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Keyware realiseert substantiële omzetgroei tijdens 

eerste kwartaal 
 

 

Brussel, België – 18 mei 2017 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de 

financiële resultaten bekend voor het eerste kwartaal van 2017, dat werd afgesloten op 31 

maart 2017.  

 

Keyware blijft groeien dankzij succes van elektronisch betalen. 

 

Dat almaar meer handelaars er de voorkeur aan geven om hun klanten met de kaart te laten 

betalen, vertaalt zich opnieuw in groeicijfers voor Keyware. De verhuurder van betaalterminals 

kende tijdens het eerste kwartaal een omzetstijging van 12,6 procent. Die stijging is vooral toe 

te schrijven aan de autorisatie-opbrengsten. Ondanks de lage transactiekosten, ook voor 

kleine bedragen, steeg de omzet uit die transactiekosten met maar liefst 57 procent. Dat is te 

verklaren door de sterke stijging van het aantal elektronische betalingen per terminal. 

 

“Onze handelaars hebben in het eerste kwartaal van dit jaar meer inkomsten gehaald uit hun 

betaalterminals, en dat vertaalt zich in groeicijfers voor Keyware”, zegt Stéphane Vandervelde, 

CEO van Keyware. “De cijfers bevestigen een trend die we al langer zien: consumenten grijpen 

sneller naar hun betaalkaart. Dat gaat nu eenmaal sneller dan cash, en voor de handelaars is 

het bovendien veiliger.” 

 

De groeicijfers van Keyware en de verschuiving naar autorisatie-opbrengsten als 

inkomstenbron bevestigen de trend die ook al in de jaarcijfers van 2016 zichtbaar was. 

Hieronder vindt u in detail alle cijfers van het eerste kwartaal, dat onder meer getekend werd 

door de overname van EasyOrder, waarmee Keyware voortaan een omnichannel-aanbod 

heeft voor haar klanten. 

 

De kerncijfers voor eerste kwartaal van 2017 samengevat 

✓ Netto-winst bedraagt 722 kEUR ten opzichte van 749 kEUR (voor het eerste 

kwartaal van 2016)  

✓ Winst voor belastingen bedraagt 1.088 kEUR ten opzichte van 1.006 kEUR (voor 

het eerste kwartaal van 2016) 

✓ EBITDA neemt toe van 1.180 kEUR (voor het eerste kwartaal van 2016) tot 1.259 

kEUR 

✓ Omzet stijgt met 12,6% van 4.021 kEUR (voor het eerste kwartaal van 2016) naar 

4.528 kEUR, voornamelijk door hogere autorisatie-opbrengsten 

✓ Het eerste kwartaal van 2017 houdt rekening met de contributie tot het resultaat 

van Magellan (40% belang), Keyware Transactions & Processing GmbH 

(dochter) en EasyOrder BVBA (dochter); deze entiteiten waren nog niet 

opgenomen in de perimeter van het vergelijkend eerste kwartaal van 2016 

✓ De acquisitie van de aandelen van EasyOrder komt neer op 700 kEUR, waarvan 

er reeds 425 kEUR in cash werd betaald in het eerste kwartaal van 2017. Het 

saldo van 275 kEUR zal gedeeltelijk in 2017 en in 2018 betaald dienen te worden  
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Voornaamste resultaat-indicatoren van het eerste kwartaal van 2017: 

 

- de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 4.528 kEUR in vergelijking met 4.021 

kEUR voor dezelfde periode in 2016, hetgeen neerkomt op een toename van 

de omzet met 507 kEUR of 12,6% in vergelijking met het eerste kwartaal van 

2016; 

- de omzet van het eerste kwartaal van 2017 bestaat voor respectievelijk 2.502 

kEUR uit opbrengsten met betrekking tot terminals (t.o.v. 2.889 kEUR per 31 

maart 2016) en 1.785 kEUR uit opbrengsten met betrekking tot autorisaties (t.o.v. 

1.132 kEUR per 31 maart 2016). Derhalve situeert de verhoging zich voornamelijk 

op het vlak van het segment van de autorisaties. Deze tendens waarin de 

transactieopbrengsten aan belang toenemen is analoog aan die van het 

boekjaar 2016;      

- de operationele cashflow (EBITDA) voor het eerste kwartaal van 2017 bedraagt 

1.259 kEUR ten opzichte van 1.180 kEUR voor het eerste kwartaal van 2016 hetzij 

een verbetering van 79 kEUR of 6,7%;  

- de winst voor belastingen voor het eerste kwartaal van 2017 bedraagt 1.088 

kEUR in vergelijking met 1.006 kEUR voor het eerste kwartaal in 2016, hetzij een 

verbetering van 82 kEUR of 8,2%;  

- de nettowinst voor het eerste kwartaal van 2017 bedraagt 722 kEUR in 

vergelijking met een nettowinst van 749 kEUR voor het eerste kwartaal in 2016, 

hetgeen een afname inhoudt van 27 kEUR of 3,6% in vergelijking met het eerste 

kwartaal van 2016. Dit verschil is te wijten aan het feit de cijfers van het eerste 

kwartaal van 2017 het aandeel in geassocieerde ondernemingen omvat. Dit 

aandeel bedraagt – 75 kEUR (verlies) waardoor de nettowinst lager is 
 

 1ste kwartaal 

Kerncijfers 31.03.2017 31.03.2016 

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

Omzet 4.528 4.021 

Winst voor belastingen   1.088 1.006 

Nettowinst    722 749 

EBITDA 1.259 1.180 
Brutowinstmarge (winst voor belastingen / 
omzet)(%) 24,03 25,02 

