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PERSBERICHT        16 mei 2019 – 20:00 uur  

 
Bevestiging groei software segment in eerste kwartaal 

 

Brussel, België – 16 mei 2019 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de 
financiële resultaten bekend voor het eerste kwartaal van 2019, dat werd afgesloten op 31 
maart 2019.  
 

Het eerste kwartaal van 2019 vergeleken met 2018 samengevat 

✓ Omzet kent een toename met 60 kEUR (+1,3%) van 4.629 kEUR tot 4.689 kEUR  
✓ Software segment groei met 30,6% van 576 kEUR tot 752 kEUR  
✓ EBITDA blijft stabiel 
✓ Winst voor belastingen neemt toe met 138 kEUR (+30,4%) van 454 kEUR naar 592 kEUR 
✓ Netto-winst na belastingen groeit met 123 kEUR (+50,2%) van 245 kEUR naar 368 kEUR 
✓ Afbouw van de financiële schulden met 375 kEUR, van 6.450 kEUR op 31 december 2018 

tot 6.075 kEUR op 31 maart 2019 

 

Commercieel 

 
In 2017 besliste Keyware om de overgang te maken van een aanbieder van betaalterminals en 
transactieovereenkomsten naar een ontwikkelaar van fintech software. Als onderdeel van deze 
strategie werden het Franse Magellan en het Belgische EasyOrder overgenomen, twee beloftevolle 
bedrijven actief in de zogenaamde early adopter markten van bestel-en betaalapps (EasyOrder), 
gespreide betalingen (SPLIT), adaptieve betaalplatformen (SET2U) en het anonimiseren van 
(transactie-) gegevens (S-TOKEN). Kenmerkend is dat deze softwareproducten zich nog in het begin 
van hun productlevenscyclus bevinden, wat belangrijke investeringen in ontwikkeling en de uitbouw 
van het commercieel apparaat met zich meebrengt. 

Voor EasyOrder werd de focus gelegd op het ontwikkelen van een aantal features die zowel de 
handelaar als de consument ten goede komen : het faciliteren van gepersonnaliseerde promotionele 
acties, bijkomende interactie met social media, de opmaak van digitale getrouwheidskaarten,… 

Wat betreft S-TOKEN werd het grootste contract sinds de introductie van de software getekend, 
volledig in lijn met de stijgende vraag naar een optimale beveiliging van data en de nieuwe richtlijnen 
in verband met gegevensbescherming. Ook het aantal aanvragen voor SPLIT en SET2U, gekenmerkt 
door langere verkoopscycli, zit in stijgende lijn. 

Voor het eerste kwartaal situeert de grootste groei zich in het softwaresegment. Hierdoor 
vertegenwoordigt het deel financiële software nu 16% van de omzet, in vergelijking met 12% een 
jaar eerder.  

Om ook het geografisch potentieel verder te ontwikkelen, werd geïnvesteerd in de opening van een 
kantoor in Parijs en de opzet van een filiaal in Luxemburg. De bedoeling is om enerzijds de 
commerciële teams dichter bij de eindklant te brengen, en anderzijds om in te spelen op diverse 
zogenaamde cross selling opportuniteiten. Hierdoor kan bijvoorbeeld de betaalterminalexpertise uit 
de Belgische afdeling bij fintechprojecten in Frankrijk worden ingezet, terwijl SPLIT-technologie 
geïntroduceerd wordt op de Belgische of Luxemburgse markt. Tot nu toe hebben dergelijke 
opportuniteiten geen bijdrage geleverd tot de omzet. 
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Stéphane Vandervelde, CEO : “Onze investeringen in fintech zijn de motor voor onze toekomstige 
groei. Hoewel onze oplossingen zich bevinden in diverse early stage marktsegmenten zien we nu al 
een substantiële bijdrage tot de omzet. We zien dit in de toekomst alleen maar groter worden.” 

