Keytrade Bank : semestriële cijfers 2005
Brussel, 19 september 2005
Groepsresultaat
Geconsolideerde cijfers ( €000)
Bancaire marge
Commissies financiële diensten
Ontvangen dividenden
Meerwaarden op realisatie effecten
Afdekking reële waarde
Nettowinst op transacties in deviezen
Andere operationele opbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfskosten
Geconsolideerd resultaat vóór belastingen
Belastingen
Geconsolideerd resultaat nà belastingen
Aandeel van de groep in het resultaat
Aandeel van derden in het resultaat

S1/2005
4 152
5 131
1
252

S1/2004
3 589
4 798
2
170

704
862

657
1 224

11 102

10 440

-7090

Resultaat IFRS
S1/2005
4 152
5 131
1
252
-211
704
827

S1/2004
3 589
4 798
2
170
-227
657
1 189

6,34%

10 856

10 178

-5 992

18,32%

-7 169

-5 971

4012

4 448

-9,80%

3 687

4 207

-1 371

-1 506

-1 261

-1 424

2 641
2 638
3

2 942
2 937
5

2 426
2 423
3

2 783
2 778
5

15,69%
6,94%

-10,20%

Commentaren
De totale bedrijfsopbrengsten van Keytrade Bank stijgen met 6,3% van € 10,440(000) eind juni
2004 tot € 11,102(000) eind juni 2005.
De bancaire marge stijgt met meer dan 15% als gevolg van de voortdurende toename van de
cliëntendeposito’s.
De commissies ontvangen op financiële diensten stijgen met ongeveer 7% ondanks het matige
beursklimaat en een lichte daling van het aantal uitgevoerde transacties (-4%). De rentabiliteit per
uitgevoerde transactie is dus gestegen.
De bedrijfskosten stijgen met 18%. Deze evolutie komt uitsluitend voor rekening van het
marketingbudget dat stijgt van € 407(000) per 30 juni 2004 tot € 1,576(000) per 30 juni 2005. De
vennootschap besliste om een belangrijke marketinginspanning te leveren teneinde haar merk te

verstevigen door de naambekendheid te verhogen en nieuwe cliënten aan te werven. Deze
aanzienlijke inspanning moet haar vruchten afwerpen gedurende het tweede semester. Op 30 juni
2005 bedroeg het aantal cliënten 51.386, een stijging met 2.944 eenheden in vergelijking met het
begin van het jaar.
Met een constant marketingbudget (in vergelijking met vorig jaar) bleven de bedrijfskosten
ongewijzigd, terwijl de globale activiteit toch een stijging van ongeveer 6% optekende.
Het geconsolideerde nettoresultaat van de groep daalt met 10% tot € 2,638(000), grotendeels te
verklaren door de investering in marketing.
Markante feiten
?? Fondsen supermarkt : toegang tot +/- 500 Beveks van de meest gerenomeerde
fondsenbeheerders tegen een vaste kostprijs van € 9,95/transactie.
?? Real-time toegang tot de Zwitserse beurs (Swiss Stock Exchange en Virt-x)
?? 23/6/2005 : Het Landbouwkrediet wordt de hoofdaandeelhouder van Keytrade Bank.
Vooruitzichten
De vennootschap verwacht een aanzienlijke toename van het aantal cliënten, als gevolg van de
belangrijke marketinginspanning die gedurende het eerste trimester werd geleverd. De komst van
het Landbouwkrediet als hoofdaandeelhouder zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de
credibiliteit van de vennootschap en zal meer en meer prospecten overtuigen om cliënt te worden.
De vennootschap verwacht een toename van de rentabiliteit naar het einde van het jaar toe, als
gevolg van een vermindering van de marketinguitgaven. Bij constante marktomstandigheden
verwacht de vennootschap voor 2005 een verhoging van het operationele resultaat in vergelijking
met 2004.
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.

Toepassing van de IFRS normen
Vanaf 1 januari 2005 gebruikt Keytrade Bank als boekhoudkundig kader de normen1 en interpretaties²
geadopteerd door IASB³ voor de communicatie van de geconsolideerde financiële gegevens. De eerste
cijfers conform aan deze normen en interpretaties werden gepubliceerd op 31 maart 2005.
Ter herinnering :
Keytrade Bank is een bank naar Belgisch recht met een eigen vermogen van € 21 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 Frankfurt, Milaan, Zurich 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 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

1 IFRS – International Financial Reporting Standard en IAS – International Accounting Standards
² Interpretaties uitgaande van het IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee en het vroegere SIC – Standard Interpretations Committee
³ International Accounting Standards Board

