Jaarresultaten 2002
Geconsolideerde cijfers (000EUR)
Bankproducten
Commissies on line beursmakelarij & diversen
Totaal opbrengst Keytrade Bank
Omzet RealLease
Omzet Keytrade Luxembourg
Andere filialen & diversen

Totaal Omzet
Bedrijfskosten
Bedrijfswinst
Uitzonderlijk Resultaat
Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat

12/02
4,786
12,308
17,094
2,958
911
587

21,550
-20,463
1,087
-4,549
-38
-3,500

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 van vorige jaren irrelevant is.

Commentaar op de resultaten
4 De totale omzet van de groep bedraagt €21,550,000 in 2002. De moedermaatschappij draagt
bij voor een bedrag van €17,094,000 hetzij €4,786,000 aan bankproducten en €12,308,000 aan
commissielonen en diverse opbrengsten. De bankactiviteiten hebben zich volgens verwachting
ontwikkeld en zijn stabiel gebleven gedurende het hele jaar, voornamelijk dankzij de stabiele
interest opbrengsten.
De on line beursactiviteit is duidelijk laag gebleven tijdens dit boekjaar ten opzichte van de
resultaten van vorig jaar. Deze activiteit is direct verbonden aan het marktsentiment en is
globaal gezien 30% gedaald in vergelijking met 2001. Keytrade Bank blijft desalnietemin
marktleider in de on line beursmakelarij, aangezien de afgenomen activiteit geheel in de lijn is
met de daling in de sector.

De omzet van RealLease bedraagt €2,958,000 . De resultaten voor 2002 van het autoleasing
filiaal zijn bevredigend en vergelijkbaar met deze van vorig jaar. De resultaten van Keytrade
Luxembourg zijn eveneens conform de marktprestaties. Het Luxemburgse filiaal eindigt het
boekjaar met een bedrijfswinst van €911,000 , hetzij een daling van +/- 20% ten opzichte van
2001.
De bijdrage van de andere filialen aan het omzetcijfer is verwaarloosbaar.
4 De bedrijfskosten bedragen €20,463,000 voor het boekjaar 2002. De verwachte
kostensynergiëen ten gevolge van de fusie van de twee entiteiten konden enkel tegen het einde
van het jaar geoptimaliseerd worden. De kosten eind 2002 weerspiegelen daardoor nog niet het
normatieve niveau dat sinds begin 2003 bereikt wordt.
4 De bedrijfswinst bedraagt €1,0 87,000. Wegens de relatief slappe activiteit naar het einde van
het jaar toe is de bedrijfswinst enigszins lager dan voorzien door de directie. Deze winst is
nochtans bevredigend gezien de toestand van de financiële markten, van de algemene
economische situatie en de nog niet optimale kostenstructuur in 2002. Ze toont aan dat de
nieuwe bank in staat is winst te genereren. RealLease draagt voor €150,000 bij aan de
bedrijfswinst en Keytrade Luxembourg voor €131 ,000.
4 Het uitzonderlijk resultaat bedraagt €4,549 ,000 . Uit voorzorg en om de toekomstige resultaten
niet te belasten, heeft de directie beslist om de totale kost van de fusie ten laste te nemen van
het boekjaar 2002.
De niet recurrente fusiekosten bedragen €2,849,000 .
Volgens dezelfde logica heeft de vennootschap beslo ten een bijkomende kost van €1,700,000
op te nemen. Dit bedrag is samengesteld uit diverse afschrijvingen, waardeverminderingen van
de financiële- en kredietportefeuilles, en een waardevermindering van de participatie in
Viewtrade Holding Corporation.
Dankzij deze inspanningen kan boekjaar 2003 starten op een uiterst gezonde basis.
4 Wegens deze provisies over het boekjaar 2002 vertoont het netto geconsolideerde resultaat
een verlies van €3,500,000 .
4 Het eigen vermogen van de groep bedraagt €16,419 ,000. De Cooke ratio overschrijdt de
11%. Dit cijfer is beduidend hoger dan het belgisch gemiddelde en ligt tevens boven het
sectorgemiddelde. Dit illustreert de financiële slagkracht van de vennootschap en laat toe de
komende jaren met vertrouwen tegemoet te zien. Gezien de beperkte kredietactiviteit van de
bank blijft haar risicoprofiel zeer gering.

4 De beleggingsportefeuille van de bank bestaat voornamelijk uit staatsobligaties en kwalitatief
hoogstaande euro-obligaties. De bank heeft geen posities ingenomen in aandelen. Dankzij
deze voorzichtige beleggingspolitiek kon de bank op 31.12.2002 een latente meerwaarde van
€4,000 ,000 noteren op zijn beleggingsportefeuille.

Markante feiten
4 In april 2002 kondigde de belgische marktleider in on line beursverrichtingen haar intentie aan
om te fusioneren met de on line bank Realbank om alzo de belangrijkste financiële on line
instelling in België te creëren.
4 Eind juni heeft VMS-Keytrade het officiële bankstatuut en de goedkeuring van de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen (CBF) voor de fusie van de twee eenheden verkregen. Op de
Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders werd unaniem het akkoord gegeven
voor de opslorping van Realbank.
4 Drie maanden na de intentieverklaring van de fusie, vond reeds de eerste operationele stap
plaats. Vanaf juli werd het trading platform van Realbank overgeheveld naar de beleggingssite
van VMS-Keytrade.
4 In augustus beslist de Raad van Bestuur over de nieuwe naam: Keytrade Bank. Op de beurs
van Euronext Brussel brengt deze naamsverandering eveneens een wijziging in de ticker van
VMS naar KEYT met zich mee.
In
diezelfde maand verhuizen de personeelsleden van Realbank naar de kantoren van de
4
absorberende entiteit, Vorstlaan 100 te1170 Brussel.
4 In de maand september heeft het bedrijf zijn aanbod verbreed met de lancering van real time
toegang tot de Amerikaanse optiemarkten.
4 Begin december geeft Keytrade bank een vaste vorm aan de volledige fusie van de beide
groepen door de uniforme financiële site te lanceren: www.keytradebank.com
Perspectieven in 2003
Het jaar 2003 begint met ingrijpende politieke veranderingen en economische onzekerheden
die de vooruitzichten heel onvoorspelbaar maken.
Met de radicale gezondheidskuur van de balans en de verlichting van de structuur tijdens het
jaar 2002, begint de firma het jaar 2003 met vertrouwen.
Indien het niveau van de activiteit van de eerste weken in 2003 zich voortzet, zou het bedrijf
snel opnieuw winst moeten maken dankzij een beter bedrijfsresultaat dan hetgene van 2002.

Het strategische van de fusie is nog steeds van toepassing. Het bedrijf blijft er naar streven om
een avant-gardistische financiële instelling te realiseren. De concrete samensmelting van een
bank- en beursvennootschap vormen een belangrijke troef voor de komende jaren.
Commissaris
De commissarissen hebben bevestigd dat na hun revisietaak, die substantieel beëindigd is,
geen betekenisvolle wijzigingen aan de boekhoudkundige gegevens, vermeld in het huidige
bericht, moeten worden aangebracht.
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 van 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, Burssel en Amsterdam) en tot de markten van Nasdaq Europe, Frankfurt en Milan.
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 : kasbonnen, kapitalisatiebonnen, branche 21 en branche 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, weer spiegelt 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

Brussel, 27 maart 2003