Financieel 

 
Voornaamste resultaat-indicatoren van het eerste kwartaal van 2019: 

 
Omzet en bruto-marge 

- de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 4.689 kEUR in vergelijking met 4.629 kEUR voor 
dezelfde periode in 2018, hetgeen neerkomt op een toename van de omzet met 60 kEUR of 
1,3% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018; 

- de omzet van het eerste kwartaal van 2019 kent een toename in het segment van de 
betaalterminals en software, gecompenseerd door een afname bij de autorisaties; 

- bij de traditionele segmenten bedraagt de omzet met betrekking tot betaalterminals 1.997 
kEUR (t.o.v. 1.962 kEUR per 31 maart 2018, hetzij een toename van 35 kEUR of 1,8%) terwijl 
de omzet van de autorisaties 1.940 kEUR bedraagt (t.o.v. 2.091 kEUR per 31 maart 2018, 
hetzij een afname van 151 kEUR of 7,2%). In het eerste geval is de toename te wijten aan een 
hoger aantal getekende contracten in 2019 terwijl het tweede geval het gevolg is van een 
lager aantal contracten dat commissies genereert; 

- het segment van de software kent een contributie tot de omzet van 752 kEUR (t.o.v. 576 
kEUR per 31 maart 2018, hetzij een toename van 176 kEUR of 30,6%). De toename is vooral 
te wijten aan een sterk kwartaal bij EasyOrder al gaat ook Magellan erop vooruit. Software 
vertegenwoordigt nu 16% van de geconsolideerde omzet t.o.v. 12,4% per 31 maart 2018; 

- inzake de bruto-marge valt een toename van 3,1 pp te vermelden van 61,1% naar 64,2% dat 
voornamelijk te wijten is aan een hogere bruto-marge bij de autorisaties (+2,3 pp) 

 

 1ste kwartaal – 31.03.2019 

Analytische bruto-marge Terminals Autorisaties Corporate Software Totaal 

Per segment kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR 

  
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 

Omzet 1.997 1.940 - 752 4.689 

Grond- en hulpstoffen  (201) (1.452) - (26) (1.679) 

Bruto-marge 1.796 488 - 726 3.010 

Bruto-marge (%) 89,9 25,2 - 96,5 64,2 

% aandeel in omzet 42,6 41,4 - 16,0 100,0 

 

 1ste kwartaal – 31.03.2018 

Analytische bruto-marge Terminals Autorisaties Corporate Software Totaal 

Per segment kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR 

  
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 

Omzet 1.962 2.091 - 576 4.629 

Grond-en hulpstoffen (188) (1.613) - - (1.801) 

Bruto-marge 1.774 478 - 576 2.828 

Bruto-marge (%) 90,4 22,9 - 100,0 61,1 

% aandeel in omzet 42,4 45,2 - 12,4 100,0 

 



GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE    

   

3 
 

Rendabiliteitsindicatoren 
- de bedrijfswinst (EBIT) voor het eerste kwartaal van 2019 bedraagt 450 kEUR ten opzichte 

van 269 kEUR voor het eerste kwartaal van 2018, hetzij een vermeerdering  van 181 kEUR of 
67,3%. De hogere bedrijfswinst is het gevolg van de hogere bruto-marge en lagere 
afwaarderingen op debiteuren (lager aantal falingen) en voorraden;  

- de operationele cashflow (EBITDA) voor het eerste kwartaal van 2019 bedraagt 1.010 kEUR 
ten opzichte van 1.038 kEUR op 31 maart 2018 hetzij een vermindering van 28 kEUR of 2,7%;   

- de winst voor belastingen voor het eerste kwartaal van 2019 bedraagt 592 kEUR in 
vergelijking met 454 kEUR voor het eerste kwartaal van 2018, hetzij een verbetering van 138 
kEUR of 30,4%. De hogere bedrijfswinst (EBIT) van 181 kEUR wordt partieel gecompenseerd 
door een lager financieel resultaat van 43 kEUR. Dit is o.m. te wijten aan de verlaging van de 
discontovoet op de recentst getekende contracten;  

