JAARVERSLAG

2001
VMS-KEYTRADE.COM

[ 03 ]

I

I.

N

H

O

Brief aan de aandeelhouder

U

D

p. 05

II. Profiel van VMS-Keytrade.com

p. 08

1. Historiek

p. 08-09

2. Kerncijfers voor 2001: doeltreffendheid en rendabiliteit

p. 10-11

3. Beursinformatie
A. Notering op de continu markt van Euronext Brussel
B. Dividend
C. Verdeling van het aandeelhouderschap
D. Agenda van de aandeelhouders
E. Contacten

p. 11
p. 11
p. 12
p. 12
p. 12
p. 12

4. Belangrijke ontwikkelingen 2001

p. 13

5. Vooruitzichten voor 2002

p. 13

III. Voorstelling van de groep

p. 16

1. VMS-Keytrade.com n.v.
A. Lijst van de Bestuurders
B. Interne Audit
C. Commissaris
D. Doel en statuut van de vennootschap

p. 16
p. 16
p. 16
p. 16
p. 16

2. VMS-Keytrade Luxembourg s.a.
A. Lijst van de Bestuurders
B. Interne Audit
C. Bedrijfsrevisor
D. Doel en statuut van de vennootschap

p. 17
p. 17
p. 17
p. 17
p. 17

IV. Balans en geconsolideerde rekening (000

)

p. 20

V. Jaarrekening van VMS-Keytrade.com (000 )

p. 24

VI. Verslagen Commissaris

p. 30

1. Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2001 gericht tot de Algemene Vergadering
van aandeelhouders van VMS-Keytrade.com n.v.

p. 30

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2001
gericht tot de Algemene Vergadering van aandeelhouders van VMS-Keytrade.com n.v.

p. 31

VII. Beheersverslag voorgesteld door de Raad van Bestuur op de
Algemene Vergadering van de aandeelhouders op 14 mei 2002

p. 33

V M S - K E Y T R A D E . C O M

ub

[ 04 ]

•

J A A R V E R S L A G

Pers advertentie - 1999

Pers advertentie - 1999

Pers advertentie - 2000

Pers advertentie - 2000

2 0 0 1

V M S - K E Y T R A D E . C O M

brief

•

J A A R V E R S L A G

2 0 0 1

[ 05 ]

AAN DE AANDEELHOUDER

Geachte heer, Geachte mevrouw,
Beste aandeelhouder,
Een jaarverslag is voor een Raad van Bestuur meestal een
goede gelegenheid om de gezondheid en de continuïteit
van het bedrijf te benadrukken.Het is eveneens het
moment om terug te blikken op de aan het begin van het
jaar gemaakte beloften en de door de bestuurders
gestelde uitdagingen.Tenslotte is het de bedoeling om
vooruitzichten te formuleren en de lezer een idee te geven
van de belangrijkste strategieën die het bedrijf moet
volgen om haar doelstellingen te verwezenlijken.Wij
kunnen u alvast verzekeren dat ons jaarverslag van 2001
geen uitzondering is op deze regel.

Dit laatste punt vertaalt zich jaar na jaar door de
ambitieuze financiële doelstellingen, die tot nu toe
realistisch bleken te zijn.Zelfs in 2001 zijn we erin geslaagd
om de vooropgestelde resultaten voorbij te streven.
Dit maakt dat VMS-Keytrade.com één van de weinige,
rendabele Europese bedrijven is in haar sector en eveneens
een onbetwistbare leider op de Belgische markt.

Inmiddels kunnen de personen, die ons reeds een tijdje
volgen, vaststellen dat de jaren bij VMS-Keytrade.com zich
snel opvolgen en dat geen enkel jaar hetzelfde is. Sinds
onze oprichting, en dit werd intussen één van onze
specialiteiten, zorgt VMS-Keytrade.com elk jaar voor
nieuwigheden en voor verrassende maar positieve
evoluties. Dit uitgangspunt toont onze wil om vooruitgang
te boeken in de ontwikkeling van onze bekwaamheid, met
als enig doel het voortdurend verbeteren van onze
diensten naar onze klanten toe. Dit is een strategie die we
sinds ons ontstaan volgen, telkens rekeninghoudend met
het behoud en het versterken van onze rendabiliteit.

Ook in de toekomst kan u erop rekenen dat wij er allen
voor zullen zorgen u verder tevreden te stellen en de
waarde van ons bedrijf te bevestigen en te versterken.

I.

Hierbij willen wij eveneens onze personeelsleden
bedanken voor hun bijdrage in de verwezenlijking van alle
vooropgestelde uitdagingen in het afgelopen jaar.

Wij danken u voor de interesse, die u toont door het lezen
van ons jaarverslag, en nodigen u uit de markante feiten
sinds de oprichting van ons bedrijf te overlopen, alsook
haar activiteiten en resultaten van het jaar 2001 en de
perspectieven voor 2002.
Wij wensen u veel leesgenot, en tot volgend jaar.
De Raad van Bestuur van VMS-Keytrade.com
Grégoire de Streel
COO

Jean-Guillaume Zurstrassen
CEO

José Zurstrassen
CTO

profiel
VAN VMS-KEYTRADE.COM
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VAN VMS-KEYTRADE.COM

1. Historiek
Het bedrijf werd opgericht in augustus 1998 door José Zurstrassen, Grégoire de Streel en Jean Zurstrassen, in
samenwerking met de beursvennootschap Van Moer Santerre & Cie (opgericht in 1895).
Het idee van de drie stichters was om het Amerikaanse “discount broker” model aan te passen naar Europese
normen door het aanbieden van een directe, snelle, transparante en voordelige toegang tot de belangrijkste
financiële markten voor de particuliere klanten.

