1ste trimester 2004: Verviervoudiging van de bedrijfswinst !
Geconsolideerde niet geauditeerde cijfers
Bancaire marge

(€ 000)

Q1 2004
1,811

Q1 2003 Verschil%
1,576
14,91%

Commissies online beursmakelarij & diversen
Totale opbrengsten Keytrade Bank
Omzet RealLease
Omzet Keytrade Luxembourg
Andere filialen & diversen

4,119
5,930
379
339
78

2,625
4,201
458
185
123

56,91%
41,16%
-17,25%
83,24%
-36,59%

Totale bedrijfsomzet

6,726

4,967

35,41%

-4,192

-4,365

-3,96%

2,534

602

320,93%

-14

5

-949

-1

1,571

606

Bedrijfskosten
Bedrijfswinst
Uitzonderlijk resultaat
Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat

159,24%

Commentaar
De totale bedrijfsomzet van Keytrade Bank bedraagt € 6.726.000, wat een stijging van 35% betekent in
vergelijking met de eerste trimester van vorig jaar. De moedervennootschap draagt voor 88% bij tot dit
cijfer. De bancaire marge stijgt met ongeveer 15% wat te verklaren is door de stijging van de
cliëntendeposito’s.
De ontvangen commissielonen en diverse opbrengsten tekenden een stijging van 57% op, en bereikten
alzo € 4.119.000. Deze sterke vooruitgang is toe te schrijven aan het positieve klimaat op de financiële
markten gedurende het eerste kwartaal van 2004, waardoor het aantal uitgevoerde transacties steeg
van 79.511 (Q1/2003) tot de huidige 171.149 (Q1/2004).
De omzet van RealLease daalde tot € 379.000 (- 17%). Deze evolutie wordt verklaard doordat de
portefeuille van “rentingcontracten” progressief wordt vervangen door een portefeuille van “financiële
leasingcontracten”, die boekhoudkundig anders worden verwerkt. De leasingmaatschappij draagt voor
€ 97.000 bij tot het netto-geconsolideerde resultaat van de groep.
De omzet van Keytrade Luxembourg steeg met een opmerkelijke 83% om het kwartaal af te sluiten op
€ 339,000. Het Luxemburgse cliënteel is inderdaad actiever dan het Belgische. De bijdrage van
Keytrade Luxembourg tot het netto-geconsolideerd resultaat van de groep bedraagt € 131.000.

De omzet van de andere filialen is marginaal.
De vennootschap zet haar discipline inzake het strikte kostenbeheer verder. In een context van een
sterk aantrekkende activiteit konden de bedrijfskosten nogmaals met 4% worden gereduceerd. Per eind
maart 2004 bedroegen die € 4.192.000.
De bedrijfswinst bereikte een recordcijfer van € 2.534.000, dit is een stijging van 320% in vergelijking
met dezelfde periode vorig jaar.
Het netto geconsolideerde resultaat bedraagt € 1.571.000, dit is 160% meer dan gedurende de eerste
trimester van vorig jaar en 44% meer dan gedurende de laaste trimester van 2003.
Vooruitzichten
Zoals eerder reeds werd aangekondigd, zal de vennootschap haar strikte kostenbeheer verderzetten en
tevens overgaan tot het lanceren van nieuwe producten en diensten die zullen bijdragen tot de
rentabiliteit.
In een context van nieuwe instabiliteit op de financiële markten is het moeilijk om precieze
voorspellingen te maken inzake resultaten. De rentabiliteit van de vennootschap hangt immers in grote
mate af van de internationale conjunctuur en de activiteitsgraad van het cliënteel.
Toch voorziet de vennootschap dat de resultaten van het huidige boekjaar hoger zullen uitvallen dan de
resultaten die in 2003 werden behaald.
Ter herinnering :
Keytrade Bank is een bank naar Belgisch recht met een eigen vermogen van € 19,8 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 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

