. Tot dusver bevestigt 2020
dit. Alle vier de kerndivisies van Visma realiseerden in het tweede kwartaal
een sterke groei vergeleken met een jaar geleden. De divisie Software Nordic
& International verhoogde de omzet met 25,1%, Software Benelux met
23,5%, Custom Solutions met 29,0% en Commerce Solutions met 48,7%.

Voortgezette cloudgroei
Visma’s cloudomzet op jaarbasis, een indicator voor toekomstige
cloudinkomsten, bereikte € 1312,8 miljoen in het Q2. Dit is een stijging van
35,5% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Visma heeft nu meer dan 1
miljoen klantcontracten. 800.000 hiervan zijn cloudcontracten, een stijging
van 26,5% ten opzichte van een jaar geleden.

Acht nieuwe acquisities
Visma heeft in Q2 acht nieuwe overnames gedaan. Nederland blijft het
brandpunt van groei. Visionplanner, leverancier van software voor
dashboarding, jaarrekeningen, belastingaangiften en liquiditeitsprognose en
Nmbrs, leverancier van HR- en payrollsoftware sloten zich hier aan bij de
Visma-familie. Visma nam daarnaast de Noorse cloudrapportagespecialist
Framsikt over, evenals het in Argentinië gevestigde Zetech, leverancier van
oplossingen voor digitale handtekeningen en documentbeheer. Door de
overname van Zetech kan Visma complementaire producten aanbieden aan
klanten in Latijns-Amerika en zijn aanwezigheid in Argentinië, Chili, Peru,
Mexico en Uruguay verder uitbreiden.
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Visma levert software die bedrijfsprocessen digitaliseert voor het mkb, de
grootzakelijke en de (semi)publieke sector. De Visma Group is actief in heel
Scandinavië, de Benelux, Oost- en Midden-Europa en Latijns-Amerika. Met
11.000 medewerkers, 1 miljoen klantcontracten en een netto-omzet
van 1526 miljoen euro in 2019 is Visma een van Europa's toonaangevende
softwarebedrijven.
Het softwareaanbod van Visma op de Nederlandse markt omvat oplossingen

voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-overheid. Naast Visma Connect en
Visma Software zijn ook bekende organisaties als Visma Raet, Visma Roxit,
ProActive, Davilex, Visma Idella, Dotweb, HR2day, PinkWeb, PlusPort,
VerzuimSignaal, Circle Software, Onguard, Visionplanner
en IntraData onderdeel van de Visma-groep. Visma is titelsponsor van Team
Jumbo-Visma, een van 's werelds beste wieler- en schaatsteams.