II.
Dit oorspronkelijk concept werd de sterkte van de Belgische
makelaar :
■ een vaste en “discount”prijs per transactie
■ transparantie van de orderuitvoering
■ directe toegang tot de markten, zonder tussenpersoon
■ een platform met multi-producten, multi-deviezen
en multi-markten
■ financiële informatie en hulpmiddelen
■ beveiliging van de transacties
■ opvolgen van de eindgebruiker
Voor elke aangeboden beurs (Nyse-Nasdaq-Amex-EuronextNasdaq Europe-Xetra), biedt VMS-Keytrade.com dezelfde
competitieve voordelen.
Doordat er geen tussenpersoon optreedt zijn de
transactiekosten lager.Verder gebeurt de uitvoering van een
order in real time.Dit betekent dat vanaf het moment dat
een order wordt geplaatst, dit onmiddellijk naar de markt
wordt gestuurd.Zodra het order is uitgevoerd, sturen de
systemen onmiddellijk een bevestiging en een
uitvoeringsprijs door.Doordat er geen enkele andere
menselijke tussenkomst nodig is, blijft elke belegger
meester van zijn of haar investeringen.
Maar bij VMS-Keytrade.com wil "alleen" beleggen niet
zeggen "zonder hulp".Iedereen beschikt voortdurend over
relevante beursinformatie en hulpmiddelen :
bedrijfsprofielen, voorspellingen van analisten, een
dagelijkse stroom van beursberichten, dagelijkse en
historische grafieken, analysetechnieken of zoekmodules
voor de aangeboden produkten.

Mede door de gunstige situatie van de markten werd het
concept, geïntroduceerd door VMS-Keytrade.com, snel
aanvaard door een groot aantal beleggers.Dit succes
maakte van het jonge bedrijf al snel de eerste Belgische
beleggingswebsite.
Gezien de snelle groei van het bedrijf, bleek het voor de drie
oprichters nodig om een degelijke structuur op te bouwen
en het bedrijf de mogelijkheden te geven om verder te
groeien.Dit beroep op de kapitaalmarkt, uitgevoerd door
een beursintroductie in december 1999 (Euro/NM markt
van Brussel), gaf het bedrijf de middelen om haar ambities
uit te bouwen.21% van de aandelen, nl.540.000, werd
publiek verkocht aan een prijs van 12,5 per aandeel.Eind
1999 telde VMS-Keytrade.com 4.445 klanten met een
omzet van 3.050.000 en een klein verlies van
478.000, veroorzaakt door de kosten van de IPO.
In het boekjaar 2000 kende VMS-Keytrade.com een
uitzonderlijke groei op elk vlak.Het aantal klanten werd
vermenigvuldigd met 4,8 en kwam uit op 21.381.De omzet
kende een verhoging van 484% en bedroeg 17.272.353.
Alle tijdens de IPO gemaakte voorspellingen werden
ruimschoots overschreden met o.m.een winst na belasting
van 1.324.038.Ook de Luxemburgse
dochtermaatschappij versterkte haar positie door een
bijdrage van 299.707,65 aan deze netto winst.
De activiteiten van 2000 werden vooral gefocust op
technologie, marketing en het beheersen van de corebusiness van het bedrijf.

V M S - K E Y T R A D E . C O M

De technologie is de basis van de know-how van
VMS-Keytrade.com.Een volledig on line bedrijf, waar alle
systemen intern ontwikkeld zijn en beheerd worden.Of het
nu gaat om front-office (trading platform), back-office,
netwerktechnieken, veiligheid of het onderbrengen van
internet sites, ...het team van informatici is in staat om alle
applicaties volledig autonoom te beheren.
Een marketing strategie werd uitgewerkt om
VMS-Keytrade.com een leiderspositie op de on line trading
markt te geven. Dit vertaalde zich door de aanwezigheid in
de meest gangbare media (magazines, kranten, internet,
radio en televisie), een directe benadering via mailings,
alsook een aanwezigheid op het terrein (jaarbeurzen en
gespecialiseerde salons).Het resultaat van dit alles was een
stijging van het aantal klanten.VMS-Keytrade.com sloot
het boekjaar 2000 schitterend af met een marktaandeel
dat op meer dan 50% geschat wordt.
Het jaar 2000 werd een jaar van consolidatie en verovering.
Het bedrijf evolueerde zeer snel van een internet “startup”
tot een sterk en rendabel bedrijf. In oktober 2000 opende
VMS-Keytrade.com een bijkantoor in Nederland en aan het
einde van het jaar werd er een participatie van 49% in de
Amerikaanse makelaar Viewtrade Securities genomen.
Tenslotte heeft VMS-Keytrade.com het statuut van
beursvennootschap gekregen.Hierdoor kreeg het bedrijf de
kans om haar capaciteiten verder te ontplooien.Dit statuut
bracht eveneens met zich mee dat VMS-Keytrade.com zélf
houder werd van de middelen van haar klanten en zo totaal
onafhankelijk werd in haar werking.Verder werd
VMS-Keytrade.com lid van Euronext Brussel.
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II.

