Keytrade Bank : jaarresultaten. Netto resultaat stijgt met 69%
Brussel, 24 januari 2007
Geconsolideerde cijfers (€ 000)
Totale bedrijfsopbrengsten
Bancaire marge
Makelaarsloon
Meerwaarden
Andere
Diverse diensten en goederen
Bedrijfsresultaat
Uitzonderlijk resultaat
Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat

31/12/05
31/12/06
26 766
37 664
9 167
14 057
12 288
18 678
1 032
-28
4 278
4 956
- 14 390
- 18 407
12 376
19 256
- 468
128
- 4 144
- 6 276
7 764
13 108

%
41%
53%
52%
NA
15%
28%
56%
NA
51%
69%

Resultaat 2006
De bedrijfsopbrengsten afkomstig uit de bank- en beursactiviteiten zijn gestegen met 41% om zich te vestigen op
€ 37 664 (000).
De nieuwe positionering voor het spaarboekje die aangenomen werd in het tweede semester van 2006 verklaart voor
een groot deel de mooie toename van de bancaire marge, waardoor de twee voornaamste inkomstenbronnen van de
Bank een geharmoniseerde stijging kenden. Het totaal van de cash deposito’s van de cliënten bedraagt, eind
december 2006, € 691 383 (000), m. a. w. een stijging van 40% ten opzichte van eind december 2005 (€ 456 400
(000)).
Het totaal aantal transacties verhoogt met 52% (978 000) en wordt verklaard door de positieve conjunctuur van de
beurzen alsook de belangrijke stijging van het aantal cliënten.
In tegenstelling tot het jaar 2005, werd de vooruitgang van het resultaat bekomen zonder de realisatie van
meerwaarden.
De bedrijfskosten zijn gestegen met 28% om te komen op € 18 407 (000) en kunnen hoofdzakelijk verklaard
worden door twee factoren : enerzijds, de groei van het geheel van activiteiten van de Bank en anderzijds, de stijging
van het personeelsbestand, wat de goede gezondheid en de aanhoudende vooruitgang van de onderneming
weerspiegelt. De aanzienlijk sterkere stijging van de bedrijfsopbrengsten in vergelijking met de bedrijfskosten leidt tot
een zeer postieve evolutie van de cost- income ratio : deze laatste duikt onder de grens van 50%, te weten 49%.
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Het bedrijfsresultaat geeft een groei weer van 56% ten opzichte van 2005 en bereikt een bedrag van € 19 256
(000).
Na boeking van de uitzonderlijke kosten en de belastingen, bedraagt het netto geconsolideerd resultaat € 13 108
(000), d.w.z. een toename van 69% ten opzichte van vorig jaar en markeert één van de sterkste toenames in de
geschiedenis van de Bank.
Keytrade Luxembourg behoudt een mooi aandeel in het geheel van de groep. Het netto resultaat bedraagt eind
2006 € 1 136 (000), hetgeen een aanzienlijke stijging betekent van 116% ten opzichte van eind 2005.

Activiteit 2006
2006 is het vierde opeenvolgende jaar van een stijging van de aandelenmarkten en van een sterke wereldwijde
economische groei geweest. Ondanks een correctie die men in mei en juni kon waarnemen, wordt het jaar 2006
afgesloten met een mooie beursgroei, wat zich bij Keytrade Bank vertaalt in een belangrijke stijging in het
transactievolume, zowel op niveau van het totaal aantal transacties als het gemiddelde van transacties per
effectenrekening. Het totaal aantal transacties stijgt met 52% en het gemiddelde van transacties per rekening stijgt
met 30% in 2006 om te komen tot 15,7 transacties per persoon.
We noteren eveneens het belang de overdracht van effectenportefeuilles van cliënten van andere financiële
instellingen : meer dan 3 700 effectenoverdrachten werden uitgevoerd in 2006.
Wat de module van online beleggingsadvies ADVICE betreft, deze wordt dagelijks gebruikt door een steeds
toenemend aantal beleggers : meer dan 17 000 gebruikers eind 2006.
De bankactiviteit van de cliënten volgt deze gunstige tendens op de voet. Het aantal banktransacties is gestegen
met 29%. De toename van de bankactiviteit kan deels toegekend worden aan de nieuwe strategie inzake het
spaarboekje aangezien zij een aanzienlijke stijging van de bankmarge heeft toegelaten (+53%). Anderzijds, laat het
prestige van een bekende aandeelhouder op het Europees niveau zich verder voelen in het totaal aan
cliëntentegoeden (bankdeposito’s en effecten) van € 3.637,6 miljoen eind 2006.
Bovendien hebben de belangrijke marketinginspanningen om de naambekendheid en het leiderschap van de Bank te
handhaven ervoor gezorgd dat het aantal cliënten is toegenomen met 14%, tot een totaal van 62 564 eind 2006.
Operationele synergieën werden aangeknoopt met de Belgische groep Landbouwkrediet, vooral op het niveau van
grote bankprojecten zoals het SEPA, Bazel 2, de preventie van witwassen en back office voor beursverrichtingen.
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Perspectieven
De ambitie van de Raad van Bestuur en het Directiecomité is het versterken van de leiderspositie van Keytrade in het
domein van online financiële diensten (transparante prijzen en efficiëntie in de uitvoering), door het vergroten van het
productgamma en het uitbreiden van de adviesfunctie. Keytrade wil zich profileren als de globale oplossing voor
spaarders en beleggers, ongeacht hun profiel.
De adviesdiensten zullen verrijkt worden en meerdere producten die een antwoord bieden voor verschillende
beleggersprofielen zullen gelanceerd worden. Zo zal binnenkort een aanbod bestemd voor de zeer actieve beleggers
gelanceerd worden.
Gezien de evolutie van de marktrentevoeten, zal Keytrade eveneens de basisinterest van zijn spaarrekening verhogen
tot 3.25% voor de eerste schijf van € 25 000 en dit vanaf 1 februari 2007.
Keytrade Bank wil door een ruim aanbod van innovatieve en alternatieve bank- en beleggingsproducten ten alle tijden
het beste rendement aan haar cliënten bieden.

Ter herinnering :
Keytrade Bank biedt een geïntegreerd aanbod van online 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.
Online 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 Frankfurt, Milaan, Zurich en Londen.
Online bankdiensten : Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende spaarrekeningen,
debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en American Express).
Keytrade Bank wil via haar site www.keytradebank.com de mogelijkheid bieden aan particuliere en institutionele beleggers om zélf hun banken beursverrichtingen te beheren via internet, ttz 24u/24, 7 dagen op 7.
Keytrade Bank maakt deel uit van de Groep Crédit Agricole, één van de eerste bancaire groepen in Europa

CONTACT: Marie-Sophie van den Abeele, Keytrade Bank. tel : 32 (2) 679 90 11/00, e-mail: marie.van.den.abeele@keytradebank.com
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