Halfjaarlijkse resultaten 2002
Geconsolideerde cijfers (EUR)
Bankproducten
Commissies on line beursmakelaar & diversen
Totaal opbrengst Keytrade Bank
Omzet Real Lease
Omzet VMS Keytrade Luxembourg
Omzet andere filialen

06/02
6,929,000
6,084,000
13,013,000
1,033,000
479,000
360,000

Totaal Omzet

14,885,000

Bedrijfskosten

-14,034,000

Bedrijfswinst

851,000

Uitzonderlijke kosten

-3,595,000
-44,000
-2,788,000

Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat

De resultaten van de gefuseerde eenheden RealBank en VMS- Keytrade werden geconsolideerd in de
rekeningen van Keytrade Bank sinds 1 januari 2002. De consolidatiekring werd enigszins gewijzigd.
Dit houdt in dat een vergelijking met eerder gepubliceerde cijfers irrelevant is.

Commentaar op de resultaten
•

Voor het eerste semester van 2002 bedraagt de geconsolideerde omzet € 14,885,000. De
filialen dragen 12% bij aan dit resultaat.
De inkomsten van de beursactiviteit zijn 30% lager in vergelijking met het eerste semester
van 2001, geheel in de lijn van de daling in de sector van de on line beursmakelaars. De
bankmarge blijft stabiel.

•

De bedrijfskosten (afschrijvingen en interesten inbegrepen) bedragen € 14,034,000.
Doordat de fusie door opslorping van RealBank pas eind juni 2002 werd goedgekeurd,
geeft de evolutie van de omzet en de bedrijfskosten nog geen volledig beeld van de
synergiëen van inkomsten en kosten. Dit zal pas tot uitdrukking komen in de resultaten van
het tweede semester van 2002.

•

De bedrijfswinst bedraagt € 851,000. Dit resultaat vertaalt de capaciteit van de gefuseerde
groep om een duurzame en constante winst te realiseren. Dit steunt de vennootschap in de
beslissing tot het fuseren van de twee entiteiten en creëert een positief zicht op de
rentabiliteitsperspectieven.

•

Uit voorzorg en om de komende resultaten niet te belasten, heeft de directie beslist om de
totale kost van de fusie ten laste van het eerste semester te nemen. Dit weerspiegelt zich in
een uitzonderlijke kost van € 3,595,000.
Deze uitzonderlijke kost kan worden opgesplitst in twee delen:
- De eenmalige kost van de fusie van € 2,064,000 bevat : de uitgifte van nieuwe aandelen,
de diensten van consultants en juridische raadgevers, de uitzonderlijke afboeking van
bepaalde activa, de kosten van de prospectus en verhuiskosten.
- Daarnaast heeft de vennootschap beslist een bedrag van € 1,531,000 te provisioneren
voor een verkeerde boeking van een reverse split in april 2002, een waardevermindering
van de deelneming in Viewtrade en de waardevermindering van de financiële - en
kredietportefeuilles.
Deze provisies resulteren in een zeer gezonde balans en zullen bijdragen tot een positieve
pay-back van € 1,200,000 op de rekeningen van 2003. Ondanks deze radicale
gezondheiskuur bedraagt de Cooke ratio voor de nieuwe bank 12,8% en is daarmee hoger
dan het gemiddelde van de Belgische banksector. Dit toont de financiële slagkracht van de
vennootschap aan.

Markante feiten
•
•

•
•

In april van dit jaar kondigde VMS-Keytrade haar intentie tot fuseren met de on line bank
RealBank aan. Door deze fusie kan ze in België de belangrijkste financiële on line instelling
creëren.
Eind juni bekomt VMS-Keytrade het bankstatuut en de goedkeuring van de Commissie voor het
Bank- en Financiewezen (CBF) van de fusie van de twee eenheden. Op de Bijzondere
Algemene Vergadering van de aandeelhouders wordt unaniem het akkoord gegeven voor de
opslorping van RealBank.
In augustus beslist de Raad van Bestuur over de nieuwe naam : Keytrade Bank. Op de beurs
van Euronext Brussel brengt deze naamswijziging eveneens een wijziging in de ticker van VMS
naar KEYT met zich mee.
Drie maanden na de intentieverklaring van de fusie, vindt reeds de eerste operationele stap
plaats. Vanaf juli werd het trading platform van RealBank overgeheveld naar de beleggingssite
van VMS-Keytrade.

•

In diezelfde maand verhuist het merendeel van de personeelsleden van RealBank naar de
kantoren van VMS-Keytrade, Vorstlaan 100 te 1170 Brussel. Om zo snel mogelijk synergiëen
op te bouwen inzake inkomsten en schaalvoordelen, zullen de overblijvende diensten en
personeelsleden, momenteel nog gevestigd in de Koloniënstraat te 1000 Brussel, vóór eind dit
jaar verhuizen naar de hoofdzetel. Het geheel van deze maatregelen laat de vennootschap toe
om een directe invloed te hebben op de rentabiliteit van de resultaten van het tweede
semester.

Perspectieven
Vóór eind dit jaar zal de vennootschap één uniforme financiële site voorstellen onder de naam
Keytrade Bank.
Het hoofddoel van de vennootschap is het openstellen van alle beschikbare financiële diensten
voor haar on line beursklanten. De diensten zullen verder ontwikkeld worden in vier
productlijnen :
Financiële producten : aandelen, opties op AEX en US, obligaties, fondsen, warrants en
trackers; aan een voordelige prijs en in real time op de belangrijkste wereldbeurzen.
Bankrekeningen : zichtrekeningen, termijnrekeningen, bankkaarten, kredietkaarten, lenin gen
op effecten, betalingen, ...
Spaarproducten : kasbons, obligaties, kapitalisatiebons.
Verzekeringsproducten: branche 21, branche 23, hypothecaire leningen,…
Rekening houdend met de belangrijke uitzonderlijke kosten die ten laste van het eerste
semester werden geboekt, startte het bedrijf het tweede semester met veel vertrouwen.
Er worden voor de toekomst geen belangrijke uitzonderlijke kosten meer verwacht. Momenteel
zijn de activiteiten vrij stabiel, wat voor een gelijkaardig bedrijfsresultaat zou moeten zorgen in
het tweede semester. Dit mede dankzij de bijzonder lichte kostenstructuur.
Daarentegen zullen de resultaten van 2003 de weerspiegeling moeten zijn van de totale
benutting van de kost- en opbrengstsynergiëen, waarvan dit jaar de basis werd gelegd.
Sinds haar vierjarig bestaan, is de Belgische on line beursmakelaar erin geslaagd om te
evolueren tot een waardige on line bankinstelling. Ondersteund door de interne beheersing van
haar technologie en de ontwikkeling van unieke bankproducten en –diensten zal de nieuwe
bank voor een omwenteling zorgen in de relatie met particulieren.
Commissaris
Wij hebben een beperkt semestrieel nazicht van de rekeningen uitgevoerd. Dit heeft geen
elementen aan het licht gebracht die een betekenisvolle aanpassing meebrengen in de
semestriële cijfers.
CONTACT : Marie-Sophie van den Abeele, VMS-Keytrade.com, tel : 32 2 679 90 00, e-mail :marieso@vmskeytrade.com