2. Kerncijfers voor 2001 : doeltreffendheid en rendabiliteit
Het boekjaar 2001 sluit af met een geconsolideerde nettowinst van 2.203.248, ofwel een stijging van
66% vergeleken met 2000. Dit resultaat is meer dan 10% hoger dan de verwachtingen van begin 2001.
Sinds het begin van het afgelopen jaar versterkte het bedrijf
haar strategie in bedrijfskosten op elk niveau en verlaagde
zij haar uitbatingskosten met 16%.Tijdens het eerste
trimester was VMS-Keytrade.com verplicht de
personeelsbezetting met +/-15% te verminderen.
De uitgaven werden herzien op elk vlak en de structuur van
de groep verlicht door de activiteiten van het bijkantoor in
Nederland naar België te brengen.Deze maatregel liet
VMS-Keytrade.com toe om een sterke stijging van 214% in
de winst uit gewone bedrijfsuitoefening te noteren.Wat
betreft de netto winst na belasting, houdt
VMS-Keytrade.com dit jaar dezelfde koers aan en is zij als
Belgische makelaar één van de weinige, winstgevende
spelers in Europa.VMS-Keytrade Luxembourg
(dochtermaatschappij voor 99,8%) heeft voor 10%
bijgedragen aan deze netto winst.

De deelname van VMS-Keytrade.com in de Amerikaanse
onderneming Viewtrade Holding Corp.werd verminderd van
32% tot 19,9%. De deelname in 2000 had een dubbel doel:
een betere controle krijgen op de uitvoeringen van orders in
de V.S.en institutionele klanten aantrekken via de
Amerikaanse partner.Deze laatste ontwikkeling voldeed
niet aan de verwachtingen.Een deelname van 19.9%

2500

volstaat echter om de operaties op de V.S.te kunnen blijven
controleren.Bovendien trad een nieuwe aandeelhouder, de
broker M.H.Meyerson, toe tot het kapitaal van Viewtrade
Holding door een betekenisvolle kapitaalsverhoging, wat
een uitzonderlijke waardevermeerdering van 275.000
met zich meebrengt.
Het jaar 2001 werd gekenmerkt door een bijzonder
ongunstig beursklimaat.Voor VMS-Keytrade.com betekende
dit een daling van 33% in het aantal transacties.Deze
daling werd bijna volledig opgeslorpt in de stijging van de
financiële resultaten.Dit bewijst nogmaals dat het bedrijf
een goede keuze maakte door haar bronnen van
opbrengstprodukten te diversifiëren en het statuut van
beursvennootschap te bekomen.
VMS-Keytrade.com verstevigt haar leiderspositie op de
Belgische markt van on line brokers met meer dan 25.000
klanten op 31 december 2001, wat een groei van 17% ten
opzichte van 2000 betekent.De atypische uitdager vergroot
tevens de kloof ten opzichte van de traditionele financiële
instellingen, die nog bestuderen hoe hun on line trading
filialen te laten renderen.
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3. Beursinformatie
A. Notering op de continu markt van Euronext Brussel (ticker : vms)
Koers op 02/01/2001

23,98

Koers op 28/12/2001

15,1

Hoogste sluitingskoers

29,41

Laagste sluitingskoers

10,47

Introductiekoers op 11/12/1999

12,5

Beurskapitalisatie op 28/12/01

38.354.000

Totaal aandelen - IPO (13/12/1999)

2.540.000

Totaal aandelen op 28/12/01

2.540.000

Vlottende aandelen op 28/12/01

540.000

De evolutie van de koers van het aandeel weerspiegelt zeer
32,50

goed de spanning die de financiële markten gekend hebben

30,00
27,50

het laatste jaar. De laatste heropleving in de lente van 2001,

25,00

wat men doorgaans “de speculatieve bel” noemde, barstte

22,50
20,00

definitief in de zomermaanden en kende een absoluut

17,50

dieptepunt na de terreur aanslagen in september.

15,00
12,50

Sindsdien hernam het aandeel zich met 35% en

10,00

weerspiegelt zo de solide fundamenten van het bedrijf.

7,50
5,00

Het aandeel bevindt zich +/- 20% boven de waarde van de

2,50
0,00
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1

6/1

7/1 8/1

9/1 10/1 11/1 12/1 1/2

2/2 3/2

4/2 5/2

beursintroductie eind 1999.
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II.
B. Dividend
■

C. Verdeling van het aandeelhouderschap

39,37%
Van Moer Santerre
& Cie

21,26%
Pu b l i e k

D. Agenda van de aandeelhouders
■
■
■
■
■

VAN VMS-KEYTRADE.COM

E. Contacten

De Raad van Bestuur van VMS-Keytrade.com heeft op
de Algemene Vergadering van 14 mei 2002 een
dividenduitkering voorgesteld van 0,43 bruto
per aandeel.

