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Keyware sluit een sterk derde kwartaal af 
 

 

Brussel, België – 12 november 2015 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de 

financiële resultaten bekend voor het derde kwartaal van 2015, dat werd afgesloten op 30 

september 2015.  

Niettegenstaande de lagere activiteit tijdens de zomerperiode zijn de resultaten uit het derde 

kwartaal van 2015 beduidend beter dan die van 2014.  De netto-winst van het derde kwartaal 

en over de eerste negen maanden van 2015 bedragen respectievelijk 1.253 kEUR en 3.617 

kEUR hetgeen meer dan het drievoudige vertegenwoordigt in vergelijking met dezelfde 

periodes in 2014. 

 
Keyware realiseert een nettowinst van 3.617 kEUR ten opzichte van een nettowinst van 1.018 

kEUR voor de negen eerste maanden van 2014 of een stijging van 255%. De winstmarge 

(nettowinst / omzet) bedraagt 38,97% ten opzichte van 15,34% tijdens dezelfde periode in 2014.  

 

Conform aan vorige kwartalen bevat het resultaat van het derde kwartaal 2015 een latente 

belastingsopbrengst van 212 kEUR die samenhangt met het uitdrukken van een bijkomende 

actieve belastingslatentie op fiscale verliezen conform de IFRS principes terzake. Dit 

vertegenwoordigt een opbrengst van 636 kEUR over de eerste negen maanden van 2015 die 

in 2014 nog niet erkend werd.  

 

Tijdens de eerste negen maanden van 2015 bedraagt de EBITDA 3.455 kEUR hetgeen een 

verhoging inhoudt van 2.034 kEUR of 143% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. De 

EBITDA marge (EBITDA / omzet) bedraagt 37,23% ten opzichte van 21,41% tijdens dezelfde 

periode in 2014. De vergelijkende periode in 2014 omvatte evenwel de kost verbonden aan 

het warrantenplan van 2014 van 230 kEUR hetgeen de EBITDA en netto winst voor hetzelfde 

bedrag hebben verminderd.  

 

Het derde kwartaal van 2015 wordt afgesloten met een omzet van 2.807 kEUR t.o.v. 2.371 kEUR 

vorig jaar. De omzet kent aldus een toename van 436 kEUR of 18,39% in vergelijking met 

dezelfde periode in 2014. Traditioneel gezien is de omzet in het derde kwartaal beïnvloed door 

de verlofperiode in de zomermaanden waardoor er minder contracten getekend kunnen 

worden.  

 

De sterke prestatie tijdens het derde kwartaal leidt tot een omzet over de eerste negen 

maanden van 2015 van 9.281 kEUR in vergelijking met 6.636 kEUR over dezelfde periode in 2014 

hetzij een verbetering van 2.645 kEUR of 39,86%. Dit is dan ook de voornaamste verklaring voor 

de significant hogere EBITDA en winstcijfers in 2015.  

 

Naast het gunstige effect van de asset deal werd de aangroei van de omzet gegenereerd 

door een verdere uitbreiding van het marktaandeel doorheen het jaar 2015. De toename 

wordt zowel in de divisie van de verhuuropbrengsten als in de divisie van de autorisatie-

opbrengsten gerealiseerd. Hierdoor wordt verwacht dat de kaap van 12.000 kEUR omzet 

behaald kan worden in 2015. Wat de uitgestelde betaling betreft van de asset deal kan de 

intiële raming van 198 kEUR behouden blijven. De afwikkeling is voorzien voor 1 januari 2016.  
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De cijfers 

 

 Negen maanden eindigend op 3de kwartaal eindigend op 

Kerncijfers over de periode 30.09.2015 30.09.2014 30.09.2015 30.09.2014 

eindigend op 30 september kEUR kEUR kEUR kEUR 
  (niet-geauditeerd) (niet-geauditeerd) (niet-geauditeerd) (niet-geauditeerd) 

Omzet 9.281 6.636 2.807 2.371 

Winst/(verlies) voor belastingen 2.983 1.018 1.041   387 

Netto winst/(verlies)  3.617 1.018 1.253    387 

EBITDA 3.455 1.421 1.230   515 

Nettocashflow 4.623 1.814 1.621   590 
Bruto-winst marge (winst voor 
belastingen / omzet) (%) 32,14 15,34 37,09 16,32 

Winstmarge (winst / omzet) (%) 38,97 15,34 44,63 16,32 

EBITDA marge (EBITDA / omzet) (%) 37,23 21,41 43,82 21,72 
 
De kerncijfers voor de eerste negen maanden en het derde kwartaal van 2015 kunnen als volgt 

samengevat worden.  

