Keytrade Bank: Recordwinst !
Netto geconsolideerd resultaat: 4,2 miljoen €, stijging van de bedrijfsopbrengsten met 12%, gevoelige daling van de
kosten en dividenduitkering van 0,41€ bruto per aandeel.
50% verhoging van de aan de Bank toevertrouwde depots; tot 1,5 miljard €
Bij Keytrade Bank spreken de cijfers voor zich...
Brussel, 25 maart 2004
De bedrijfswinst steeg in 2003 met 403% en bedraagt 5,4 miljoen €. Het netto geconsolideerd resultaat bedraagt
4,19 miljoen €, hetzij 1,19€/aandeel. Het gaat om het beste resultaat sinds de oprichting van de vennootschap.
Keytrade Bank heeft haar resultaten in minder dan één jaar drastisch verbeterd dankzij enerzijds een verhoging van
de bedrijfsopbrengsten en anderzijds een gevoelige daling van de kosten. Het netto-resultaat ging er alzo in 2003
met 7,6 miljoen € op vooruit (in vergelijking met het verlies van 3,5 miljoen € in 2002). Op 24 maart bedraagt de
beurskapitalisatie van het bedrijf ongeveer 80 miljoen €.
De totale bedrijfsinkomsten van de Groep stijgen met meer dan 12% en bedragen 24,2 miljoen €. De bancaire
marge kent eenzelfde evolutie. De commissies en diverse opbrengsten (waaronder het makelaarsloon, de
wisseloperaties, de meerwaarden op de beleggingsportefeuille en andere diverse inkomsten) stijgen met meer dan
21% tot 14,7 miljoen €. Deze stijging is het gevolg van de heropleving van de financiële markten sinds maart 2003 en
de terugkeer van de particuliere belegger naar de beurs. Het aantal uitgevoerde transacties stijgt met 28%: van
347.884 in 2002 tot 448.148 in 2003.
Resultaten 2003
Geconsolideerde cijfers (000’ EUR)

2003

2002

6,533
14,701
21,234
1,700
961

5,882
12,144
17,966
2,330
732

12,21%
21,04%
18,18%
-27,04%
31,28%

344

522

-34,10%

Totale bedrijfsomzet

24,239

21,550

12,47%

Bedrijfskosten

-18,763

-20,463

-8,32%

Bedrijfswinst

5,476

1,087

403,77%

Uitzonderlijk res ultaat
Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat

-498
-782
4,196

-4,549
-38
- 3,500

Bancaire marge
Commissies & diversen
Totale opbrengsten Keytrade Bank
Omzet Reallease
Omzet Keytrade Luxembourg
Andere filialen & diversen

%

De omzet van Keytrade Luxembourg stijgt met 30% en bedraagt 0,9 miljoen €. De Luxemburgse clienten hebben een
actiever profiel, waardoor zij meer transacties genereren.
De omzet van RealLease daalt met 0,6 miljoen €. Deze daling is te verklaren door het progressief vervangen van
rentingcontracten door leasingcontracten (die boekhoudkundig anders worden verwerkt).
De bedrijfskosten dalen met meer dan 8%, wat een hele prestatie is in een context van stijgende activiteiten. Deze
sterke daling bevestigt de eerder aangekondigde verbintenis van de vennootschap om de kosten strikt onder controle
te houden en de schaalvoordelen (voorvloeiend uit de fusie) maximaal uit te spelen. Door de combinatie van de
sterke kostendaling met de gestegen bedrijfsopbrengsten, is de “cost/income”-ratio begin 2004 gedaald tot 58%. Dit
niveau, dat in vergelijking met de sector tamelijk laag is, vertaalt de hoge rentabiliteit van de Vennootschap en is
representatief voor de normale werking ervan.
De netto-winst bedraagt 4,19 miljoen €. De Raad van Bestuur zal aan de Agemene Vergadering voorstellen om over
te gaan tot de betaling van een bruto-dividend van 0,41€/aandeel. Het rendement op eigen vermogen bedraagt
25,51%.
Het aantal clienten steeg met 9% en bedraagt 44.277. Het aantal “trading”-rekeningen steeg van 32.652 in 2002 tot
36.450 in 2003. De meest markante stijging merken we op bij het aantal zichtrekeningen: die stegen van 6.295 in
2002 tot 10.504 in 2003. Deze evolutie is een mooie aanduiding van de progressieve conversie van de onlinebeursclienten naar online-bank activiteiten. De samenvoeging op hetzelfde platform van online bank- en
beursfunctionaliteiten wordt door meer en meer clienten geappreciëerd en bewijst het succes van het gehanteerde
businessmodel. Voor meer en meer klanten wordt Keytrade Bank de hoofdbankier.
De totale clientendeposito’s kenden een substantiële stijging van 964 miljoen € in 2002 tot 1.455 miljoen € in 2003.
De effectendeposito’s stegen met 68% terwijl de cash-depositio’s een groei van 14% optekenden. De
opmerkelijke stijging van de effectendeposito’s kan worden verklaard door de doorgedreven specialisatie van de
Bank inzake effectenbewaring. Door deze specialisatie kan de Bank lagere en meer transparante tarieven aanbieden
dan de markt. Het feit dat geen bewaarlonen en geen rekeningkosten worden aangerekend, is een bijkomend
element dat het groeiend aantal clienten en deposito’s verklaart.
De solvabiliteitsratio (Cooke-ratio) van de bank bedroeg 10,29% op 31/12/2003. Eind 2002 bedroeg diezelfde ratio
8,53%.
Kwartaalresultaten : 4 de trimester 2003
Geconsolideerde cijfers (000’ EUR)

