Jaar 2000: Verovering en consolidatie
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In het jaar 2000 zijn de geconsolideerd bedrijfsopbrengsten van VMS-Keytrade.com met 584 %
gestegen, van EUR 3,050,161 naar EUR 17,827,353. Het aantal klanten bedraagt dit jaar 21.381,
hetgeen een stijging betekent van 480% ten opzicht van januari 2000. Deze cijfers bevestigen de
onbetwiste leiderspositie van de vennootschap in de Belgische online trading sector. (VMSKeytrade.com schat haar marktaandeel op +/- 50 %).
Deze resultaten werden bereikt dankzij een grote inspanning op het gebied van marketing; het
marketing- en communicatiebudget maakt 40 % uit van het omzetcijfer. De leiderspositie is
tevens te danken aan een constante verbetering van de kwaliteit en de omvang van het
dienstenpakket die VMS-Keytrade.com aan particuliere en institutionele beleggers biedt. De
enorme toename van het aantal klanten is hiervan het bewijs; de kracht van de online trader is
haar hyper-snelle en eenvoudige online trading interface met de beste beleggingsinstrumenten.

2000 was een jaar van consolidatie en verovering, aangezien de vennootschap geëvolueerd is van
een internet “startup” tot een sterk, goed beheerd en rendabel bedrijf. De nettowinst van de groep
is €1,324,038, d.w.z een winst van €0,51 per aandeel. Dit betekent 100% beter dan de winst van
€0,26 die voorzien werd door de analysten.
De bijdrage van de verschillende entiteiten in de netto winst is als volgt :
• VMS-Keytrade.com : 53% van EUR 1,324,038
• VMS-Keytrade.lu : 22% van EUR 1,324,038
• Viewtrade : 25% van EUR 1,324,038
De gebruikte wisselkoers voor de consolidatie van 2000 zijn de sluitingskoersen, ttz 1,074633
EUR/USD voor de balansposten en de gemiddelde koers, en 1,085704 EUR/USD voor de
resultatenrekening.
De vennootschap heeft bovendien een aanzienlijke inspanning gedaan voor de opening van haar
bijkantoor in Nederland, aangezien voor de lancering in oktober € 1,663,000 werd geïnvesteerd
in marketing. Deze investering werd volledig ten laste genomen in 2000 en weegt dus in
belangrijke mate op het resultaat.
De winst zal volledig in het eigen vermogen worden opgenomen, waardoor het eigen vermogen
van de vennootschap wordt verhoogd tot € 8,229,746.

Markante feiten :
•
•
•
•
•
•

In mei 2000 is de vennootschap verhuisd naar de Vorstlaan 100 te Brussel, waar ze een
kantoor van 1600 m2 bezet.
Een enorme stijging van het aantal klanten, van 4,445 einde 99 tot 21,381 einde 2000.
Lancering van een nieuwe versie van de internet site voor de klanten. Zeer uitgebreide
informatieve content, waaronder meer bepaald een exclusieve samenwerking met Dow
Jones, en instrumenten voor technische analyse van de portefeuille .
Oktober 2000: opening van het bijkantoor in Nederland en haar website http://www.vmskeytrade.nl.
December 2000: toekenning van het statuut van beursvennootschap en lidmaatschap van
Euronext Brussel. Dit nieuwe statuut geeft een volledige onafhankelijkheid aan de
vennootschap, en laat haar toe de verticale integratie te optimaliseren.
December 2000: lancering van een Bevek supermarkt.

•

Participatie van 49% in de Amerikaanse broker Viewtrade Securities. De bedoeling is de
transacties in de USA – die 65% van het omzetcijfer vertegenwoordigen - beter te
controleren, en institutionele klanten aan te trekken. Het netto resultaat van Viewtrade
Securities wordt met de groep geconsolideerd. In het eerste boekjaar heeft deze vennootschap
een omzet van USD 5,835,167 gemaakt, en een netto winst na belasting van USD 998,235.

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 voor 2001 :
•
•
•
•
•

De vennootschap gaat zich toespitsen op de retail markt in de Benelux. De waaier van
financiële producten en diensten via Internet zal worden uitgebreid.
Het omzetcijfer van Viewtrade Securities zou een aanzienlijke groei moeten kennen.
De vennootschap schat de groei van de netto winst op +/- 50%.
De vennootschap schat het klantenbestand op +/- 32,000 aan het einde van dit jaar.
De vennootschap voorziet geen grote overname, maar zou overwegen een bijkantoor of
filiaal in het buitenland te openen indien zich een goede opportuniteit voordoet.

-Agenda van de officiële persberichten :
•
•
•
•
•

Gewone Algemene Vergadering van de vennootschap, op dinsdag 9 mei 2001 om 11u30.
Trimestrieel persbericht Q1 tijdens de vierde week van mei 2001
Semestrieel persbericht Q1 en Q2 tijdens de vierde week van september 2001
Trimestrieel persbericht Q3 tijdens de vierde week van november 2001
Publicatie van de jaarresultaten voor het jaar 2001 tijdens de 4de week van maart 2002.

- Agenda van de niet-officiële persberichten :
•

Aan het begin van elke trimester geeft de vennootschap volgende informatie met
betrekking tot het voorgaande trimester :
• Aantal klanten
• Omzetcijfer (voor audit)
• Aantal uitgevoerde transacties

Ter herinnering :
De vennootschap VMS-Keytrade.com N.V. is sedert december 1999 genoteerd op de Beurs van Brussel
(EuroNM). En is sinds 29 december 2000 erkend als beursmaatschappij. De N.V. bezit ook een deelname
van 49% in de amerikaanse beursmaatschappij Viewtrade Securities, Inc.

VMS-Keytrade.com N.V. biedt online toegang tot verschillende beurzen aan een lage prijs (vaak
" online discount brokerage " genoemd) aan particuliere en institutionele beleggers. Dit gebeurt
in real time, via haar websites http://www.vms-keytrade.com , http://www.vms-keytrade.lu. of
http://www.vms-keytrade.nl.
Zij biedt momenteel toegang tot de Beurs van Euronext (Brussel,
Parijs, Amsterdam), Xetra (Frankfurt), de Nasdaq/Amex, NYSE en Easdaq.
Het aanbod van VMS-Keytrade.com richt zich hoofdzakelijk op :
•
•
•
•

Real time toegang tot de belangrijkste beurzen in de wereld
Real time uitvoering en bevestiging van orders
Instrumenten voor initiatie en hulp bij het nemen van de beslissingen door gekende leveranciers
van beursinformatie.
Een vaste courtageprijs per transactie :

USD 29,95 per transactie op Nyse, Nasdaq, Amex en OTC-BB (van USD 1 tot 50.000)
EUR 14,95 per transactie op Euronext (tot EUR 5.000) of EUR 24,95 (van EUR 5.001 tot 50.000)
EUR 24,95 per transactie op Xetra (van EUR 1 tot 50.000)
USD 29.95 per transactie (van USD 1 tot 50.000) of EUR 24.95 per transactie (van EUR 1 tot 50.000) op
Easdaq.

