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2005 was voor Keytrade een succesvol jaar, rijk aan bijzondere gebeurtenissen.
Het Landbouwkrediet werd hoofdaandeelhouder van Keytrade voor 64% van het kapitaal. De
positieve invloed naar notoriëteit toe liet zich snel voelen door een stijging van de
cliëntentegoeden.
De cliëntentegoeden verhoogden met 58% tot € 2 696 miljoen in 2005.
ADVICE, de nieuwe module van on line beleggingsadvies, gelanceerd in october 2005 was
meteen een groot succes. Reeds 12 000 cliënten maken er gebruik van.
Het netto geconsolideerde resultaat van 2005 bedraagt € 7,8 miljoen, een groei van 35% ten
opzichte van 2004.

Gebeu rtenissen van 2 0 0 5
Dankzij een stijgende aandelenmarkt steeg het aantal beurstransacties behoorlijk met een
gevoelige versnelling vanaf het derde en vooral het vierde kwartaal van 2005. Cliënten voerden
in 2005 644 000 transacties uit via Keytrade, wat een verhoging is van 24% ten opzicht van 2004.
De stijging van het aantal nieuwe cliënten (+13%) kan verklaard worden enerzijds door een
belangrijke reclamecampagne en, anderzijds door de naambekendheid en financiële zekerheid
aangebracht door de nieuwe aandeelhouder, het Landbouwkrediet/Crédit Agricole. Keytrade
telde eind december 2005 52 700 cliënten.
Een bijkomend gunstig gevolg van het behoren tot een grote Europese groep is dat de
bestaande cliënten de omvang van hun portefeuille bij Keytrade vergroot hebben. Tijdens het
laatste kwartaal van 2005 zijn de cliëntentegoeden gestegen met € 430 miljoen. Het totaal van
door de cliënten gedeponeerde activa in de vorm van bankdeposito’s en effecten is gegroeid
met 58% tot € 2 696 miljoen.
Advice, de nieuwe unieke module van on line beleggingsadvies werd snel aanvaard door de
cliënten, wat de leiderspositie van Keytrade in het domein van de financiële diensten via
Internet versterkt. Eind 2005 gebruikten reeds 12 000 cliënten Advice.

Resu lt aten 2 0 0 5
€ Mio
Operating Income
Operating costs
Operating profit
Consolidated net result (BGAAP)
Consolidated net result (IFRS)

2004
21,16
12,77
8,39
5,75
5,53

2005
27,27
14,90
12,37
7,76
7,60

Var.
+29%
+17%
+47%
+35%
+37%

De opbrengsten uit de bank- en beursactiviteiten (met Keytrade Luxemburg inbegrepen) zijn
gestegen met 29%. Alle opbrengstcomponenten hebben bijgedragen tot de groei, namelijk de
commissies op financiële diensten in België en Luxemburg (+34%), de bankactiviteiten leasing
inbegrepen (+27%) en de overige opbrengsten (+21%). De exploitatiekosten (€ 12,27 miljoen)
zijn gestegen met 17%, voornamelijk wegens belangrijke marketingacties in 2005. Behalve deze
post bleven de overige kosten nagenoeg onveranderd.
De cost-income ratio van 54,6% ten opzichte van 60,4% in 2004, bewijst de voortzetting van de
kostenbeheersing.
Vandaar dat de netto winst van Keytrade gestegen is met 40% tot € 6,9 miljoen. Het netto
geconsolideerde resultaat in Belgian GAAP bedraagt € 7,8 miljoen, hetzij een stijging van 35%.
Het resultaat IFRS bedraagt € 7,6 miljoen, d.i. een stijging met 37%.

Voo ruit zich ten
De evolutie van de drie eerste maanden van 2006 bevestigt de vaststellingen van het laatste
kwartaal van 2005 : een hoog transactievolume en steeds meer nieuwe cliënten komende van de
traditionele banken. Dit laatste wordt nog versneld door het permanente commerciële aanbod
van terugbetaling van de overdrachtkosten op effecten. Opmerkelijk is dat de cliëntentegoeden
tijdens de twee eerste maanden van dit jaar opnieuw gestegen zijn met bijna € 600 miljoen
(+22%). Sedert september 2005 zijn de cliëntentegoeden gegroeid met meer dan € 1 miljard. In
vergelijking met 2004 is dat een verdubbeling!

P ositionering van Keyt rade
Voor haar verdere groei en ontwikkeling zal Keytrade haar strategie baseren rond 4
speerpunten:

De veiligheid:
Het investeren van een vermogen bij een financiële intermediair is een ernstige zaak. Met als
aandeelhouder het Landbouwkrediet/Crédit Agricole, een Europese topgroep, verenigt
Keytrade de efficiëntie van haar performante business model met de veiligheid geleverd door
één van de topspelers uit de bankwereld. Keytrade biedt alle nodige garanties inzake
duurzaamheid en solvabiliteit.
Een solide t rading plat f o rm, op maat gemaakt voo r Belgische c liënten:
Keytrade bestaat sinds 1998. Dankzij haar bewezen know-how en haar transparante
kostenstructuur heeft Keytrade haar groei tot nummer 1 van de Belgische on line markt kunnen
voorzetten, zelfs bij sombere beurstijden.
Met een oor voor haar cliënten en gebruik makend van haar ervaring zal Keytrade verder blijven
innoveren om nog beter te worden (toegang tot de markten, real time, informatie en analyses,
open architectuur van sicav’s, ...).
Het advies:
Bovenop een trading platform biedt Keytrade eveneens een unieke, volledige on line
adviesmodule. Dankzij deze innoverende aanpak biedt Keytrade aan haar cliënten dé essentie
van de financiële analyse, gebaseerd op een waaier van 5 000 aandelen en gepersonaliseerde
adviezen, in functie van het gekozen investeringsprofiel (samenstelling en beheer van de
portefeuille). Daarenboven is deze dienst gratis.
Een vol ledige bankierservice:
Keytrade is een complete bank. Onze diensten gaan van verschillende spaarmogelijkheden tot
gratis betaalmogelijkheden (zichtrekening, overschrijvingen, permanente overschrijvingen,
bankkaarten, ...). Met een basisrente van 1,75% en een aangroeipremie van 1% positioneert het
spaarboekje van Keytrade zich nu als één van de meest interessante van de markt.

