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Keyware	  ziet	  winst	  bijna	  verviervoudigen	  
Steeds	  meer	  handelaars	  kiezen	  voor	  gebruik	  van	  betaalterminals	  	  

Donderdag 20 augustus 2015 — Embargo tot 18 uur 

• In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2014 steeg de omzet met de helft tot 6.474 

kEUR, de netto winst verviervoudigde bijna tot 2.364 kEUR.  

• Het is zoeken naar Belgische bedrijven die betere cijfers kunnen voorleggen dan 

Keyware. 

• Analisten van Goldhar en Morningstar schatten de beurswaarde momenteel tot meer 

dan drie keer hoger dan de huidige waarde van het aandeel. 

We betalen almaar vaker met de bankkaart en dat vertaalt zich vandaag overduidelijk in 
spectaculaire halfjaarlijkse resultaten voor Keyware, de op één na grootste aanbieder van 
betalingsdiensten in ons land. De omzet van de betalingsspecialist nam tijdens de eerste zes 
maanden van dit jaar met de helft toe, de winst werd bijna verviervoudigd in vergelijking 
met het eerste semester van 2014. Belangrijkste oorzaak van dit succesvolle voorjaar is de 
toename van betaalterminals bij winkeliers en een verregaand partnership.  
	  
De cijfers die Keyware in het eerste kwartaal kon voorleggen, waren al indrukwekkend. In het 
tweede kwartaal bleek het beursgenoteerde bedrijf (‘KEYW’ op Euronext Brussel) zichzelf 
nogmaals te overtreffen. De betalingsspecialist realiseerde in het tweede kwartaal zo een 
omzet van 3.491 kEUR en een winst van 1.438 kEUR.  
 
Op die manier mag het volledige eerste semester van 2015 op z’n minst “geslaagd”  
genoemd worden. In vergelijking met de eerste jaarhelft van 2014 steeg de omzet zo met de 
helft tot 6.474 kEUR, de netto winst verviervoudigde bijna tot 2.364 kEUR. Het is zoeken naar 
Belgische bedrijven die betere cijfers kunnen voorleggen dan Keyware. Analisten van 
Goldhar en Morningstar schatten de beurswaarde momenteel tot meer dan drie keer hoger 
dan de huidige waarde van het aandeel.  

	  
Méér	  betaalterminals	  
	  
Keyware wijt de forse opgang aan verschillende factoren. “De Belg grijpt inderdaad vaker 
naar de bankkaart. Alleen al tijdens de maand juli verwerkte elke winkelier in ons land zo 
gemiddeld 5 procent méér betalingen dan in juli 2014. Zelfs voor kleine bedragen wordt 
tegenwoordig elektronisch betaald”, zegt CEO Stéphane Vandervelde.  
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“Belangrijk daarbij is vooral de toename van winkeliers die onze betaalterminals gebruiken. 
De groei die we normaal gezien op een jaar realiseren, hebben we dit keer op zes maanden 
tijd verwezenlijkt. Vandaag beheren we meer dan 20.000 klanten, en dat vertaalt zich in 
sterke stijgingen van de betaaltransacties via de Keyware hosts.”  
 
De recente financiële resultaten komen niet als een verrassing voor wie het bedrijf al jaren 
volgt. “Door nauwgezet de nieuwe ontwikkelingen te volgen en door in te gaan op 
opportuniteiten, wordt onze bedrijfsvoering altijd maar efficiënter”, aldus Vandervelde. “Zo 
slagen we erin om onze marges te vergroten én om tegelijk voordeligere contracten aan te 
bieden aan onze klanten.” Zo sloot Keyware in juni onder meer nog een verregaand 
partnership met concurrent-partner Worldline, waardoor beiden hun marktpositie fors 
versterken. “Door dit soort partnership kunnen we blijven innoveren en groeien”, besluit 
Vandervelde.  