39,37%
Stichters

2 0 0 1

Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap
op 14 mei 2002 om 11u30.
Trimestrieel persbericht Q1 tijdens de vierde week van
mei 2002.
Semestrieel persbericht H1 tijdens de vierde week van
september 2002.
Trimestrieel persbericht Q3 tijdens de vierde week van
november 2002.
Publicatie van de jaarresultaten 2002 tijdens de vierde
week van maart 2003.

De rubriek “Over VMS-Keytrade”van de site
www.vms-keytrade.com biedt permanente en
geactualiseerde informatie over de activiteiten
van de vennootschap.
Voor verdere vragen; de contactpersoon voor beleggers,
analisten en pers is :
Marie-Sophie van den Abeele
Vorstlaan 100
1170 Brussel - België
E-mail : marieso@vms-keytrade.com
Tel. + 32 (0)2/679 90 00
Fax + 32 (0)2/679 90 01
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4. Belangrijke ontwikkelingen 2001
Het afgelopen jaar was rijk aan innovaties; zowel op vlak van produktontwikkelingen
als op vlak van aangeboden diensten :
Januari 2001
Mei 2001
Juni 2001
Zomer 2001

September 2001
Oktober 2001

November 2001

December 2001

Oprichting van een Fondsen supermarkt.
Nieuwe on line dienst : de introductie van de electronische borderellen,
die men kan downloaden via de site.
Via de telefonische orderdienst van VMS-Keytrade.com
kan men op elk moment ook telefonisch beleggen.
Derde versie van de publieke en trading website.
Vooral deze laatste biedt een meerwaarde aan de klanten
op vlak van informatie en hulp- en analyse-middelen,
die voordien enkel voor professionelen bestemd waren.
Met “Extended Hours Trading”biedt de makelaar de mogelijkheid
orders te plaatsen vóór en ná de sluiting van de Amerikaanse beurzen.
Het fondsen-platform wordt uitgebreid en biedt een waaier
van meer dan 350 fondsen van 12 op wereldvlak erkende uitgevers aan.
Een speciaal ontwikkelde zoekmotor vergemakkelijkt het opzoeken
van fondsen volgens verschillende investeringscriteria.
Een sectie met “trackers”op de Europese en Amerikaanse markten
is beschikbaar. Deze geïndexeerde fondsen zijn verhandelbaar
zoals aandelen en maken het mogelijk om gebruik te maken
van de diversificatie van de belangrijkste internationale marktindices.
Tijdens het laatste semester zijn er twee nieuwe on line
investeringsprodukten bijgekomen : Opties en Obligaties.

5. Vooruitzichten voor 2002
Gezien de situatie van de markten aan het begin van 2002 en indien er geen aanzienlijke verbetering
komt van de sociaal-economische toestand in de wereld, blijft de onderneming voorzichtig wat betreft
haar kostenbeheer op elk vlak.
De recente aankondiging van de fusie van
VMS-Keytrade.com met Realbank geeft aan de groep de
mogelijkheid om haar vernieuwende strategie in on line
financiële producten en diensten te behouden.
Deze strategische operatie biedt de opportuniteit om een
uniek bankplatform te creëren. Een platform dat de
particuliere financiële producten en diensten drastig zal
veranderen en vereenvoudigen.

Het jaar 2002 zal gekenmerkt worden door de fusie
van de twee groepen.Alhoewel het nog te vroeg is om
winstvoorspellingen te doen, zullen beide spelers elkaar
aanvullen.
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III.
VAN DE GROEP

1. VMS-Keytrade.com n.v.

Voorstelling
Vorstlaan 100 • B - 1170 Brussel - België • Tel : + 32 (0)2/679 90 00 • Fax : + 32 (0)2/679 90 01
E-mail : info@vms-keytrade.com • http://www.vms-keytrade.com

A. Lijst van de Bestuurders

C. Commissaris

De Raad van Bestuur is samengesteld uit 6 bestuurders

De Commissaris van de onderneming is Dhr André
Clybouw - Bedrijfsrevisor erkend door de Belgische
Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF).

■
■

■
■

■
■

André Van Moer
Jean G Zurstrassen
Charles Santerre
José Zurstrassen

Cédric Van Moer
Grégoire de Streel

President
Bestuurder
Chief Executive Officer
Bestuurder
Bestuurder
Chief Technolgy Officer
Bestuurder
Bestuurder
Chief Operations Officer

B. Interne Audit

Dhr Philippe Voortman vertegenwoordigt de functie van
Interne Audit, die rechtstreeks aan de Raad van Bestuur
rapporteert. Deze functie verzekert het naleven van de
wetten, normen, regels en procedures in het bedrijf en
het ontwikkelen van een optimale beveiliging van alle
procedures.