Winstmarge (nettowinst / omzet) (%) 15,95 18,63 

EBITDA marge (EBITDA / omzet) (%) 27,80 29,35 
 

Gewijzigde perimeter 

 

In vergelijking met de cijfers van het eerste kwartaal van 2016 zijn de huidige cijfers 

beïnvloed door de volgende wijzigingen in de perimeter: 

- de oprichting van de dochtervennootschap naar Duits recht Keyware 

Transactions & Processing GmbH in juni 2016. Deze vennootschap is nog in volle 

opstart. De contributie tot de omzet, EBIT, EBITDA en netto-resultaat bedraagt 

respectievelijk 7 kEUR, - 85 kEUR (verlies) voor zowel EBIT, EBITDA als netto-

resultaat. In 2016 werd een verlies geleden van 102 kEUR;  
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- de overname van de vennootschap naar Belgisch recht EasyOrder VOF in 

januari 2017. Ook deze vennootschap is in volle opstartfase. De contributie tot 

de omzet, EBIT en EBITDA bedraagt respectievelijk 33 kEUR, 31 kEUR en – 4 kEUR 

(verlies). De contributie tot de netto-winst bedraagt 8 kEUR;  

- het verwerven van een belang van 40% in de vennootschap naar Frans recht 

Magellan SAS op 30 september 2016. Deze participatie wordt volgens de 

vermogensmutatiemethode verwerkt. De contributie tot het resultaat van het 

eerste trimester van 2017 komt neer op een verlies van 75 kEUR. De activiteit 

van dit softwarebedrijf is eerder van cyclische aard met een duidelijk 

zwaartepunt naar het jaareinde toe. De contributie tot het resultaat van 2016 

was positief ten belope van 105 kEUR (impact volledig in het vierde kwartaal) 

 

Voornaamste aandachtspunten in de financiële positie per 31 maart 2017:   

 

- het eigen vermogen bedraagt 27.456 kEUR en vertegenwoordigt 73,99% van 

de passiva. Tijdens het eerste kwartaal van 2017 werd op 24/03/2017 een 

kapitaalverhoging doorgevoerd via uitoefening van 425.000 warranten. Dit 

ging gepaard met een instroom van liquide middelen van 298 kEUR;  

- de financiële schulden, lange en korte termijn samen, werden met 495 kEUR 

afgebouwd sinds 31 december 2016 en bedragen 5.797 kEUR; 

- de handels- en overige schulden kennen een afname van 222 kEUR ten 

opzichte van 31 december 2016 en bedragen 2.697 kEUR ten opzichte van 

2.919 kEUR;  

- de acquisitie van EasyOrder is slechts gedeeltelijk betaald. Van de investering 

van 700 kEUR dient er nog 275 kEUR te worden betaald. 75 kEUR onder de vorm 

van aandelen van Keyware Technologies op korte termijn en een saldo van 

200 kEUR in functie van het behalen van bepaalde KPI’s. Zodoende is dit als 

een voorziening verwerkt in de balans 
 

Kerncijfers 31.03.2017 31.12.2016 31.03.2016 

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

Eigen vermogen  27.456 26.436 24.432 
Lange en korte termijn financiële 
schulden  5.797 6.292 3.768 

Eigen vermogen / totaal passiva (%) 73,99 73,03 79,46 
LT en KT Financiële schulden / eigen 
vermogen (%) 21,11 23,80 15,42  
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Belangrijke gebeurtenissen tijdens het eerste kwartaal van 2017 

 

ACQUISITIE VAN EASYORDER 

 

Vooreerst is er de acquisitie van de aandelen EasyOrder VOF te melden voor een 

bedrag van 700 kEUR. EasyOrder VOF heeft een betaalapp ontwikkeld die als een 

complementaire oplossing aan de betaalterminals kan worden aanzien. 

 

De investering vertegenwoordigt een bedrag van 700 kEUR waarvan er in januari 2017 

reeds 425 kEUR cash werd betaald. Een volgende schijf van 75 kEUR zal worden 

betaald in aandelen van Keyware Technologies, uiterlijk 30 juni 2017. Wat het saldo 

van 200 kEUR betreft zal dit worden betaald in 2017 en in 2018 in functie van het 

behalen van de door beide partijen aanvaarde KPI’s. Er kan dus een tweede betaling 

van maximaal 100 kEUR plaatsvinden eind 2017 en een slotbetaling van maximaal 100 

kEUR eind 2018. Mocht eind 2018 het volledige bedrag van 700 kEUR nog niet zijn 

betaald, dan zal het saldo worden betaald in 2019 onder assumptie van het behalen 

van de gedefinieerde KPI’s.  

 

Op 31 maart 2017 werd EasyOrder omgevormd naar een BVBA.  
 

BEROEP TEGEN HET VONNIS VAN DE STRAFZAAK 

 

In het kader van de Strafzaak Openbaar Ministerie / Keyware Smart Card Division heeft 

Keyware een beroep ingediend op 13/01/2017 tegen de uitspraak van 15/12/2016, 

die Keyware veroordeelde tot de betaling van een bedrag van 750 kEUR. Ook het 

Openbaar Ministerie heeft een volgberoep ingediend.  

 
 

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 

KPI Key Performance Indicators 
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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/
http://www.keyware.com/

