Keytrade Bank : Nettowinst van 3de trimester 2003 :  1,568,000
Brussel, 27 november 2003
Geconsolideerde cijfers (EUR)

Q3 2002

Q3 2003

Bancaire marge
Commissies online beursmakelarij &
diversen
Totale opbrengsten Keytrade Bank
Omzet RealLease
Omzet Keytrade Luxembourg
Andere filialen en diversen

1685
2164

Totale bedrijfsomzet

Bedrijfskosten

Bedrijfswinst
Uitzonderlijk resultaat
Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat
Netto geconsolideerd resultaat per
aandeel

1750
3479

Q3 2002
YTD
4673
8085

Q3 2003
YTD
4704
10139

3849
768
151
159

5229
422
325
79

12758
1801
547
416

14843
1336
665
279

4927

6055

15522

17123

-4587

-4205

-14336

-13421

340

1850

1186

3702

-112
10
238
0,06

-80
-202
1568
0,45

-3703
-33
-2550
-0,73

-340
-253
3109
0,88

Commentaar
Gedurende de derde trimester bedroeg de bedrijfsomzet  6.055.000, dit is 23% meer dan in de
vergelijkbare periode van vorig jaar. De Bank draagt voor 86% bij tot deze omzet, de filialen
14%.
De bancaire marge is licht hoger en bedraagt  1.750.000. De inkomsten uit commissielonen
stijgen met 60% in vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar : ze bedragen  3.470.000.
In die optiek realiseerde de vennootschap haar beste trimester wat beursactiviteiten betreft: er
werden 125.679 transacties uitgevoerd, ten opzichte van 117.950 gedurende de tweede
trimester van 2003.

De gevoelige daling van het omzetcijfer van RealLease is niet relevant voor de evolutie van dit
filiaal. Inderdaad, vanuit een boekhoudkundig standpunt omvat dit omzetcijfer in hoofdzaak
diverse herfactureringen. De contributie van de activiteiten van RealLease aan de bancaire
marge bedraagt 706.600 over de eerste 9 maanden, wat een stijging betekent van 30%.
De omzet van Keytrade Luxembourg stijgt met 115% ten opzichte van de derde trimester van
vorig jaar. De netto-bijdrage aan de trimestriële groepswinst bedraagt ongeveer  90.000.
De bedrijfskosten bedragen  4,205,000 en vertonen een daling van 8% ten opzichte van
dezelfde trimester van vorig jaar. Deze daling is opmerkelijk, zeker rekening houdend met de
sterk toegenomen activiteiten. Gedurende de eerste 9 maanden van dit jaar vertoonden de
bedrijfskosten een daling van 6%.
Deze mooie prestatie is het resultaat van een strikt doorgedreven politiek van kostenbeheersing
binnen de vennootschap.
De bedrijfswinst van de derde trimester is bijgevolg sterk gestegen, en bedraagt  1.850.000
ten opzicht van  340.000 in 2002. De vennootschap heeft gedurende de derde trimester van
2003 een resultaat neergepoot dat overeenstemt met dat van de eerste 6 maanden van dit jaar.
Het netto-geconsolideerde resultaat van de derde trimester bedraagt  1.568.000 in vergelijking
met  238.000 die vorig jaar werden gerealiseerd.
Het overgedragen verlies van 2002, dat het rechtstreekse gevolg was van de fusie-operatie, is
dan ook volledig opgelost.
De netto-winst van de eerste 9 maanden van dit jaar bedraagt  3.109.000, hetzij  0,88 per
aandeel.
Markante feiten:
De vennootschap breidt haar aanbod uit tot de B-to-B markt. Voortaan zullen professionelen
(o.a. vermogensbeheerders en beursvennootschappen) de portefeuilles van hun klanten via het
transactionneel platform van www.keytradebank.com kunnen beheren.
In november 2003 werd de SETS (Beurs van London) toegevoegd aan de lijst van beurzen die
we online aanbieden.
Perspectieven
De economische situatie en de financiële markten kennen een vrij positieve evolutie. Deze
betere conjuncturele omstandigheden, gekoppeld aan de verder doorgedreven

kostenbeheersing zal haar vruchten blijven afwerpen. De vennootschap is dus vol vertrouwen
voor wat de verdere gunstige evolutie van de resultaten voor 2003 betreft.
Aangezien diverse publiciteitscampagnes naar het einde van het jaar toe werden gepland, dient
wel rekening te worden gehouden met aanzienlijke marketingkosten gedurende de laatste
trimester.
Behalve indien de situatie op de financiële markten aanzienlijk zou wijzigen, voorziet de
vennootschap een netto-geconsolideerde jaarwinst van om en bij de  4.000.000.

Ter herinnering :
Keytrade Bank is in juni 2002 ontstaan uit de fusie van RealBank, (de vroegere Bank voor Koophandel van Brussel)
en VMS-Keytrade, de Belgische leider in on line trading sinds 1998. Keytrade Bank is een bank naar Belgisch recht
met een eigen vermogen van  15,8 miljoen. Keytrade Bank staat genoteerd op de Beurs van Brussel sinds
december 1999 (symbool : KEYT) en is lid van Euronext.
Keytrade Bank heeft een geïntegreerd aanbod van on line beurs- en bankdiensten. Via éénzelfde platform profileert
Keytrade Bank zich op de markt met zeer interessante prijzen ; beursdiensten aan een ‘discount’ prijs, spaar- en
verzekeringsproducten alsook bankdiensten met een lage kost.
On line beursdiensten : Keytrade Bank geeft toegang tot de Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB), tot Euronext (Parijs, Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Frankfurt, Milaan en Londen.
On line bankdiensten : Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende
spaarrekeningen, debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en American
Express).
Spaar- en verzekeringsproducten : kasbons, kapitalisatiebons en tak 23, …
Keytrade Bank wil via haar site www.keytradebank.com de mogelijkheid bieden aan particuliere en institutionele
beleggers om zélf hun bank- en beursverrichtingen te beheren via internet, ttz 24u/24, 7 dagen op 7. Dit concept,
uniek in België, weerspiegelt zich eveneens in het aanbod 3 in 1; elke klant ontvangt drie gratis on line rekeningen :
een zichtrekening, een spaarrekening en een effectenrekening. De klant heeft overal ter wereld en op elk moment
toegang tot deze rekeningen.
CONTACT : Marie-Sophie van den Abeele, Keytrade Bank tel : 32 2 679 90 00, e-mail : marie.van.den.abeele@
keytradebank.com

