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Keyware sluit een uitstekend derde kwartaal af 
 

 

Brussel, België – 13 november 2014 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de 

financiële resultaten bekend voor het derde kwartaal van 2014, dat werd afgesloten op 30 

september 2014.  

De netto-winst van het derde kwartaal en over de eerste negen maanden bedragen 

respectievelijk 387 kEUR en 1.018 kEUR hetgeen zo goed als een verdubbeling inhoudt ten 

opzichte van de vergelijkbare periodes in 2013. Hiermede wordt bovendien de verbeterde 

rendabiliteit van het tweede kwartaal van 2014 opnieuw bevestigd.   

 

Dankzij een sterk derde kwartaal van 2014 bedraagt de omzet over de 9 eerste maanden 

6.636 kEUR hetgeen een toename vertegenwoordigt van 102 kEUR of 1,62%.  

 

De toename van de bruto-marge en van de andere bedrijfsopbrengsten en een significant 

minder aantal stopzettingen contribueren tot de verbetering van de EBITDA van 1.094 kEUR 

tot 1.421 kEUR over de negen eerste maanden van 2014. Bovendien werd deze periode 

minder geïmpacteerd door waardeverminderingen op debiteuren ten gevolge van falingen, 

hetgeen bijkomend een verklaring biedt voor de toename van de netto-winst tot 

respectievelijk 387 kEUR en 1.018 kEUR in vergelijking met respectievelijk 182 kEUR en 521 kEUR 

voor de vergelijkbare periodes van 2013.  

 

Het derde kwartaal op zich tekende eveneens een forse verbetering van de omzet op van 

2.371 kEUR t.o.v. 2.129 kEUR en 2.136 kEUR voor respectievelijk het tweede en het eerste 

kwartaal van 2014. Zo bedraagt de toename van de omzet t.o.v. het vorige kwartaal 242 

kEUR (+11,37%) en ook voor het laatste kwartaal van 2014 zijn de vooruitzichten positief. Een 

evenwaardig kwartaal als het derde zou de jaaromzet rond de kaap van 9.000 kEUR 

brengen.  

 

Deze omzettoename werd gerealiseerd dankzij de aangroei van het terminalpark, zowel 

binnen Keywares traditionele markten als binnen het middensegment gekenmerkt door 

klanten die meerdere terminals afnemen.  

 

Het lager aantal faillissementen in 2014 kwam de netto-aangroei van het terminalpark ook 

ten goede. Bij de vergelijking met de periodes van 2013 dient men voor ogen te houden dat 

men toen op macro-economisch vlak te kampen had met een nationale stijging van het 

aantal faillisementen. Ook bij Keyware kwam dit tot uiting vermits deze afwaarderingen veruit 

deze in de voorgaande boekjaren overtroffen.  

  

De inkomstenstroom uit de transactieabonnementen blijft een groeiende en significante 

inkomstenbron. Keyware’s aanpak bestaat erin innovatieve oplossingen aan te bieden 

waardoor het electronisch betalen in alle opzichten beter verloopt. Keyware’s dochterbedrijf,  

PayItEasy BVBA, speelt hierbij een belangrijke rol vermits zij tot doel heeft de betaaldiensten 

aan derde partijen verder uit te breiden.      
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Zoals gesteld verwacht Keyware de kaap van 9.000 kEUR omzet te benaderen en zowel de 

EBITDA als de netto winst van 2013, respectievelijk 1.895 kEUR en 1.029 kEUR, te bevestigen in 

2014.    

 

 
De cijfers 

 

 

 
Negen maanden eindigend op 3de kwartaal 

Kerncijfers over de periode 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 

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

  
    Omzet 6.636 6.530 2.371 2.022 

      

Winst/(verlies) van de periode 1.018 521 387 182 

      

EBITDA 1.421 1.094 515 386 

Nettocashflow 1.814 1.564 590 515 
 
De kerncijfers voor de eerste negen maanden en het derde kwartaal van 2014 kunnen als 

volgt samengevat worden: 

 
Eerste negen maanden van 2014: 
 

- de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 6.636 kEUR in vergelijking met 6.530 kEUR 

voor dezelfde periode in 2013, hetgeen neerkomt op een stijging van de omzet met 

1,62%; 

- de operationele cashflow (EBITDA) voor de eerste negen maanden bedraagt 1.421 

kEUR, ten opzichte van 1.094 kEUR voor de eerste negen maanden van 2013; 

- de nettowinst van de periode bedraagt 1.018 kEUR in vergelijking met een nettowinst 

van 521 kEUR per 30 september 2013; 

- de nettocashflow bedraagt 1.814 kEUR in vergelijking met 1.564 kEUR per 30 

september 2013; 

- de brutowinstmarge bedraagt 76,99% en is in lijn met vorig jaar. 

 
Derde kwartaal van 2014: 
 
- de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 2.371 kEUR in vergelijking met 2.022 kEUR 

voor dezelfde periode in 2013, hetgeen neerkomt op een stijging van de omzet met 

17,26 % in dit kwartaal; 

- de operationele cashflow (EBITDA) voor het derde kwartaal bedraagt 515 kEUR, ten 

opzichte van 386 kEUR voor het derde kwartaal van 2013; 

- de nettowinst van de periode bedraagt 387 kEUR in vergelijking met een nettowinst 

van 182 kEUR voor het derde kwartaal van 2013; 

- de nettocashflow bedraagt 590 kEUR in vergelijking met 515 kEUR voor het derde 

kwartaal van 2013; 

- de brutowinstmarge blijft eveneens gehandhaafd op 79,33%. 
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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  

  


