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Geconsolideerde cijfers ( € 000)
Bancaire marge
Commissies on line beursmakelarij &
diversen
Totale Opbrengst Keytrade Bank
Omzet RealLease
Omzet Keytrade Luxembourg
Andere filialen en diversen

Totale Omzet
Bedrijfskosten
Bedrijfswinst
Uitzonderlijk resultaat
Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat
Netto geconsolideerd resultaat per
aandeel

H1 2002
2.988
5.921

H1 2003
2.954
6.660

8.909
1.033
396
257

9.614
914
340
200

10.595

11.068

- 9.749

- 9.216

846

1.852

- 3.591
- 43
- 2.788
-0,79

- 260
- 51
1.541
0,41

Commentaar
 De totale omzet van de groep bedraagt € 11.068.000 voor het eerste semester van
2003, hetzij een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging is vooral te
danken aan de verhoging van het commissie-inkomen tijdens het tweede trimester.
Deze evolutie is positief gezien de moeilijke financiële markten in het begin van het
jaar. De moedermaatschappij draagt bij aan de omzet voor een bedrag van
€ 9.614.000, hetzij € 2.954.000 aan bancaire marge en € 6.660.000 aan
commissielonen & diversen. De lichte daling van de bancaire marge kan verklaard
worden door de wil van de Bank om, ondanks substantieel lagere marktrentevoeten,

toch aantrekkelijke vergoedingen te blijven aanbieden op de deposito-producten.
Door deze commerciële politiek is de Bank er in geslaagd om de klantendepositos
met 10% te verhogen gedurende het eerste semester.
De on line beursactiviteit steeg gedurende het eerste semester van 2003 met ruim
20% in vergelijking met het eerste semester van 2002 : er werden +/-180.000
transacties uitgevoerd, tegenover +/-150.000 een jaar eerder. Wanneer we het
tweede trimester 2003 vergelijken met het eerste, merken we een groei op van 50%:
het aantal uitgevoerde beurstransacties steeg van 72.000 tot 108.000 per trimester.
De activiteiten in afgeleide producten vertegenwoordigen 20% van alle uitgevoerde
transacties, en dit aandeel is nog steeds stijgend.
Het omzetcijfer van RealLease bedraagt € 914.000. Het resultaat van het
autoleasingbedrijf is vrij stabiel. Het netto-resultaat is slechts lichtjes positief, als
gevolg van belangrijke provisies die het bedrijf heeft moeten aanleggen voor een
fraudegeval.
Het eerste halfjaar van Keytrade Luxembourg is volledig volgens de verwachtingen
verlopen. Het Luxemburgs filiaal heeft een omzet behaald van € 340.000, wat een
lichte daling inhoudt in vergelijking met vorig jaar. De winstbijdrage van Keytrade
Luxembourg aan het groepsresultaat is evenwel tijdens dezelfde periode meer dan
verdubbeld : die bedraagt € 104.000 ten opzichte van € 47.000 vorig jaar.
De andere filialen leveren ongeveer € 200.000 bij aan de groepsomzet. Dit cijfer
komt hoofdzakelijk van Keytrade Insurance, waarvan de activiteiten aan het
opstarten zijn.
 De bedrijfskosten zijn 5% lager dan in 2002, en dit in een context waarbij de omzet
met 5% steeg. Ze bedragen € 9.216.000 en zijn stevig onder controle en conform
aan het niveau vooropgesteld door het management. Deze stevige
kostenbeheersing is het directe resultaat van de synergie-effecten van de fusieoperatie van vorig jaar.
 De bedrijfswinst stijgt met 118% ten opzichte van de eerste semester van 2002:
van € 846,000 tot € 1.852.000. De stijging is vooral spectaculair wanneer we het
eerste met het tweede trimester van 2003 vergelijken: het resultaat verdubbelt in
deze periode en gaat van € 602.000 tot € 1.250.000. Deze sprong wordt verklaard
door een stijging van de beursorders met meer dan 50% gedurende het tweede
trimester.
 Het netto-geconsolideerd resultaat bedraagt € 1.541.000. Dit resultaat werd voor
€ 260.000 beïnvloed door uitzonderlijke kosten die hoofdzakelijk verbonden zijn met

een waardevermindering (voor € 150.000) die werd geboekt op de participatie in het
filiaal Real Asset Management. Dit filiaal is in vereffening gesteld en werd buiten de
consolidatiekring gebracht.

Markante feiten
 Sinds maart 2003 kunnen de cliënten opties schrijven op de aandelen die genoteerd
staan op EuroNext Amsterdam.
 Obligatie-platform : de cliënten hebben niet alleen toegang tot een selectie van
uitgiftes van nieuwe obligaties op de primaire markt, maar tevens tot de veel
belangrijkere secundaire markt van Eurobonds. Een 250-tal obligaties zijn in
realtime verhandelbaar via dit nieuw platform.
 Sinds februari 2003 : opening van de toegang tot de Beurs van Milaan.
 De technische analyse instrumenten werden verbeterd en een nieuwe module voor
fundamentele aandelen-analyse werd toegevoegd aan de site.
 Keytrade Luxembourg heeft het statuut van commissionair bekomen.
Perspectieven
Gedurende het tweede trimester van 2003 hebben de financiële markten hun opmars
verdergezet, wat zowel de perspectieven als de visibiliteit van de vennootschap met
betrekking tot haar resultaten ten goede komt.
Behalve indien de situatie op de financiële markten drastisch zou wijzigen, voorziet het
management dat het exploitatieresultaat van het tweede semester hoger zal zijn dan dit
van het eerste semester. Het uitzonderlijk resultaat zal gedurende het tweede semester
geen significante invloed meer hebben op het netto-resultaat.

Nota van het college der commissarissen
Het college van commissarissen bevestigt dat het haar controle-activiteiten, verricht op basis
van een beperkt onderzoek, in grote mate heeft beëindigd, en dat deze controles geen
significatieve correcties aan het licht hebben gebracht waarvoor wijzigingen zouden moeten
worden aangebracht aan het huidige communiqué.

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,
OTC-BB), tot Euronext (Parijs, Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Nasdaq Europe, Frankfurt en
Milaan. Een platform van multi-markten en multi-producten, Keytrade Bank laat toe om te investeren in
aandelen, bevek’s, warrants, opties (AEX en US) en op de primaire en secundaire obligatiemarkt.
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
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