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Eerste semester 2014 : nettowinst Keyware stijgt met 86% 
 
 
Brussel, België – 21 augustus 2014 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de 
financiële resultaten bekend voor het eerste semester en het tweede kwartaal van 2014, dat 
werd afgesloten op 30 juni 2014.  
 
Tijdens het eerste semester van 2014 realiseert Keyware een nettowinst van 631 kEUR ten 
opzichte van een nettowinst van 339 kEUR over dezelfde periode in 2013, een stijging van 
86,14%.  
 
De overeenkomstige omzet daalde met 5,39%, voornamelijk te wijten aan een verdere focus 
op kwaliteitsvolle klanten en meer risicobestendige marktsegmenten. Ten opzichte van het 
tweede kwartaal van 2013 steeg de nettowinst van 180 kEUR met 128,89% tot 412 kEUR.   
  
Het partnership met WorldLine resulteerde over de eerste zes maanden van 2014 in de 
succesvolle aansluiting van meer dan 2.000 betaalterminals. Bijkomend is er ook tijdens het 
eerste semester van 2014 sprake van een aangroei van het bestaande terminalpark.    
 
De jaar na jaar groeiende klantenbasis zorgt voor een stijging van de recurrente inkomsten, 
van zowel de verhuur van betaalterminals als van de authorisatie-overeenkomsten en 
vergroot Keywares visibiliteit in de markt.    
 
Voor het tweede semester van 2014 verwacht het Management minstens een handhaving 
van de nettowinst van het eerste semester, zoniet een verdere verbetering van het resultaat. 
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 1ste semester 2de kwartaal 
Kerncijfers over de periode 30.06,2014 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2013 

eindigend op 30 juni  kEUR kEUR kEUR kEUR 
  (niet geauditeerd) (niet geauditeerd) (niet geauditeerd) (niet geauditeerd) 

      
Omzet 4.265 4.508 2.129 2.315 
      
Winst / (verlies) van de periode 631 339 412 180 
      
EBITDA 906 708 490 342 
Netto cashflow 1.224 1.050 664 552 

 
 
Eerste semester van 2014: 
 

- de Groep heeft een omzet gerealiseerd ten belope van 4.265 kEUR in vergelijking met 
4.508 kEUR voor dezelfde periode in 2013, hetgeen neerkomt op een afname van de 
omzet met 243 kEUR of 5,39%; 

- de operationele cashflow (EBITDA) voor het eerste semester bedraagt 906 kEUR ten 
opzichte van 708 kEUR voor het eerste semester van 2013 of een verbetering van 198 
kEUR of 27,97%;  

- de nettowinst bedraagt 631 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 339 kEUR per 
30 juni 2013, hetgeen een verbetering inhoudt van 292 kEUR of 86,14%; 

- de nettocashflow bedraagt 1.224 kEUR in vergelijking met 1.050 kEUR, zijnde een 
stijging van 174 kEUR of 16,57%;  

 
Tweede kwartaal van 2014: 
 

- de Groep heeft een omzet gerealiseerd ten belope van 2.129 kEUR in vergelijking met 
2.315 kEUR voor dezelfde periode in 2013, hetgeen neerkomt op een afname van de 
omzet met 8,03%; Over het eerste kwartaal bedroeg de afname 2,6% zodat er over 
de eerste zes maanden een afname is opgetekend van 5,39%; 

- de operationele cashflow (EBITDA) voor het tweede kwartaal bedraagt 490 kEUR ten 
opzichte van 342 kEUR voor het tweede kwartaal van 2013 of een verbetering van 
ruim 148 kEUR; over het eerste kwartaal van 2014 bedroeg de verbetering ook reeds 
50 kEUR;   

- de nettowinst bedraagt 412 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 180 kEUR, 
hetgeen een verbetering inhoudt van 232 kEUR voor het tweede kwartaal; tijdens het 
eerste kwartaal  werd ook reeds een verbetering opgetekend van 60 kEUR;  

- de nettocashflow bedraagt 664 kEUR in vergelijking met 552 kEUR voor het tweede 
kwartaal, zijnde een stijging van 112 kEUR in vergelijking met een stijging van 62 kEUR 
tijdens het eerste kwartaal van 2014;  
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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  
  


