Keytrade Bank: Jaarresultaten
Netto resultaat stijgt met 37%!
Gevoelige daling van bedrijfskosten van 12%
Dividenduitkering van € 1,13 bruto per aandeel

Brussel, 17 maart 2005
De bedrijfswinst stijgt met 53% tot € 8 399 000 in 2004 en het netto geconsolideerd resultaat stijgt met 37% tot
€ 5 749 000, hetzij € 1,63/aandeel. De 2 basisactiviteiten (beurs en bank) van het bedrijf groeien beiden met
ongeveer 15%. De bedrijfskosten kennen een gevoelige daling van 12%. Het samenvallen van deze factoren
leidt tot een record resultaat. Een bruto dividend van € 1,13 per aandeel, met een stijging van 175%, zal aan de
volgende Algemene Vergadering voorgesteld worden.
Jaarresultaten 2004
Geconsolideerde cijfers (€ 000)
Geconsolideerde bancaire marge
Commissies on line beursmakelarij & diversen
Totale opbrengsten Keytrade Bank
Omzet Reallease
Omzet Keytrade Luxembourg
Andere filialen & diversen

2004
7 524
13 754
21 278
1 231
1 007
41

2003
6 533
13 247
19 780
1 700
961
344

%

Totale bedrijfsomzet

23 557

22 785

3,39%

Bedrijfskosten

-15 158

-17 309

-12,43%

Bedrijfswinst

8 399

5 476

53,38%

Uitzonderlijk resultaat
Belastingen

144
-2 794

-498
-782

Netto geconsolideerd resultaat

5 749

4 196

15,17%
3,83%
7,57%
-27,59%
4,79%
-88,08%

37,01%

De totale opbrengsten van Keytrade Bank stijgen met 7,6% ten opzichte van 2003 en bedragen € 21 278 000.
De evolutie van de bancaire marge wordt verklaard door een stijging van 21,4% van de cash deposito’s van de
cliënten, die op 31 december 2004 € 377 miljoen bedragen.
De commissies on line beursmakelarij en diverse opbrengsten kunnen opgesplitst worden in € 8 233 000
commissies - hetzij een stijging van 14% - en € 5 521 000 diverse opbrengsten - hetzij een daling van 26%.
Het aantal uitgevoerde transacties stijgt van 451 225 naar 520 329, d.w.z. een stijging van 15,3%. Aangezien 40%
van de beurstransacties uitgevoerd worden op de Amerikaanse markten zijn de opbrengsten van commissies
licht beïnvloed door de daling van de dollarkoers.
De vermindering van de diverse opbrengsten wordt toegekend aan de verminderde activering van de software
ontwikkelingskosten (€ -270 000) en de realisatie van € 430 000 minder meerwaarden ten opzichte van 2003.
De omzet van Reallease daalt met 27% tot € 1 231 000. Deze daling is te verklaren door het progressief vervangen
van rentingcontracten door leasingcontracten (die boekhoudkundig anders worden verwerkt). De
leasingmaatschappij draagt voor € 308 000 bij aan de het netto geconsolideerde resultaat van de groep.
De omzet van Keytrade Luxembourg stijgt met 4,8% en bedraagt € 1 007 000. Keytrade Luxembourg draagt voor
€ 361 000 bij aan de het netto geconsolideerde resultaat van de groep.
De totale omzet van de groep bedraagt € 23 557 000, hetzij een stijging van 3,4% ten opzichte van 2003.
De bedrijfskosten dalen spectaculair met 12,4% tot € 15 158 000, wat een hele prestatie is in een context van
stijgende activiteiten. Deze sterke daling kan deels toegekend worden aan de deconsolidatie van Iris Securities
Luxembourg (impact: € -337 000) en de positieve evolutie van de waardeverminderingen op
cliëntenvorderingen (impact: € -410 000). De ononderbroken politiek van kostenbeheersing en het constante
herziening van de interne procedures dragen eveneens bij tot de sterke daling van de kosten.
De bedrijfswinst bedraagt € 8 399 000, hetzij een groei van 53% ten opzichte van 2003. De belastingen stijgen
van € 782 000 naar € 2 794 000 aangezien de vennootschap zich sinds begin 2004 in een situatie van volledige
belastbaarheid van haar resultaten bevindt.
De netto geconsolideerde winst bedraagt € 5 749 000 d.w.z. een stijging van 37% ten opzicht van verleden
jaar. De netto winst per aandeel is € 1,63. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen om
over te gaan tot de betaling van een bruto dividend van € 1,13/aandeel, hetzij een verhoging van 175% in
vergelijking met 2003.
Het aantal cliënten is gestegen met 9% van 44 277 naar 48 442.
De solvabiliteitsratio (Cooke-ratio) van de bank bedraagt 13,76%.
Het aantal aan de groep toevertrouwde effecten en cash bedraagt € 1 702 miljoen.

