
Keyware realiseert substantiële winst- en omzetgroei 

tijdens het eerste kwartaal 

Brussel, België – 21 mei 2015 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) 
maakt vandaag de financiële resultaten bekend voor het eerste kwartaal van 
2015, dat werd afgesloten op 31 maart 2015. 

Keyware realiseert een nettowinst van 926 kEUR ten opzichte van een nettowinst 

van 219 kEUR voor het eerste kwartaal 2014 of een stijging van 323%. De 

winstmarge (nettowinst / omzet) bedraagt 31,04% ten opzichte van 10,25% tijdens 

het eerste kwartaal van 2014.     

Het resultaat van het eerste kwartaal 2015 omvat tevens een latente 

belastingsopbrengst van 212 kEUR die samenhangt met het uitdrukken van een 

bijkomende actieve belastingslatentie op fiscale verliezen conform de IFRS principes 

terzake. 

Tijdens het eerste kwartaal van 2015 bedraagt de EBITDA 785 kEUR hetgeen een 

verhoging inhoudt van 369 kEUR of 88,7% ten opzichte van het eerste kwartaal van 

2014. De EBITDA marge (EBITDA / omzet) bedraagt 26,32% ten opzichte van 

19,48% tijdens het eerste kwartaal van 2014.  

Het eerste kwartaal van 2015 wordt afgesloten met een omzet van 2.983 kEUR t.o.v. 

2.136 kEUR vorig jaar. De omzet kent aldus een toename van 39,7% waarmee het 

zich situeert in de buurt van het vierde en beste kwartaal van 2014 waarin een omzet 

van 3.082 kEUR werd geregistreerd. 

Een eerste verklaring bij de toename van de omzet ligt in het feit dat in het eerste 

kwartaal van 2015 de Worldline toestellen een groter aandeel in de 

verhuurcontracten vertegenwoordigen in vergelijking met het eerste kwartaal van 

2014. 

Een tweede verklaring bij de toename van de omzet ligt in de overname van de 

verhuur- en koopcontracten van GlobalPay NV per 1 januari 2015. Deze overname, 

die onder de vorm van een asset deal werd gestructureerd, zal dus het boekjaar 

2015 impacteren over de volle 12 maanden. De overnameprijs zal gespreid worden 

betaald over 2015 en definitief vastgelegd op 31 december 2015. 

Zelfs bij het buiten beschouwing laten van de gunstige effecten van deze asset deal 

heeft Keyware haar marktaandeel in dit kwartaal verder kunnen uitbreiden, voor 

zowel de activiteit betaalterminals als de activiteit transactieovereenkomsten. 



In de gerapporteerde cijfers over het eerste kwartaal van 2015 werd PayItEasy 

BVBA, inmiddels een 100% dochtervennootschap, volgens de integrale methode 

geconsolideerd terwijl dit op basis van de vermogensmutatie was in het vergelijkend 

eerste kwartaal van 2014 gezien de toenmalige participatie van 50%. Om tot een 

vergelijkbare voorstelling te komen voor het eerste kwartaal 2014 dient het resultaat 

uit joint ventures ad 11 kEUR (verlies) eigenlijk onder de diensten en diverse 

goederen worden opgenomen zij het voor 22 kEUR. Over het eerste kwartaal van 

2015 werd een break-even resultaat behaald door het stijgend aantal transacties dat 

over het eigen platform verloopt. 

Eerste kwartaal van 2015: 

  

 de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 2.983 kEUR in vergelijking met 

2.136 kEUR voor dezelfde periode in 2014, hetgeen neerkomt op een 

toename van de omzet met 39,7% in vergelijking met het eerste kwartaal van 

2014; 

 de operationele cashflow (EBITDA) voor het eerste kwartaal bedraagt 785 

kEUR ten opzichte van 416 kEUR voor het eerste kwartaal van 2014 hetzij 

een verbetering van 369 kEUR of 88,7%; 

 de winst voor belastingen bedraagt 716 kEUR in vergelijking met 219 kEUR 

voor het eerste kwartaal in 2014, hetzij een verbetering van 497 kEUR of 

227% tijdens het eerste kwartaal van 2014; 

 de nettowinst bedraagt 926 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 219 

kEUR per 31 maart 2014, hetgeen een verbetering inhoudt van 707 kEUR of 

323% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014; 

 de nettocashflow bedraagt 1.161 kEUR in vergelijking met 560 kEUR per 31 

maart 2014, hetzij een toename van 601 kEUR of 107% in vergelijking met het 

eerste kwartaal van 2014 

 

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.  

 

http://www.keyware.com/

