23 mei 2003

Resultaten van eerste trimester 2003

Geconsolideerde cijfers (niet geauditeerd)
(000EUR)

03/03

Bankproducten
Commissies on line beursmakerlaars & diversen
Totaal opbrengst Keytrade Bank
Omzet RealLease
Omzet Keytrade Luxembourg
Andere filialen & diversen

1,297
2,925

Totale Omzet

5,267

Bedrijfskosten

4,222
689
227
129

-4,665

Bedrijfswinst

602

Uitzonderlijke kosten
Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat

5
-1
606

Kommentaar
4 De totale omzet van de groep bedraagt € 5,267,000 voor het eerste trimester van
2003. De moedermaatschappij draagt bij voor een bedrag van € 4,222,000, hetzij €
1,297,000 aan bankproducten en € 2,925,000 aan commissielonen en diverse
opbrensten. De bankactiviteiten kennen een lichte toenname dankzij het
beginnende effect van de cross selling. De on line beursactiviteit is duidelijke laag
gebleven in januari en maart en middelmatig in februari wegens de futloze toestand
van de beurzen aan het begin van het jaar. Het valt op dat de optiehandel op de
Amerikaanse markten en op Euronext Amsterdan een waar succes kent bij de
klanten en in aanzienlijke mate bijdraagt aan de omzet.

De omzet van RealLease bedraagt € 689,000. Het autoleasing filiaal heeft een
stabiele trimester achter de rug op gebied van omzet en het resultaat is break even .
Een specifieke provisie dient te worden geboekt voor een specifiek geval.
Keytrade Luxemburg heeft eveneens gepresteerd in verhouding tot de
performanties van de beurzen. Het filiaal realiseert een omzet van € 227,000,
hetzelfde bedrag als verleden jaar voor het eerste trimester.
De bijdrage van de andere filialen aan de omzet is € 129,000, voo rnamelijk
gerealiseerd door het filiaal Keytrade Insurance waarvan de activiteiten in de
aanvangsfaze zijn.
4 De bedrijfskosten bedragen € 4,665,000. De verwachte kostensynergiëen ten
gevolge van de fusie van de twee entiteiten beginnen vruchten af te werpen. Het
kostenniveau is nu gestabiliseerd en evolueert naar wens van het management.
4 De bedrijfswinst bedraagt € 602,000. De bankactiviteiten dragen voor 87% bij aan
deze winst. Al de filialen zijn rendabel. Het resultaat is bevredigend en
aanmoedigend. Deze sombere eerste trimester is een goede test voor de bank.
Haar bekwaamheid om winst te maken wordt bevestigd.
4 De netto geconsolideerde winst bedraagt € 606,000.
Markante feiten
4 Sinds Maart 2003 kunnen de klanten eveneens opties schrijven op Eurone xt
Amsterdam aan onklopbare voorwaarden. Keytrade Bank geeft de mogelijkheid om
in real time Amerikaanse en Nederlandse opties te onderschrijven.
4 Sinds februari 2003 werd de toegang tot de beurs van Milaan geopend tegelijk met
een nieuwe ‘bonds’ interface die een aanmoedigende start kent.
4 De internet interface blijft voortdurend in ontwikkeling en krijgt continu de volle
aandacht.
Toekomstverwachtingen
Het resultaat van de Keytrade Bank blijft erg afhankelijk van het transaktievolume
op de beurzen. Indien deze stabiel blijven zal de toekomstige rentabiliteit
vergelijkbaar zijn aan het huidige trimester. De bank blijft voorzichtig in haar beleid
en verwacht zich niet aan een noemenswaardige opleving in de komende maanden.
Zij stelt een zekere herneming vast van de markten aan het begin van de tweede
trimester maar het is nog te vroeg om deze tendens te bevestigen.

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,
OTC- BB), 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, 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
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