Kwartaalresultaten: 4de trimester 2004
Geconsolideerde cijfers (€ 000)
Geconsolideerde bancaire marge
Commissies on line beursmakelarij & diversen
Totale opbrengsten Keytrade Bank
Omzet Reallease
Omzet Keytrade Luxembourg
Andere filialen & diversen

T4 2004
1 999
4 045
6 044
246
243
14

T4 2003
1 829
4 146
5 975
364
296
65

%
9,29%
-2,44%
-1,15%
-32,42%
-17,91%
-78,46%

Totale bedrijfsomzet

6 547

6 700

-2,28%

Bedrijfskosten

-4 083

-4 926

-17,11%

Bedrijfswinst

2 464

1 774

38,90%

87
-858

-158
-529

1 693

1 087

Uitzonderlijk resultaat
Belastingen
Netto geconsolideerd resultaat

55,75%

Markante feiten
• Margin accounts: een margin account is een kredietlijn die toegekend wordt aan de cliënt afhankelijk van de
waarde van zijn portefeuille waardoor hij zijn beursinvesteringen kan maximaliseren.
• Versie 5 van de beveiligde site: vereenvoudigde structuur, nog meer uitgebreide financiële informatie,
geoptimaliseerde helpfunctie en een nieuwe look !
• Idea Centre: het idea centre (toegankelijk via het beveiligde tradingplatform) is een hulpmiddel om de
belegger op een actieve manier te gidsen in zijn eigen keuze proces naar koopwaardige aandelen.
Verschillende elementen van de financiële analyse worden hernomen: analyse ratio’s, fundamentele analyse,
technische analyse en de aanbevelingen van de financiële analisten. Meer dan 10 000 Amerikaanse en
Europese aandelen worden dagelijks geüpdatet.
• Elektronische identiteitskaart: de cliënten van Keytrade Bank kunnen hun elektronische identiteitskaart
gebruiken om zich te identificeren op de beveiligde site.
• De cliënten hebben de mogelijkheid om opties te schrijven op de Amerikaanse markt.
• De deelneming van 50% in Iris Securities Luxembourg werd verkocht.

Toekomstverwachtingen
Aan het einde van een consolidatiejaar van haar activiteiten is Keytrade Bank stevig gevestigd als leider op de
beurs en banksector via Internet in België en Luxemburg.
Een groeiend aantal gebruikers wenst haar financiële transacties via het Internet te doen. Keytrade Bank is erin
geslaagd om een uniek en ongeëvenaard platform te ontwikkelen op de Belgische en Luxemburgse markt.
Deze voordelen bieden de vennootschap duurzame en rendabele ontwikkelingsperspectieven.
Bij ongewijzigde marksituatie mag de rendabiliteit van 2004 beschouwd worden als normatief. Elke bijkomende
transactie laat toe om de winst meer dan in verhouding te verhogen.
Daarom zal Keytrade Bank in 2005 een belangrijke marketing strategie uitwerken die gericht is op het rekruteren
van nieuwe cliënten.
Opmerking van de Commissarissen
De commissarissen hebben bevestigd dat na hun revisietaak, die substantieel beëindigd is, geen betekenisvolle
wijzigingen aan de boekhoudkundige gegevens, vermeld in het huidige bericht, moeten worden aangebracht.
Toepassing van de IFRS normen
1

2

Vanaf 1 januari 2005 gebruikt Keytrade Bank als boekhoudkundig kader de normen en interpretaties
3
geadopteerd door IASB voor de communicatie van de geconsolideerde financiële gegevens. De eerste cijfers
conform aan deze normen en interpretaties zullen gepubliceerd worden 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, OTCBB), tot Euronext (Parijs,
Brussel en Amsterdam) en tot de markten van Frankfurt, Milaan, Londen, SWX en Virt-x.
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 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, Keytrade Bank tel : 32 2 679 90 22, e-mail : mieke@keytradebank.com
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IFRS – International Financial Reporting Standard en IAS – International Accounting Standards.
Interpretaties uitgaande van het IFRIC – International Financial Reporting Interpretations Committee en het vroergere SIC – Standard Interpretations Committee.
International Accounting Standards Board.