- de nettowinst voor het eerste kwartaal van 2019 bedraagt 368 kEUR in vergelijking met een 
nettowinst van 245 kEUR voor het eerste kwartaal in 2018, hetgeen een toename inhoudt 
van 123 kEUR of 50,2% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018. Vooral de hogere 
bedrijfwinst (EBIT) ligt hier aan de basis  
 

 1ste kwartaal 

Kerncijfers 31.03.2019 31.03.2018 

 Over de periode eindigend op 31 maart kEUR kEUR 

  (niet-geauditeerd) (niet-geauditeerd) 

Omzet 4.689 4.629 

Winst voor belastingen   592 454 

Nettowinst    368 245 

EBITDA 1.010 1.038 

Brutowinstmarge (winst voor belastingen / omzet)(%) 12,6 9,8 

Winstmarge (nettowinst / omzet) (%) 7,9 5,3 

EBITDA marge (EBITDA / omzet) (%) 21,5 22,4 

 
Voornaamste aandachtspunten in de financiële positie per 31 maart 2019:   

 
- het eigen vermogen bedraagt 27.886 kEUR en vertegenwoordigt 65,0% van de passiva. De 

fluctuatie van het eigen vermogen bedraagt 294 kEUR en is samengesteld uit het resultaat 
van de periode (+368 kEUR) en additionele aankopen van eigen aandelen (-74 kEUR);  

- de financiële schulden, lange en korte termijn samen, bedragen 6.075 kEUR ten opzichte van 
6.450 kEUR op 31 december 2018. Zij werden aldus met 375 kEUR afgebouwd tijdens het 
eerste kwartaal van 2019; 
 

Kerncijfers 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2018 

 Over de periode eindigend op  kEUR kEUR kEUR 

  
(niet-

geauditeerd) 
 

(geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 

Eigen vermogen  27.886 27.592 27.454 

Lange en korte termijn financiële schulden  6.075 6.450 8.528 

Eigen vermogen / totaal passiva (%) 65,0 64,3 65,6 

LT en KT Financiële schulden / eigen vermogen (%) 21,8 23,4 31,1 
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Belangrijke gebeurtenissen tijdens het eerste kwartaal van 2019 

 
Op 5 februari 2019 werd de rechtszaak Openbaar Ministerie / Keyware Smart Card Division 
uitgesproken in het voordeel van Keyware. Het Openbaar Ministerie heeft evenwel een 
cassatieverzoek ingediend en de pleidooien dienaangaande vinden plaats in juni 2019.  
 
Er zijn geen andere belangrijke gebeurtenissen te melden m.b.t. het eerste kwartaal van 2019.  
 
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum 

 
Als belangrijke gebeurtenis valt de oprichting van Keyware SARL, een dochter naar Luxemburgs recht 
te melden, op 4 april 2019. Zowel de traditionele activiteiten als de fintech activiteiten van de Groep 
Keyware zullen hierdoor worden ontplooid in Luxemburg alsook in Noord-oost Frankrijk.  
 
Lexicon 

  
EBIT Earnings Before Interest and Taxes 

Wordt als het operationeel resultaat aanzien of dus bedrijfswinst / verlies 
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations 

Wordt gedefinieerd als het Bedrijfsresultaat (EBIT) + Afschrijvingen + 
waardeverminderingen op voorraden + waardeverminderingen op debiteuren + 
bijzondere verliezen (‘Impairments’) 
Gerealiseerde verliezen op debiteuren maken deel uit van de EBIT en derhalve 
niet van de EBITDA 

kEUR Duizenden euros 
pp Percentage punt 
 

Over Keyware 

 
Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor 

elektronisch betalen en software ontwikkeling.  
  
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    
 
Financiële kalender 

 
24-05-2019: Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders m.b.t. boekjaar 2018 
29-08-2019: halfjaarlijkse cijfers afgesloten op 30-06-2019 
07-11-2019: trimestriële cijfers afgesloten op 30-09-2019 

http://www.keyware.com/
http://www.keyware.com/
http://www.keyware.com/
http://www.keyware.com/