 
Eerste negen maanden van 2015: 
- de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 9.281 kEUR in vergelijking met 6.636 kEUR 

voor dezelfde periode in 2014, hetgeen neerkomt op een stijging van de omzet met 

2.645 kEUR of 39,86%; 

- de operationele cashflow (EBITDA) voor de eerste negen maanden bedraagt 3.455 

kEUR, ten opzichte van 1.421 kEUR voor de eerste negen maanden van 2014. De 

vergelijkende periode in 2014 omvatte weliswaar de kost verbonden aan het 

warrantenplan van 2014 ad 230 kEUR. Abstractie makend van deze kost bedraagt de 

EBITDA dan 1.651 kEUR. In vergelijking met deze EBITDA van 1.651 kEUR is de over de 

eerste negen maanden van 2015 gerealiseerde EBITDA 1.804 kEUR hoger of 109,27%; 

- de winst voor belastingen van de periode bedraagt 2.983 kEUR in vergelijking met 1.018 

kEUR per 30 september 2014, hetzij 1.965 kEUR hoger. Abstractie makend van de 

voorheen vermelde kost verbonden aan het warrantenplan van 230 kEUR bedraagt de 

winst voor belastingen van de periode in 2014 eerder 1.248 kEUR, zodat de in 2015 

gerealiseerde winst voor belastingen 1.735 kEUR hoger is of 139,02%;       

- de nettowinst van de periode bedraagt 3.617 kEUR in vergelijking met een nettowinst 

van 1.018 kEUR per 30 september 2014, hetzij een verbetering van 2.599 kEUR of 255,30%. 

De vergelijking tussen beide periodes is evenwel geïmpacteerd door enerzijds de in 

2015 verwerkte latente belastingsopbrengst van 636 kEUR en anderzijds de in 2014 

verwerkte kost verbonden aan de warranten van 230 kEUR hetgeen tesamen een 

verschil van 866 kEUR vertegenwoordigt;    

- de nettocashflow bedraagt 4.623 kEUR in vergelijking met 1.814 kEUR per 30 september 

2014 hetzij een toename van 2.809 kEUR of 154,85%; 

- de brutowinstmarge (bruto marge /omzet) bedraagt 78,02% ten opzichte van 76,99% 

per 30 september 2014. 
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Derde kwartaal van 2015: 
- de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 2.807 kEUR in vergelijking met 2.371 kEUR 

voor dezelfde periode in 2014, hetgeen neerkomt op een stijging van de omzet met 

436 kEUR of 18,39%; 

- de operationele cashflow (EBITDA) voor het derde kwartaal van 2015 bedraagt 1.230 

kEUR, ten opzichte van 515 kEUR voor het derde kwartaal van 2014. In dat derde 

kwartaal van 2014 werd evenwel de kost verbonden aan het warrantenplan van 2014 

verwerkt voor 230 kEUR. Abstractie makend van deze kost bedraagt de EBITDA dan 745 

kEUR. In vergelijking met deze EBITDA van 745 kEUR is de in het derde kwartaal 

gerealiseerde EBITDA zo’n 485 kEUR hoger of 65,10%; 

- de winst voor belastingen van het derde kwartaal bedraagt 1.041 kEUR in vergelijking 

met 387 kEUR in 2014, hetzij 654 kEUR hoger of 168,99%. Abstractie makend van de 

voorheen vermelde kost verbonden aan het warrantenplan van 230 kEUR bedraagt de 

winst voor belastingen van het derde kwartaal in 2014 eerder 617 kEUR, zodat de in het 

derde kwartaal van 2015 gerealiseerde winst voor belastingen 424 kEUR hoger is of 

68,72%;       

- de nettowinst van de periode bedraagt 1.253 kEUR in vergelijking met een nettowinst 

van 387 kEUR in het derde kwartaal van 2014, hetzij een verbetering van 866 kEUR of 

223,77%. De vergelijking tussen beide periodes is evenwel geïmpacteerd door enerzijds 

de in 2015 verwerkte latente belastingsopbrengst van 212 kEUR en anderzijds de in 2014 

verwerkte kost verbonden aan de warranten van 230 kEUR hetgeen tesamen een 

verschil van 442 kEUR vertegenwoordigt voor het derde kwartaal alleen;    

- de nettocashflow bedraagt 1.621 kEUR in vergelijking met 590 kEUR in het derde 

kwartaal van 2014 hetzij een toename van 1.031 kEUR of 174,75% ; 

- de brutowinstmarge (bruto marge / omzet) bedraagt 84,15% ten opzichte van 79,33% 

in het derde kwartaal van 2014. De verhoging is toe te schrijven aan een meer 

winstgevende productmix bij de verhuuropbrengsten en hogere autorisatie-

opbrengsten.  

 
 
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  

  


