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De resultaten van het eerste kwartaal 2005
van Keytrade Bank

Brussel, 6 juni 2005
Geconsolideerde resultaten (000 €)
Bancaire marge
Commissies op financiële diensten
Netto winst op het verkoop van effecten
Afdekking in reële waarde
Netto winst op transacties in vreemde munten
Andere producten
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Geconsolideerde winst voor belastingen
Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat

Q1 2004
1 811
2 883
29
-427
417
573
5 286
-3 162
2 124
-814

Q1 2005
2 023
2 764
71
-240
374
377
5 369
-3 414
1 955
-634

1 310

1 321

∆%
+11,7%
-4,1%
+144,8%
-43,8%
-10,3%
-34,2%
+1,6%
+8,0%
-8,0%
-22,1%
+0,8%

Voor de eerste keer publiceert de onderneming haar huidige geconsolideerde resultaten
overeenkomstig de nieuwe IFRS-boekhoudnormen. Om de vergelijking van de cijfers te
vergemakkelijken, hebben we het resultaat van het eerste halfjaar van 2004 herberekend volgens de
IFRS-normen.
De bancaire marge stijgt met 11,7 % dankzij de toename van de cliëntendeposito's en het behoud van
een goede rentabiliteit van de beleggingsportefeuille, ondanks de daling van de marktrente. De
commissies op financiële diensten zakken met 4,1 %. Die evolutie kan worden verklaard door een daling
met 12 % van het volume van de uitgevoerde transacties tot 149 230, wat gecompenseerd wordt door
een hogere rentabiliteit van de uitgevoerde transacties.
De post 'afdekking in reële waarde' is nieuw onder IFRS. Het betreft de evolutie van de waardering van
een asset swap, die volledig afgerond is maar die tijdens zijn levensduur gevoelig is voor veranderingen
in de rentecurve. Per einde Maart herneemt deze post het verschil in reële waarde tussen de ingedekte
obligatie en de indekkingsswap, sinds het begin van de indekkingsoperatie. Het is belangrijk om te
onderstrepen dat die post enkel betrekking heeft op de evolutie van de latente meer- of
minderwaarden en dat het in geen geval gaat om een verwezenlijkt financieel verlies.
De latente meerwaarden van de beleggingsportefeuille (die + € 3,1 miljoen bedragen) zijn niet
meegerekend in de resultaten.
Het totaal van de bedrijfsopbrengsten is lichtjes gestegen met 1,6 % tot € 5 369 000. Keytrade
Luxembourg en RealLease dragen daartoe respectievelijk voor € 378 000 en € 517 000 euro bij.
Het totale aantal cliënten is 49 898, wat neerkomt op een nettoaanwinst over de eerste drie maanden
van het jaar van 1 456 nieuwe cliënten. De tegoeden 'effecten en cash' toevertrouwd aan de Groep zijn
in de loop van het eerste kwartaal van 2005 fors gestegen met 11 % tot € 1,89 miljard.
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De bedrijfskosten worden sterk beïnvloed door de optrekking van het marketingbudget van € 323 000
tot € 724 000. De onderneming voert momenteel een wervingscampagne waarvan de effecten in
termen van nieuwe cliënten voelbaar zullen zijn vanaf het tweede kwartaal, maar waarvan de financiële
effecten reeds in het eerste kwartaal van 2005 in aanmerking werden genomen.
Los daarvan zijn de bedrijfskosten gezakt met 5 %, wat nogmaals het strikt toegepaste
kostenbeheersingsbeleid weerspiegelt.
De geconsolideerde winst vóór belastingen is dus lichtjes gedaald tot € 1 955 000. Keytrade
Luxembourg en RealLease dragen daarin respectievelijk voor € 158 000 en € 119 000 bij.
Het geconsolideerde nettoresultaat is dan weer gestegen tot € 1 321 000 als gevolg van een lagere
gemiddelde aanslagvoet in vergelijking met het eerste kwartaal van 2004.
Ondanks een nogal onzekere beurscontext zijn het aantal cliënten en de ons toevertrouwde tegoeden
behoorlijk gestegen. De resultaten van de onderneming zijn stabiel, zelfs al zijn de makelaarsprovisies
gedaald. Rekening houdend met die indicatoren hebben we veel vertrouwen in de groeivooruitzichten
van de onderneming.
Na de opening van de toegang in real time op de Zwitserse beurs, alsook de lancering van een
volkomen nieuw on-lineplatform voor beleggingsfondsen blijven we innoveren met onder meer een
nieuwe adviestool voor onze cliënten. Dat zal wellicht bijdragen tot de groei van het aantal uitgevoerde
transacties.
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 l i ne be urs die ns te n: 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, Londen, SWX en Virt-x.
On l i ne ba nkdi e ns te n: Keytrade Bank biedt een totaalpakket van bankdiensten aan; zichtrekeningen, hoogrentende
spaarrekeningen, debetkaarten (Bancontact/MisterCash – Maestro – Proton) en kredietkaarten (Visa en American Express).
S pa a r- e n v e rze ke ri ngs producte n: 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 cliënt ontvangt drie gratis on line rekeningen: een zichtrekening, een
spaarrekening en een effectenrekening. De cliënt heeft overal ter wereld en op elk moment toegang tot deze rekeningen.

Contact : Mieke Marx bij Keytrade Bank, +32 2 679 90 00, mieke@keytradebank.com
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