D. Doel en statuut van de vennootschap

VMS-Keytrade.com n.v. is een investeringsmaatschappij
zoals bepaald in de wet van 6 april 1995 en heeft het
statuut van beursvennootschap. Haar erkenning op 1
januari 2001 betreft volgende beleggingsdiensten :
1a : doorgeven van orders
1b : uitvoeren van orders
4a en 4b : bijkomende diensten

Het bedrijf is genoteerd op het segment Next Economy
van Euronext Brussel en lid van Euronext Brussel, remote
member van Euronext Amsterdam en remote member
van Xetra.
De activiteiten van het bedrijf als “on line broker”richten
zich tot particuliere en institutionele klanten.
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2. VMS-Keytrade Luxembourg s.a.
Maatschappelijke zetel :
52, rue Charles Martel • L - 2134 Luxembourg • Tel : + 352 450439 • Fax : + 352 450449
E-mail : info@vms-keytrade.lu • http://www.vms-keytrade.lu

A. Lijst van de Bestuurders
■

André Van Moer

President

■

Marie-Ange Marx

Gedelegeerd Bestuurder

■

Charles Santerre

Gedelegeerd Bestuurder

■

Jean-Christophe Van Moer

Bestuurder

■

José Zurstrassen

Bestuurder

■

Grégoire de Streel

Bestuurder

■

Thierry Matthyssens

Bestuurder

■

Jean G Zurstrassen

Bestuurder

B. Interne Audit
De functie van Interne Audit wordt waargenomen door
Dhr Philippe Voortman.

C. Bedrijfsrevisor
Het mandaat van Bedrijfsrevisor is verzekerd door Grant
Thornton Révision et Conseils s.a., erkend door het Institut
des Réviseurs d'Entreprises.

D. Doel en statuut van de vennootschap
VMS-Keytrade Luxembourg heeft het statuut van “courtier”.
De activiteiten van het bedrijf als “on line broker”zijn
gericht tot particuliere en institutionele klanten.
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EN GECONSOLIDEERDE REKENING ( 000)

1. Geconsolideerde balans na winstverdeling

2001

2000

2 697

2 208

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa
■ Installaties, machines en uitrusting
■ Meubilair en rollend materieel
■ Leasing en soortgelijke rechten
■ Overige materiële vaste activa

Financiële vaste activa
Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast
Deelnemingen
■ Andere ondernemingen
Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen
Vorderingen

398
1 439
674
328
55
382

1 639

860

569
567
567
2

■

860
537
323

1 303
12
324

2

VLOTTENDE ACTIVA

95 523

9 521

Vorderingen op ten hoogste één jaar
■ Handelsvorderingen
■ Overige vorderingen
Geldbeleggingen
■ Overige beleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

1 905
1 099
806
74 001
74 001
19 458
159

2 391
40
2 351
5 000
5 000
1 976
154

TOTAAL DER ACTIVA

98 220

11 729
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1. Geconsolideerde balans na winstverdeling
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2001

2000

9 022
7 370
7 370
1 652

8 229
7 370
7 370
845
14

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
■ Geplaatst kapitaal
Geconsolideerde reserves
Omrekeningsverschillen
BELANGEN VAN DERDEN
Belangen van derden
VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGLATENTIES
Voorzieningen voor risico's en kosten
■ Overige risico's en kosten
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
■ Financiële schulden
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
■ Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
■ Handelsschulden
Leveranciers
■ Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
■ Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA

30
50
50
50

25
25
25

89 148
39
39
39
88 880
16
86 431
86 431
1 320
1 078
242
1 113

3 445
14
14
14
3 385

229

46

98 220

11 729

2 859
2 859
526
17
509
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EN GECONSOLIDEERDE REKENING ( 000)

2. Geconsolideerde resultatenrekening

2001

2000

Bedrijfsopbrengsten
■ Omzet
■ Geproduceerde vaste activa
■ Andere bedrijfsopbrengsten

14 485
13 518
292
675

17 827
17 272

Bedrijfskosten
■ Diensten en diverse goederen
■ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
■ Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten
op immateriële en materiële vaste activa
■ Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering
en handelsvorderingen
■ Voorzieningen voor risico's en kosten
■ Andere bedrijfskosten

-14 194
9 917
3 007

-16.740
13 827
2 175

1 000

673

32
25
213

15
50

291

1 087

3 982
23
3 959

443

Bedrijfswinst
Financiële opbrengsten
■ Opbrengsten uit financiële vaste activa
■ Opbrengsten uit vlottende activa
■ Andere financiële opbrengsten
Financiële kosten
■ Kosten van schulden
■ Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen
■ Andere financiële kosten
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting
Uitzonderlijke opbrengsten
■ Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
Uitzonderlijke kosten
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
■ Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
■

555

I
-1 131
1 015
116

3 142
749
749
- 473
200
273

442
1
-62
20
31
11

1 468
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2. Geconsolideerde resultatenrekening

2001

2000

Winst van het boekjaar vóór belasting

3 418

1 468

Belastingen op het resultaat
■ Belastingen

-1 214
-1 214

- 475
- 475

Winst van het boekjaar

2 204

993

Aandeel in het resultaat van de ondernemingen waarop
vermogensmutatie is toegepast
■ Winstresultaten
Geconsolideerde winst
■ Aandeel van derden
■ Aandeel van de groep

V.

