
    

 

PERSBERICHT                22 augustus 2013 
 
 

Keyware bevestigt de omzet- en netto winstgroei 
tijdens het eerste semester   

 
  
Brussel, België – 22 augustus 2013 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de 
financiële resultaten bekend voor het eerste semester en het tweede kwartaal van 2013, dat 
werd afgesloten op 30 juni 2013. 
  
Keyware bevestigt zijn groeiverhaal met een omzetgroei ten belope van 3,44% ten opzichte 
van het eerste semester in 2012. Verder realiseert Keyware een nettowinst van 339 kEUR ten 
opzichte van een nettowinst van 229 kEUR over het eerste semester van 2012. De netto 
cashflow groeit van 698 kEUR naar 1.050 kEUR.    
 
 
Keyware bevestigt met zijn resultaten voor het tweede kwartaal de positieve resultaten 
gerealiseerd tijdens het eerste kwartaal. Het eerste semester wordt afgesloten met een omzet 
van 4.508 kEUR tov 4.359 kEUR vorig jaar en een stijging van de netto winst van 229 kEUR tot 
339 kEUR.   
 
Zodoende worden de sterke cijfers van het eerste kwartaal van 2013 bevestigd in het tweede 
kwartaal zodat men kan stellen dat Keyware hierdoor een positief vervolg realiseert op het 
succesjaar 2012. 
 
Deze resultaten liggen in lijn met de verwachtingen en zijn het gevolg van de sector-
specifieke en gecombineerde verhuur van terminals met transactieabonnementen binnen 
Keywares traditionele markten. Het terminalpark blijft een continue groei optekenen. De 
resultaten worden evenwel negatief beïnvloed door de hogere bijzondere 
waardeverminderingen op de vorderingen, mede ten gevolge van een hoger aantal 
faillissementen in 2013 in vergelijking met de voorgaande jaren.  
 
Tevens heeft Keyware een tweeledig partnership afgesloten met Worldline voor de Benelux, 
waarbij Keyware enerzijds de vaste en mobiele betaalterminals van Worldline op de markt zal 
brengen en anderzijds via een agentuurovereenkomst acquiringcontracten zal afsluiten 
tussen haar klanten en Worldline.    
 
Wij zijn ervan overtuigd dat Keyware hierdoor bijkomende marktsegmenten zal kunnen 
penetreren alsmede bestaande segmenten zal kunnen uitbouwen.   
 
Keyware heeft tevens een 50%-50% Joint-Venture opgericht met J4S BVBA met als doel 
betaaldiensten aan derde partijen te verlenen. De Joint-Venture werd opgericht in mei 2013 
en zal operationeel zijn vanaf het tweede semester van 2013.   
 
Wat transactieabonnementen betreft blijft Keyware volop de kaart trekken van innovatieve 
oplossingen. Hierdoor wordt elektronisch betalen voor haar klanten goedkoper, efficiënter, 
overzichtelijker én meer flexibel. Door een zo groot mogelijk deel van de betalingsprocessen 
in-house uit te voeren kan Keyware snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen, waarbij zowel de 
kostprijs als kwalitatieve afhandeling van de betaaltransacties kunnen gegarandeerd 



    

 

worden. Deze activiteit genereert een toenemende en recurrente inkomensstroom.  
 
De cijfers 
 
 

Kerncijfers  1ste semester  2de kwartaal 

Over de periode eindigend op 30 juni  30.06.2013  30.06.2012  30.06.2013  30.06.2012 

   kEUR  kEUR  kEUR  kEUR 
   (niet‐geauditeerd)  (niet‐geauditeerd)  (niet‐geauditeerd)  (niet‐geauditeerd) 

  

Omzet  4.508 4.359 2.315  2.216

  

Winst/(verlies) van de periode   339 229 180  125

EBITDA  708 672 342  328

Nettocashflow  1.050 698 552  365
 
Eerste semester van 2013: 
 

- de Groep heeft een omzet gerealiseerd ten belope van 4.508 kEUR in vergelijking met 4.359 
kEUR voor dezelfde periode  in 2012, hetgeen neerkomt op een  stijging van de omzet van 
3,44%; 

- de operationele cashflow (EBITDA) voor het eerste semester bedraagt 708 kEUR ten opzichte 
van 672 kEUR voor het eerste semester van 2012, zijnde een stijging van 5,35%; 

- de nettowinst van de periode bedraagt 339 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 229 
kEUR per 30 juni 2012, zijnde een stijging van 48,03% ; 

- de nettocashflow bedraagt 1.050 kEUR in vergelijking met 698 kEUR per 30 juni 2012, zijnde 
een stijging van 50,43%; 

- de brutowinstmarge is toegenomen van 73,59 tot 75,93%. 
 
Tweede kwartaal van 2012: 
 

- de Groep heeft een omzet gerealiseerd ten belope van 2.315 kEUR in vergelijking met 2.216 
kEUR voor dezelfde periode  in 2012, hetgeen neerkomt op een  stijging van de omzet met 
4,47%; het eerste kwartaal van 2013 had een stijging van 2,33% opgetekend ten opzichte van 
de vergelijkbare periode in 2012;  

- de  operationele  cashflow  (EBITDA)  voor  het  tweede  kwartaal  bedraagt  342  kEUR  en  is 
vergelijkbaar met de EBITDA van het tweede kwartaal van 2012 ad 328 kEUR; de tendens  is 
vergelijkbaar aan deze uit het eerste kwartaal waarbij de EBITDA in 2013 366 kEUR bedraagt 
ten opzichte van 344 kEUR per 31 maart 2012;   

- de nettowinst van de periode bedraagt 180 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 125 
kEUR voor het tweede kwartaal van 2012, hetgeen een vermeerdering betekent van 55 kEUR 
of 44,00 %; voor het eerste kwartaal van 2013 bedraagt de nettowinst 159 kEUR ten opzichte 
van 104 kEUR per 31 maart 2012, eveneens een verbetering van 55 kEUR of 52,88%; 

- de nettocashflow bedraagt 552 kEUR in vergelijking met 365 kEUR voor het tweede kwartaal 
van 2012 hetgeen een vermeerdering betekent van 187 kEUR of 51,23%  ; over het eerste 
kwartaal  2013  bedraagt  de  nettocashflow  498  kEUR  in  vergelijking met  333  kEUR  of  een 
equivalente verbetering van 49,55%;  



    

 

- de brutowinstmarge is gedaald van 73,87% tot 73,43%. 
 
Over Keyware 
  
Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor 
elektronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteitstoepassingen en daaraan verwant 
transactiebeheer. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is 
beschikbaar op www.keyware.com. 
 
 
Voor bijkomende informatie, contacteer :     
  
Mr. Stéphane Vandervelde 
President & CEO 
Keyware Technologies 
  
Tel: +32 (0)2 346.25.23 
ir@keyware.com 
www.keyware.com  
  


