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Keyware bevestigt 

EBITDA- en netto winst stijging   
 

 

Brussel, België – 22 mei 2014 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de 

financiële resultaten bekend voor het eerste kwartaal van 2014, dat werd afgesloten op 31 

maart 2014.  

De omzet kent een afname van 2,6%. Keyware realiseert een nettowinst van 219 kEUR ten 

opzichte van een nettowinst van 159 kEUR voor het eerste kwartaal 2013 of een stijging van 

38%. De netto cashflow groeit van 498 kEUR naar 560 kEUR.    

 

Het eerste kwartaal van 2014 wordt afgesloten met een omzet van 2.136 kEUR t.o.v. 2.193 

kEUR vorig jaar.  

 

Tijdens het eerste kwartaal van 2014 is de productmix aan toestellen veranderd. Keyware 

verhuurt nu ook Worldline terminals, waarmee er een partnership werd afgesloten medio 

2013.  

 

In vergelijking met het voorgaande kwartaal (Q4 2013) heeft Keyware haar marktaandeel 

verder kunnen uitbreiden, voor zowel de activiteit betaalterminals als de activiteit 

transactieovereenkomsten.  

 

Keyware zal verder blijven focussen op een groei van beide activiteiten doorheen 2014.  

 

Eerste kwartaal van 2014: 

 

- de Groep heeft een omzet gerealiseerd ten belope van 2.136 kEUR in vergelijking met 

2.193 kEUR voor dezelfde periode in 2013, hetgeen neerkomt op een afname van de 

omzet met 2,6%; 

- de operationele cashflow (EBITDA) voor het eerste kwartaal bedraagt 416 kEUR ten 

opzichte van 366 kEUR voor het eerste kwartaal van 2013 of een verbering van 50 

kEUR;  

- de nettowinst bedraagt 219 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 159 kEUR per 

31 maart 2013, hetgeen een verbetering inhoudt van 60 kEUR; 

- de nettocashflow bedraagt 560 kEUR in vergelijking met 498 kEUR per 31 maart 2013; 

 

 1ste kwartaal 

Kerncijfers 31.03.2014 31.03.2013 

 Over de periode eindigend op 31 maart kEUR kEUR 
  (niet-geauditeerd) (niet-geauditeerd) 

Omzet 2.136 2.193 

Winst/(verlies) van de periode  219 159 

EBITDA 416 366 

Netto cashflow 560 498 
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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  

  

http://www.keyware.com/