330
330
2 204
2 204

1 32
-1
1 324
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jaarrekening

V.
1. Balans na winstverdeling

2 0 0 1

VAN VMS-KEYTRADE.COM
( 000)

2001

2000

2 934

2 191

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

398

Materiële vaste activa
■ Installaties, machines en uitrusting
■ Meubilair en rollend materieel
■ Leasing en soortgelijke rechten
■ Overige materiële vaste activa

1 302
537
328
55
382

1 528
1 204

Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
■ Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen
Voorderingen
■ Andere financiële vaste activa
Vorderingen en borgtochten in contanten

1 234
374
374
860
537
323

663
661
661

■

324

2
2

VLOTTENDE ACTIVA

94 553

8 722

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
■ Overige vorderingen
Geldbeleggingen
■ Overige beleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

1 965
1 159
806
74 001
74 001
18 428
159

2 355
6
2 349
5 000
5 000
1 216
151

TOTAAL DER ACTIVA

97 487

10 913

■
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2001

2000

EIGEN VERMOGEN

8 605

7 723

Kapitaal
■ Geplaatst kapitaal

7 370
7 370

7 370
7 370

Reserves
Wettelijke reserve
Overgedragen winst

452
452
783

353
353

50
50
50

25
25
25

88 832
39
39
39
88 564
16
86 375
86 375
1 060
818
242
1 113

3 165

229

46

97 487

10 913

PASSIVA

■

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
■ Overige risico's en kosten
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
■ Financiële schulden
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
■ Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
■ Handelsschulden
Leveranciers
■ Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
■ Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL DER PASSIVA

3 119
2 747
2 747
372
161
211
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2001

2000

Bedrijfsopbrengsten
■ Omzet
■ Geproduceerde vaste activa
■ Andere bedrijfsopbrengsten

13 685
12 648
292
745

16 899
16 345

Bedrijfskosten
■ Diensten en diverse goederen
■ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
■ Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa
■ Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering
en handelsvorderingen
■ Voorzieningen voor risico's en kosten
■ Andere bedrijfskosten

-13 484
9 547
2 766

-16.049
13 374
1 973

946

637

32
25
168

15
50

201

850

3 693
23
3 670

247

Bedrijfswinst
Financiële opbrengsten
■ Opbrengsten uit financiële vaste activa
■ Opbrengsten uit vlottende activa
■ Andere financiële opbrengsten
Financiële kosten
■ Kosten van schulden
■ Andere financiële kosten

-1 114
1 016
98

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting

2 780

Uitzonderlijke opbrengsten
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa
Uitzonderlijke kosten
■ Waardeverminderingen op financiële vaste activa
■ Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

748
748
- 466
200
266

Winst van het boekjaar vóór belasting

3 062

■

554

246
1
-11
11
1 086

1 086
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2. Resultatenrekening
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VAN VMS-KEYTRADE.COM
( 000)

2001

2000

Belastingen op het resultaat
■ Belastingen
■ Regularisering van belastingen en terugneming
van voorzieningen voor belastingen

-1 079
-1 144

-357
-357

Winst van het boekjaar

1 983

729

Te bestemmen winst van het boekjaar

1 983

729

1 983
1 983

353
729
-376

-99
99

-353
353

65

RESULTAATVERWERKING
Te bestemmen winstsaldo
Te bestemmen winst van het boekjaar
■ Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
■

Toevoeging aan het eigen vermogen
Aan de wettelijke reserve

■

Over te dragen resultaat
Over te dragen winst

■

Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal

■

-783
-1 101
1 101
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COMMISSARIS

1.VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING OVER
HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2001 GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN VMS-KEYTRADE.COM N.V.
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij U verslag uit over de uitvoering van
de controleopdracht die ons werd toevertrouwd.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde
jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur van de vennootschap, over het boekjaar,
afgesloten op 31 december 2001, met een balanstotaal van
98.220.000 en waarvan de resultatenrekening afsluit met
een winst van het boekjaar van 2.204.000.Wij hebben
eveneens de controle van het geconsolideerde jaarverslag
uitgevoerd.Ten aanzien van de buitenlandse dochters van uw
vennootschap waarover de controle ons niet werd
opgedragen, hebben wij gesteund op de werkzaamheden van
onze confraters.

VI.
Verklaring over de geconsolideerde
jaarrekening zonder voorbehoud

Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen
eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
geconsolideerde jaarrekening geen onjuistheden van
materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden
met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van
de groep, alsook met de procedures van interne controle.
Wij hebben de voor onze controles vereiste ophelderingen en

inlichtingen verkregen.Wij hebben op basis van steekproeven
de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen
in de geconsolideerde jaarrekening.Wij hebben de
waarderingsregels, de consolidatiegrondslagen, de
betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de
onderneming maakte en de voorstelling van de
geconsolideerde jaarrekening in haar geheel beoordeeld.Wij
zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis
vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening
afgesloten op 31 december 2001 een getrouw beeld van het
vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van
het geconsolideerd geheel in overeenstemming met de in
België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften, en wordt een passende verantwoording
gegeven in de toelichting.

Bijkomende verklaringen
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende
verklaring die niet van aard is om de draagwijdte van onze
verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:
■

Het geconsolideerde jaarverslag bevat de door de wet
vereiste gegevens en stemt overeen met de
geconsolideerde jaarrekening.
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2.VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2001 GERICHT TOT
DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VMS-KEYTRADE.COM N.V.

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij U verslag uit over de uitvoering van
de controleopdracht die ons werd toevertrouwd.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening,
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur van de vennootschap,over het boekjaar, afgesloten op
31 december 2001,met een balanstotaal van 97.487.000 en
waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het
boekjaar van 1.983.000.Wij hebben eveneens de bijkomende
specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist.

