Keytrade Bank : Trimestriële resultaten

Geconsolideerde cijfers (EUR)
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Totaal Omzet

14,892,000

22,128,000

- 14,046,000

- 20,942,000

846,000
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- 3,591,000
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- 33,000
-2,550,000

Bedrijfskosten
Bedrijfswinst
Uitzonderlijke kosten
Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat

30 juin 2002

Bepaalde cijfers die op 30 juni 2002 gepubliceerd werden, zijn gewijzigd ingevolge
bepaalde herklasseringen. Het netto geconsolideerd resultaat is evenwel niet gewijzigd.

• De geconsolideerde omzet voor het derde trimester bedraagt € 7,236,000, een daling van
minder dan 3% ten opzichte van het gemiddelde van de twee vorige trimesters.
De bankmarge bedraagt € 3,613,000, wat een verhoging van 5% betekent voor het derde
trimester. Deze groei is het resultaat van de inbreng van liquiditeiten door de online
beursmakelaar in het thesauriebeheer van de nieuwe bank. Aangezien enige tijd nodig is
om dit beheer te optimaliseren, zou deze verhoging groter moeten worden in de komende
maanden.
De commissies uit online brokerage gaan van een gemiddelde van € 3,006,000 voor de
twee eerste trime sters naar € 2,169,000 voor het derde trimester, wat een daling van 28%
betekent. Deze daling kan enerzijds worden uitgelegd door een vermindering van 10% van

het volume van de beurstransacties, en anderzijds door een boekhoudkundige
herklassering van wisselopbrengsten als bankopbrengsten. Inderdaad, sinds het bekomen
van het bankstatuut begin juli 2002, worden de wisselopbrengsten in de boekhouding
opgenomen als bancaire opbrengsten en niet langer als courtagecommissies, zoals het
geval was als beursvennootschap.
Het omzetcijfer van RealLease bedraagt € 1,046,000, een stijging van 38% voor dit derde
trimester. Deze verhoging is niet uitzonderlijk in de mate dat ze te wijten is aan een
punctuele toename van herfacturaties van taksen (rijtaksen en belastingen op de
inverkeerstelling)
• De bedrijfskosten dalen licht ten opzichte van de twee vorige trimesters. Deze tendens zou
zich moeten voortzetten aangezien de genomen rationaliseringsmaatregelen sinds
september hun vruchten afwerpen.
De bedrijfswinst bedraagt deze trimester € 340,000, wat iets lager is dan de twee vorige
trimesters doch nog steeds voldoende is gelet op de marktomstandigheden. Er dient te
worden aangestipt dat het exploitatieresultaat van de maand september een belangrijke
stijging kende en dat deze tendens zich in oktober heeft bevestigd. Deze positieve evolutie
compenseert de belangrijke inspanningen die eerder werden gemaakt inzake
kostenbeheer.
• De uitzonderlijke kosten stijgen met €112,000 ingevolge een bijkomende tenlasteneming
van aan de fusie gebonden kosten. In de toekomst zou de vennootschap geen bijkomende
uitzonderlijke kosten voor de fusie ten laste moeten nemen.
Markante feiten
• In de maand september werd een nieuwe dienst gelanceerd : de real time toegang tot de
Amerikaanse optiemarkten. De keuze toegang te verlenen tot de optiemarkten van zowel
Amsterdam als de Verenigde Staten is de juiste gebleken in deze periode van grote
volatiteit op de financiële markten. In de laatste maanden heeft de online bank inderdaad
een sterke stijging van het courtagevolume in afgeleide producten vastgesteld.
•

De vennootschap heeft met succes een nieuwe versie van het beveiligde deel van de
transactie site geïnstalleerd. Deze evolutie is gebaseerd op de laatste technieken inzake
website architectuur. Deze technologische innovatie zal de vennootschap ondermeer een
grotere flexibiliteit geven voor wat betreft het online beschikbaar stellen van nieuwe
producten. De klanten van Keytrade Bank genieten overigens van een grotere
navigatiesnelheid die het gebruikscomfort nog beter maakt.

•
•
•

Al het personeel en de activiteiten van het retail agentschap, gelegen aan de Koloniënstraat
te 1000 Brussel, werden overgebracht naar de maatschappelijke zetel van de nieuwe bank.
De aan de fusie gebonden werken verlopen zoals gepland, en zouden voor het einde van dit
jaar moeten worden afgerond.
De werken tot aanzuivering van de jaarrekening werden zo drastisch mogelijk gedaan en zijn
nu afgerond.

Perspectieven
•

In het begin van de maand december zal de vennootschap haar nieuwe, geuniformiseerde
banksite lanceren. Deze etappe zal de volledige integratie van de twee vennootschappen
betekenen waardoor de beleggers de beursproducten en bankdiensten vanuit één site
zullen kunnen gebruiken.

•

De vennootschap stelt vast dat de synergiën op het vlak van de kosten sneller werken dan
gedacht. De maanden september en oktober vertonen elk een belangrijke stijging van de
bedrijfswinst. Het bedrijf mikt thans op een bedrijfswinst van minstens € 600,000 voor het
vierde trimester wat de bedrijfswinst voor het tweede semester op € 940,000, zal brengen,
11% hoger dan de € 846,000 die in eerdere vooruitzichten werden vooropgesteld.
‘Deze snelle groei van de rendabiliteit compenseert de belangrijke inspanningen op het vlak
van kostenbeheer en optimalisering van de inkomstenbronnen. De uitdaging om RealBank
over te nemen werpt sneller dan voorzien zijn vruchten af, wat ons toelaat de komende jaren
sereen en vol vertrouwen tegemoet te gaan. Dit illustreert eveneens een goede slaagkans
voor de uitdagingen die het bedrijf nog te wachten staan”, stelt Jean -Guillaume Zurstrassen,
CEO van Keytrade Bank.
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