VMS-Keytrade.com : Halfjaarlijkse resultaten 2001
Geconsolideerde cijfers (EUR) vóór audit
Omzet (financieel resultaat incl.)

06/01

12/00

10,118,199

18,208,447

Winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

2,182,885

1,468,144

Winst na belasting

1,306,020

993,011

Aandeel in het resultaat – vermogensmutatie
Geconsolideerde netto winst

-134,899

329,621

1,171,120

1,322,632

1. Commentaar op de resultaten
De omzet van VMS-Keytrade.com bedraagt voor het eerste semester van 2001
EUR 10,118,199. Dit betekent een verhoging van +/- 20% t.o.v. het eerste semester van
2000 en een stijging van 3,2% t.o.v. het tweede semester van 2000. Dit zijn bevredigende
resultaten gezien het slechte beursklimaat en de voorzichtigheid die we vaststelden bij
onze klanten. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting kent een flinke
stijging. Dit is een gevolg van het nog beter afstemmen van het beheer van onze
exploitatiekosten en het nemen van drastige maatregelen betreffende onze uitgaven.
Het statuut van beursvennootschap, verworven in december 2000, geeft ons de
mogelijkheid om volledig autonoom te functioneren. Dit gaf ons de mogelijkheid om de
verticale integratie te optimaliseren en zo onze kosten te verminderen. Dit alles liet ons
toe om voor onze activiteiten in de Benelux een winst na belasting van EUR 1,306,020
te behalen. Dit bedrag is het resultaat van onze preventie politiek, die begin 2001 werd
aangepast, omtrent onze kosten.
De verliesgevende resultaten van Viewtrade Securities, nl. USD 304,502, zorgen in het
resultaat van de groep voor een verhoging van de post ‘Aandeel in het resultaat –
vermogensmutatie’, nl. EUR 134,899.
De nettowinst van de groep bedraagt EUR 1,171,120. Dit is een behoorlijk resultaat
gezien de actuele somberheid in de beurswereld. In de hoedanigheid van individuele
speler genieten wij van een vrij soepele structuur, die het ons mogelijk maakt om zowel
depressies alsook euforiën te trotseren. Gelijkertijd trachten we onze rentabiliteit te
behouden om zo onze aandeelhouders tevreden te stellen. Dit resultaat is overeenkomstig aan de gemaakte voorzieningen begin dit jaar voor het behalen van een
nettowinst van EUR 2,000,000 in 2001.

2. Markante feiten

• De

Belgische en Nederlandse activiteiten vertegenwoordigen +/- 93% van het
zakencijfer. De rest wordt vertegenwoordigd door ons Luxemburgs filiaal, dat +/- 1100
klanten telt en zorgt voor +/- 10% netto winst. De activiteiten in Nederland nemen niet
toe zoals voorzien, maar we zijn erin geslaagd om een voldoende aantal tevreden
klanten te behalen en wij hopen een rendabel eindresultaat te behalen.
• Sinds begin dit jaar hebben we onze politiek voor het beheer van de kosten
aangescherpt. In maart waren we verplicht om het personeelsaantal met +/- 15% te
verminderen en hebben we onze marketingstrategie aangepast in functie van de
markttendens. Daar waar we vorig jaar nog 40% van ons zakencijfer spendeerden aan
marketingkosten, bedraagt dit nu nog 18%. Dit blijft enigszins een belangrijk bedrag

en laat ons toe om onze onbetwiste leiderspositie op de Belgische markt nog te
versterken. Deze aanpassingen hebben in geen geval een invloed gehad op de
dienstverlening aan onze klanten. Een bewijs hiervan is onze nominatie door
BlueSky Rating als beste online trader voor haar Helpdesk kwaliteit.
• Het aantal actieve klanten verhoogt zich met 2,493. Aan het einde van het eerste
semester van 2001 hebben we 23,874 klanten t.o.v. 21,381 klanten eind 2000.
• Het aantal transacties van het eerste semester van 2001 bedraagt 224,175 t.o.v.
295,343 in het eerste semester van 2000 en 268,453 in het tweede semester van 2000.
Deze daling ligt in dezelfde lijn dan de daling van de gehele sector.
• Dit semester was uiterst geschikt voor de actualisatie en de ontwikkeling van zowel
onze publieke website als voor het transactie platform. Versie 3 van onze site is verrijkt
met een inhoud die meer toegevoegde waarde biedt aan onze klanten en er is een
belangrijke inspanning geleverd aan de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van
onze site. Er werd eveneens een tool ontwikkeld voor een technische analyse. Deze
unieke en performante tool laat toe om automatisch de aandelen, die verhandelbaar
zijn via onze diensten, te analyseren en om dagelijks de aan- en verkoopsignalen van
deze aandelen te volgen. Binnen afzienbare tijd zal deze technische analyse gekoppeld
worden aan een fundamentele analyse. Onze supermarkt van beveks werd aangevuld
met 12 nieuwe aanbieders. Dit betekent een aanbod van meer dan 350 fondsen via ons
transactie platform. Daarnaast werd een sectie uitgebouwd voor het verhandelen van
trackers op de Europese en Amerikaanse markten. Deze geïndexeerde fondsen zijn
verhandelbaar zoals aandelen en geven de mogelijkheid om te profiteren van de
verscheidenheid van de belangrijkste internationale marktindices.
Zoals we reeds meldden begin dit jaar is het onze strategie om innovatief te zijn in het
aanbieden van middelen die voordien enkel gereserveerd waren voor professionelen.
Wij stellen alles in het werk om onze waaier van investeringsmiddelen voor de privé
belegger uit te breiden.
• Het is belangrijk om te weten dat er een nieuwe aandeelhouder, de makelaar
M.H.Meyerson (NasdaqNM :MHMY), is binnen getreden in het kapitaal van Viewtrade
Holding. Dit komt door een fusie van het filaal E-Meyerson en een filiaal van Viewtrade
Holding Corp, recent opgestart en het moederhuis van Viewtrade Securities. Door deze
transactie heeft VMS-Keytrade nv nog +/- 32% van Viewtrade Holding Corp in handen.

3. Perspectieven

• Wij

denken dat de activiteit van onze klanten tijdens het tweede semester met
+/- 20% zal dalen t.o.v. het eerste semester van dit jaar. Even zoals vorig jaar waren
de vakantiemaanden vrij kalm. Ook in september was er weinig activiteit, mede door
de onzekerheid die er heerst in de beurswereld. Wij blijven in elk geval een belangrijke
controle uitvoeren op onze kosten vooral door het verlagen van onze marketing kost.
• Voor de resterende maanden van 2001 zullen wij ons verder concentreren op het
leveren van inspanningen op vlak van dienstverlening aan onze klanten en het
uitbreiden van ons produkten gamma. Na de lancering van Extended Hours Trading
voorzien wij de lancering van Opties en Obligaties.
• Het einde van het jaar zal zwaar zijn, maar op basis van de huidige gezondheid en
indien de marco-economische situatie onveranderd blijft, denken wij dat het mogelijk
is om ons objectief van netto winst EUR 2,000,000 te behalen. Dit objectief blijft onze
uitdaging en wij zullen alles in het werk stellen om dit te behalen.

beursvennootschap: vms-keytrade.com nv / vorstlaan 100 / b-1170 brussel / belgië / www.vms-keytrade.com / info@vms-keytrade.com / tel (+32.2) 679 90 00 / fax (+32.2) 679 90 01