Naar ons oordeel,rekening houdend met de toepasselijke
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften,geeft de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2001 een getrouw
beeld van het vermogen,van de financiële toestand en van de
resultaten van de vennootschap en wordt een passende
verantwoording gegeven in de toelichting.

Verklaring over de jaarrekening
zonder voorbehoud

Bijkomende verklaringen

Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.Deze beroepsnormen eisen
dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat,
rekening houdend met de Belgische wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot de
jaarrekening.
Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden
met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de
vennootschap,alsook met de procedures van interne controle.
De verantwoordelijken van de vennootschap hebben onze
vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord.
Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording
onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening.
Wij hebben de waarderingsregels,de betekenisvolle
boekhoudkundige ramingen die de onderneming gemaakt
heeft en de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel
beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een
redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende
verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze
verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
■
■

■

■

Het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen
en stemt overeen met de jaarrekening.
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang,
wordt de boekhouding gevoerd en de jaarrekening
opgesteld overeenkomstig de in België toepasselijke
wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
Wij dienen U geen enkele verrichting of beslissing mede
te delen die in overtreding met de statuten of de
vennootschappenwet zou zijn gedaan of genomen.
De resultaatverwerking die aan de algemene
vergadering wordt voorgesteld,stemt overeen met
de wettelijke en statuaire bepalingen.

Brussel,03 mei 2002
André Clybouw
Bank- en bedrijfsrevisor / Commissaris
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Belgische IPO van het jaar (Euronext Awards 2001)
Beste startup 2000 (Network & Telecom)
E-Award 2000 in de categorie Business-to-Consumer
(Kanaal Z, PricewaterhouseCoopers,
Trends-Trends/Tendances, Ericsson, Stichting Marketing)
Beste business-site 2000 (Inside Internet 2000)

BULB creative agency

De beste online beursintroductie
is meteen ook de beste beursintroductie van het jaar.
Zo hoort u het ook eens van een ander.

Pers advertentie - 2001
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beheersverslag
BEHEERSVERSLAG VOORGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR OP
DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS OP 14 MEI 2002
Geachte Dames, Geachte Heren,
Wij hebben het genoegen u het beheersverslag voor te
stellen voor het op 31 december 2001 afgesloten boekjaar,
en dit overeenkomstig artikel 95 van het Wetboek van
Vennootschappen, alsmede het geconsolideerd
beheersverslag, overeenkomstig artikel 72 van het
koninklijk besluit van 6 maart 1990 betreffende de
geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen.

Deze voor 2002 voorspelde rendabiliteit legt tevens uit
waarom we deze deelname op het actief van de
jaarrekening hebben gehouden met een iets hogere
waarde dan het percentage van onze deelname in het
eigen vermogen van VIEWTRADE HOLDING CORPORATION
op 31 december 2001.
Wij willen u tevens voor 2001 de algehele overdracht aan
aankoopwaarde van onze deelname in de naamloze
vennootschap CHARTINVESTOR aan de vroegere
minderheidsaandeelhouder melden.

VII.

1. Beheersverslag over de rekeningen
van de vennootschap

Het boekjaar 2001 werd gekenmerkt door een drastische
beperking van de kosten van de vennootschap. In het
eerste trimester van dit jaar werd het personeelsbestand
met ongeveer 15% ingekrompen.De uitgaven werden op
alle vlakken herzien en de structuur van de groep werd
verlicht door de administratieve en logistieke activiteiten
van het Nederlands bijkantoor naar België over te brengen.

In de loop van 2001 is de broker M.H.MEYERSON in het
kapitaal van VIEWTRADE HOLDING CORPORATION gestapt
door een fusie van haar filiaal e-MEYERSON met een filiaal
van VIEWTRADE HOLDING CORPORATION, een nieuwe
vennootschap en tevens moederbedrijf van VIEWTRADE
SECURITIES Inc. Door een overdracht werd de deelname van
32% van VMS-KEYTRADE.COM in het kapitaal van
VIEWTRADE HOLDING CORPORATION teruggebracht op
19,9%.Deze operatie heeft voor een positief resultaat van
276.101,25 gezorgd, en werd in rekening gebracht als
uitzonderlijk resultaat. De deelname, die dateerde uit het
boekjaar 2000 had een dubbel objectief : de controle op de
uitvoering van orders in de V.S.versterken en de uitbouw
van institutionele klanten via deze Amerikaanse partner. De
ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap zijn
echter minder groot geweest dan verwacht. Bovendien
heeft de belangrijke herstructurering die deze
vennootschap in 2001 heeft ondergaan zeer zware lasten
met zich mee gebracht, met zware verliezen als gevolg. De
perspectieven voor 2002 lijken evenwel positief en een
behoorlijke heropleving van de activiteit wordt voorzien.

