Descartes sluit 2019 succesvol af met omzetstijging van 18 procent
Amersfoort, 24 maart 2020 - Descartes, marktleider op het gebied van
softwareoplossingen voor de logistiek, heeft het financiële jaar 2019 afgesloten met
een omzet van omgerekend ruim 291 miljoen euro. Dit was 18 procent meer dan in
2018. Ook de EBITDA is met 18 procent toegenomen naar bijna 110 miljoen euro.
De winst per aandeel steeg met 13 procent van 0,36 naar 0,40 euro. De meeste
inkomsten, namelijk 88 procent, haalde Descartes uit de dienstverlening rondom alle
oplossingen. De overige inkomsten kwamen uit de implementatieservice voor
producten en uit licenties, respectievelijk 10 en 2 procent.
Verstevigde positie Europese markt
De groei van Descartes is mede te danken aan een aantal overnames. De
belangrijkste binnen Europa waren Visual Compliance en STEPcom. Door de
overname van Visual Compliance breidt Descartes haar aanbod op het gebied van
wereldhandel uit. Visual Compliance levert namelijk softwareoplossingen en diensten voor het automatiseren van douane-, handels- en financiële compliance,
met name op het gebied van exportlicenties en het screenen van handelspartijen. De
overname van STEPcom heeft bijgedragen aan een sterke positie van Descartes op
het gebied van Electronic Data Interchange (EDI)-oplossingen in Europa. Met de
diensten van STEPcom automatiseren bedrijven hun supply chain, werken ze beter
samen en wisselen ze naadloos elektrische gegevens uit. Ook in 2020 zet de groei
van Descartes door met de overname van Peoplevox in februari.
Edward J. Ryan, CEO van Descartes: “Wereldwijde supply chains staan meer dan
ooit onder druk en bedrijven moeten wendbaar en flexibel zijn om te kunnen
reageren op de veranderende omstandigheden in de markt. Met het Global Logistics
Netwerk van Descartes kunnen klanten deze uitdagingen aangaan. Handelspartners
kunnen eenvoudig en betrouwbaar data uitwisselen dankzij het netwerk van
verladers, vervoerders, douaneautoriteiten en logistieke dienstverleners. Vandaag de
dag is een dynamische, realtime omgeving een absolute must om de supply chain te
optimaliseren. Daarom blijven wij ons netwerk uitbreiden, zodat we klanten steeds
beter van dienst kunnen zijn.”
------Over Descartes
Descartes is de wereldwijde leider op het gebied van on-demand SaaS-oplossingen (Software-as-aService) die bijdragen aan de verbetering van de productiviteit, en van de prestaties en zekerheid voor
ondernemingen, waarbij logistiek een belangrijke rol speelt. Klanten gebruiken de modulaire, cloudbased oplossingen om leveringen te plannen, te sturen, te volgen en te meten. Ook kunnen zij
vrachten plannen, toewijzen en uitvoeren, transportfacturen opstellen, controleren en betalen,
wereldwijde handelsdata bekijken, douane- en beveiligingsdocumenten voor import en export
archiveren, en verschillende andere logistieke processen uitvoeren. Dit alles door deelname aan ’s

werelds grootste, multimodale samenwerkingscommunity voor logistiek. Het hoofdkantoor van
Descartes is gevestigd in Waterloo (Canada), en de organisatie heeft kantoren en partners wereldwijd.
Meer informatie op www.descartes.com en op LinkedIn.
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