T4 2003

T4 2002

%

Bancaire marge

1829

1149

59%

Commissies & diversen

4562

4059

12%

Totale opbrengsten Keytrade Bank

6391

5208

22%

Omzet Reallease

364

529

-31%

Omzet Keytrade Luxembourg

296

185

60%

65
7116

106
6028

-38%
18%

-5342

-6127

-12%

Andere filialen & diversen
Totale bedrijfsomzet
Bedrijfskosten
Bedrijfswinst

1774

-99

Uitzonderlijk resultaat
Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat

-158
-529
1087

-846
-5
-950

Markante feiten :
-

-

-

Obligatieplatform : De clienten hebben toegang tot een selectie van primaire obligaties, alsook van een 250-tal
secundaire euro-obligaties die in realtime verhandelbaar zijn met prijs - en volumegaranties.
De clienten kunnen opties schrijven op Euronext Ansterdam, Brussel, Parijs alsook op de Londonse markt en dit
aan onklopbare voorwaarden. Ter herinnering : er kan tevens in realtime worden gehandeld in Amerikaanse
opties.
Keytrade Bank heeft de toegang geopend tot twee nieuwe beurzen: Milaan en London.
De Vennootschap heeft een B-to-B aanbod uitgewerkt, waardoor vermogensbeheerders en
beursvennootschappen de portefeuilles van hun clienten kunnen beheren via het transactionneel platform van
Keytrade Bank.
Het internetplatform evolueert voortdurend. De bancaire interface werd verrijkt met talrijke nieuwe
functionaliteiten waaronder de mogelijkheid om overschrijvingen in realtime uit te voeren.
Keytrade Luxembourg heeft het officiële statuut van Commissionair bekomen.

Perspectieven
Ondanks de onzekere algemene economische vooruitzichten heeft de Vennootschap het jaar 2004 vol enthousiasme
ingezet, vertrouwend op haar uniek model van online broker & banker. De combinatie van beide activiteiten op
éénzelfde platform, in realtime, in alle transparantie en tegen de beste voorwaarden, verleidt meer en meer clienten.
Dit platform is uniek en ongeëvenaard in België en is daardoor een belangrijke troef in het kader van de uitdaging
waarvoor de Vennootschap staat: het recruteren van een zeer groot aantal clienten. De Vennootschap is vol
vertrouwen voor wat haar groeipotentiëel betreft.
De Vennootschap zal blijven innoveren en optimaliseren in bank- en beursoperaties. De basisactiviteit zal evenwel
steeds die van online-broker blijven. Om de clienten maximaal te helpen in de keuze van hun beleggingen, worden
eerlang beslissings -ondersteundende tools ter beschikking gesteld.
Behalve onvoorziene omstandigheden voorziet de Vennootschap voor 2004 opnieuw een groei van haar nettoresultaat.
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 een bank naar Belgisch recht met een eigen vermogen van € 19 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 ins titutionele
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