In de loop van 2001 heeft VMS-KEYTRADE.COM de derde
versie van haar publieke en trading site gelanceerd. De
inhoud van de site werd verrijkt met instrumenten met een
voor onze klanten toegevoegde waarde, zowel wat betreft
de hoeveelheid informatie als wat betreft de
hulpinstrumenten en analysemiddelen die tot dan toe
uitsluitend voor professionelen waren voorbehouden.
De ontwikkelingen op IT vlak, die een grotere autonomie
aan de vennootschap geven, zijn bijzonder belangrijk
geweest.Vier afzonderlijke projecten hebben in ieder geval
bijgedragen in de toename van de rendabiliteit van
VMS-KEYTRADE.COM.In dit opzicht is de Raad van Bestuur
van oordeel dat, gelet op de economische realiteit,
292.408 aan kosten voor onderzoek en ontwikkeling in
het actief moeten worden opgenomen, en moeten worden
afgeschreven over 3 jaar.

Herinneren we eraan dat 2001 voor VMS-KEYTRADE.COM
het eerste boekjaar was als beursvennootschap. Het impact
van dit nieuwe statuut is aanzienlijk voor de jaarrekening
op 31 december 2001.Inderdaad, aangezien de
vennootschap depothouder is geworden van de tegoeden
van haar klanten, zijn de geldbeleggingen en liquide
middelen aanzienlijk toegenomen.Daar tegenover zijn de
schulden op korte termijn in dezelfde mate toegenomen.
Dit betreft natuurlijk de tegoeden in liquiditieten.De
effecten van de klanten zijn opgenomen in de "Niet in de
balans opgenomen rechten en verplichtingen".Verder kan
eveneens vermeld worden dat gelet op het nieuwe statuut
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beheersverslag
van beursvennootschap, de reconciliatie procedures van de
correspondenten veel verbeterd zijn.Deze procedures zijn
momenteel geheel conform de geldende standaard en
volledig geautormatiseerd.
Wat betreft de resultatenrekening zijn de hogere financiële
lasten te wijten aan het feit dat VMS-KEYTRADE.COM de
fondsen van haar klanten moet vergoeden. Daar tegenover
heeft de vennootschap wel een grotere marge op de
behandelde orders.
De "Bedrijfs- en Financiële opbrengsten" zijn gestegen van
17.145.392,56 in 2000 naar 17.377.694,28 in 2001,
hetgeen een kleine groei betekent waar men, gelet op de
conjunctuur, tevreden over kan zijn.
De courante winst voor belastingen bedraagt
2.780.108,47 in 2001, tegen 1.085.593,55 in 2000.
Het boekjaar 2001 wordt afgesloten met een nettowinst
van 1.982.712,96.
Het boekjaar 2002 zou in het teken moeten staan van de
fusie van onze vennootschap met REALBANK.Het dossier
werd voor goedkeuring voorgelegd aan de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen.De fusie zou aan de
groep moeten toelaten haar innoverende strategie voor
unieke financiële producten en diensten voort te zetten
en een merkbare en positieve invloed moeten hebben op
de ontwikkeling van de gefuseerde eenheid.
Wij wensen de Algemene Vergadering op de hoogte te
brengen van het feit dat de vennootschap op 2 mei 2002
een bedrag van 427.500 heeft geprovisionneerd voor
een verrichting op EURONEXT Amsterdam.Ingevolge een
vergissing van een personeelslid werd een reverse split
verkeerd toegepast. Huidig verslag diende te worden
aangepast in functie van dit voorval - na afsluiting hetgeen de late datum van de ondertekening uitlegt.
Aan de andere kant moeten wij u geen gebeurtenissen
melden die van aard zouden kunnen zijn op
betekenisvolle wijze de jaarrekeningen, afgesloten op
31 december 2001, te beïnvloeden.Tenslotte zijn er
evenmin bijkomende honoraria voor de Commissaris
van de vennootschap te melden.

2. Beheersverslag over
de geconsolideerde jaarrekening
De "Bedrijfs- en Financiële opbrengsten" bedragen voor
het boekjaar 2001 18.468.219,68, tegen 17.827.353
voor het boekjaar 2000.
De geconsolideerde winst gaat van 1.322.632 voor
2000, naar een geconsolideerde winst van 2.203.687
voor het boekjaar 2001.
Er moet opgemerkt worden dat, aangezien de deelname
in VIEWTRADE HOLDING CORPORATION Inc. kleiner dan
20% is geworden, deze vennootschap niet werd
opgenomen in de consolidatie voor 2001, hoewel dit
voordien wel het geval was.
Hetzelfde geldt voor de deelname in de naamloze
vennootschap CHARTINVESTOR, die in 2001 volledig werd
overgedragen.
De netto winst van het filiaal VMS-KEYTRADE
LUXEMBOURG draagt voor ongeveer 10% bij in het
geconsolideerde netto resultaat van de groep.
Voor 2001 valt eveens de goedkeuring door de Algemene
Vergadering van de naamloze vennootschap KEYCONTROL
te noteren om de vereffening van deze
holdingvennootschap af te sluiten.Deze vereffening heeft
natuurlijk invloed gehad op het aandeelhouderschap van
VMS-KEYTRADE.COM.De vroegere aandeelhouders van
deze vereffende holdingvennootschap hebben de directe
deelname in VMS-KEYTRADE.COM overgenomen.
Tenslotte is er geen belangrijk geschil hangende dat
vermeld dient te worden.

30 april 2002

Raad van Bestuur
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