	  
Eerste semester van 2015: 
 
- de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 6.474 kEUR in vergelijking met 4.265 kEUR 

voor dezelfde periode in 2014, hetgeen neerkomt op een toename van de omzet 
met 2.209 kEUR of 51,8% in vergelijking met het eerste semester van 2014; 

- de operationele cashflow (EBITDA) voor het eerste semester bedraagt 2.225 kEUR ten 
opzichte van 906 kEUR voor het eerste semester van 2014 hetzij een verbetering van 
1.319 kEUR of 145,6%;  

- de winst voor belastingen bedraagt 1.942 kEUR in vergelijking met 631 kEUR voor het 
eerste semester in 2014, hetzij een verbetering van 1.311 kEUR of 207,8%;  

- de netto winst bedraagt 2.364 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 631 kEUR 
voor het eerste semester van 2014, hetgeen een verbetering inhoudt van 1.733 kEUR 
of 274,6%; 

- de netto cashflow bedraagt 3.002 kEUR in vergelijking met 1.224 kEUR voor het eerste 
semester van 2014, hetzij een toename van 1.778 kEUR of 145,3%   

	  

 
1ste semester 

Kerncijfers 30.06.2015 30.06.2014 

 Over de periode eindigend op 30 juni kEUR kEUR 

  
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 

  
  Omzet 6.474 4.265 

Winst/(verlies) voor belastingen van de periode 1.942 631 

Winst/(verlies) van de periode  2.364 631 

EBITDA 2.225 906 

Netto cashflow 3.002 1.224 
Brutowinstmarge (winst voor belastingen / 
omzet)(%) 30,00 14,79 

Winstmarge (netto winst / omzet) (%) 36,52 14,79 

EBITDA marge (EBITDA / omzet) (%) 34,37 21,24 
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Tweede kwartaal van 2015: 
 
- de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 3.491 kEUR in vergelijking met 2.129 kEUR 

over het tweede kwartaal in 2014, hetgeen neerkomt op een toename van de omzet 
met 1.362 kEUR of 64,0%; 

- de operationele cashflow (EBITDA) bedraagt 1.440 kEUR ten opzichte van 490 kEUR 
voor het tweede kwartaal van 2014 hetzij een verbetering van 950 kEUR of 193,9%;  

- de winst voor belastingen bedraagt 1.226 kEUR in vergelijking met 412 kEUR voor het 
tweede kwartaal in 2014, hetzij een verbetering van 814 kEUR of 197,6%;  

- de netto winst bedraagt 1.438 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 412 kEUR 
over het tweede kwartaal in 2014, hetgeen een verbetering inhoudt van 1.026 kEUR 
of 249,0%;  

- de netto cashflow bedraagt 1.841 kEUR in vergelijking met 664 kEUR, hetzij een 
toename van 1.177 kEUR of 177,3% in vergelijking met het tweede kwartaal van 2014 

 

 
2de kwartaal 

Kerncijfers 30.06.2015 30.06.2014 

 Over de periode eindigend op 30 juni kEUR kEUR 

  
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 

  
  Omzet 3.491 2.129 

Winst/(verlies) voor belastingen van de periode 1.226 412 

Winst/(verlies) van de periode  1.438 412 

EBITDA 1.440 490 

Netto cashflow 1.841 664 
Brutowinstmarge (winst voor belastingen / 
omzet)(%) 35,12 19,35 

Winstmarge (netto winst / omzet) (%) 41,19 19,35 

EBITDA marge (EBITDA / omzet) (%) 41,25 23,02 
 

	  
	  
	  
	  
Perscontact	  
	  	  
Stéphane	  Vandervelde,	  CEO	  	  
0478/20.80.28	  -‐	  svandervelde@be.keyware.com	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Over	  Keyware	  
Keyware	  (EURONEXT	  Brussel:	  KEYW)	  is	  een	  vooraanstaande	  leverancier	  van	  oplossingen	  voor	  
elektronische	  betalingen,	  getrouwheidssystemen,	  identiteitstoepassingen	  en	  daaraan	  verwant	  
transactiebeheer.	  Keyware	  is	  gevestigd	  in	  Zaventem.	  Meer	  informatie	  vind	  je	  op	  www.keyware.com.	  


