30 maart 2000 – embargo tot 17 uur
VMS-Keytrade.com N.V.
Anspachlaan 111, 1000 Brussel

Persbericht
Omzetcijfers 30 % hoger dan voorzien tijdens de IPO
Geconsolideerde resultaten voor de
periode van 26.08.1998 tot 31.12.1999 van
VMS-Keytrade.com N.V.
Omzetcijfer:
Bedrijfsresultaat:
Financiële producten :
Financiële lasten :
Courant resultaat :
Buitengewone lasten (1) :
Verlies voor belasting :
Resultaat na belasting :

31 december 1999 – EUR

3 050 161,82
228 243,03
12 679,05
1 437,29
239 484,79
717 959,05
-478 474,26
-478 474,26

Totaal aantal aandelen : 2.540.000
(1) De kosten van de IPO (EUR 642 013,06) werden voor 100 % afgeschreven, en
in deze post opgenomen.
Opmerkingen omtrent de rekeningen :
Het omzetcijfer is 30 % hoger dan voorzien tijdens de IPO in december 1999. Inderdaad,
er werd een geconsolideerd omzetcijfer van EUR 2 332 000 voorzien. Deze sterke
vooruitgang is te danken aan verschillende factoren, zoals de goede marktcondities, het
effect van de IPO en het resultaat van publiciteitscampagnes.
Het bedrijfsresultaat is 160 % hoger dan voorzien tijdens de IPO in december 1999,
meer bepaald EUR 239 484 ten opzichte van EUR 149 000. Dit resultaat bevestigt de
rentabiliteit van het “business model” van de vennootschap, aangezien het gaat om het
eerste boekjaar van de vennootschap en het bedrijfsresultaat duidelijk positief is. Er
moet tevens opgemerkt worden dat het Luxemburgs filiaal voor een negatieve bijdrage
van +/- EUR100.000 in het resultaat heeft gezorgd, en dit omwille van haar opstartfase.
De buitengewone lasten bedragen EUR 717 959, ofwel 30 % meer dan de EUR 550 000
die voorzien werden. Dit bedrag betreft hoofdzakelijk de kosten verbonden aan de IPO,
die belangrijker waren dan verwacht, en voor 100 % werden afgeschreven in 1999.

Het verlies na belasting bedraagt EUR 478 474 ten opzichte van een verwacht verlies
van EUR 466 000. De hoger dan voorziene buitengewone lasten compenseren het
bedrijfsresultaat dat belangrijker is dan verwacht.

Opmerkelijke feiten :
•

Op 25 november 1999 : overdracht van 2994 aandelen van de NV VMS
KEYTRADE Luxembourg naar VMS-Keytrade.com nv voor de prijs van EUR 374
250 op grond van een beslissing van de algemene vergadering.

•

De kapitaalverhoging door de uitgifte van 540 000 nieuwe aandelen heeft EUR
6.739.600 opgebracht.
In het passief verdeelt deze verhoging zich in EUR 6 569 500 uitgiftepremie en
EUR 170 100 volgestort kapitaal.
Het volgestort kapitaal bedraagt momenteel EUR 800 100, en het
geconsolideerde eigen vermogen EUR 6 891 333.

•

In de Prospectus werd het aantal klanten voor einde 1999 op 3150 geschat. Het
jaar werd echter afgesloten met 4445 klanten en de vennootschap heeft meer
dan 110,000 orders uitgevoerd.

•

Het Luxemburgs filiaal is rendabel sinds december 1999.

•

De WAP technologie werd aan het begin van het jaar 2000 ingevoerd.

Commissaris :
De commissaris-revisor heeft bevestigd dat zijn revisiewerkzaamheden, die grotendeels
zijn afgerond, geen betekenisvolle wijziging aan het licht hebben gebracht en dus niet
aan de boekhoudkundige gegevens in het persbericht moeten worden toegevoegd.

Perspectieven :
-

De vennootschap opent minstens één bijhuis voor het einde van het jaar 2000 zoals
voorzien tijdens de IPO.
De vennootschap kent een belangrijke groei, en het omzetcijfer voorzien tijdens de
IPO zal in principe in 2000 voorbij gestreefd worden.
De vennootschap heeft een belangrijke marketing politiek aangezien belangrijkere
middelen dan voorzien zullen worden aangewend.
De vennootschap voorziet real time toegang tot nieuwe beurzen.

Agenda van de officiële persberichten :
-

Gewone algemene vergadering op dinsdag 9 mei 2000 om 11ur30.

-

Trimestrieel communiqué Q1 tijdens de vierde week van mei 2000.

-

Semestrieel communiqué Q1 en Q2 tijdens de vierde week van september 2000.

-

Trimestrieel communiqué Q3 tijdens de vierde week van november 2000.

-

Publicatie van de jaarresultaten voor het jaar 2000 tijdens de vierde week van de
maart 2001.

Agenda van de niet-officiële persberichten :
Aan het begin van elk trimester, zal de vennootschap de volgende inlichtingen geven in
verband met het afgelopen trimester :
- aantal klanten
- omzetcijfer (vòòr audit)
- aantal uitgevoerde transacties

