
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE     

    

1 

 

PERSBERICHT        8 november 2018 – 20:00 uur 
 

 

Keyware consolideert dankzij groei in software 
Stijgende omzet uit transacties toont achteruitgang van cash betalingen aan 

 
Zaventem, België – 8 november 2018 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de 
financiële resultaten bekend voor de eerste negen maanden van 2018, afgesloten op 30 september 
2018. De fintechspecialist ziet de omzet uit de softwaredivisie opnieuw stijgen — zowel het 
webshopplatform voor kleinhandelaars EasyOrder als de financiële dienstverlener Magellan doen 
het goed. Bij de autorisaties steeg het aantal transacties, wat erop wijst dat cashbetalingen op de 
terugweg zijn. De betaalterminals tekenen evenwel een daling op van de omzet.  
 

De kerncijfers voor de eerste negen maanden van 2018 kunnen als volgt worden samengevat : 
 

De eerste negen maanden van 2018 samengevat 

✓ omzet bedraagt 14.126 kEUR ten opzichte van 13.773 kEUR op 30 september 2017 

✓ winst voor belastingen bedraagt 606 kEUR ten opzichte van 2.079 kEUR op 30 september 
2017 

✓ EBITDA neemt af van 2.852 kEUR op 30 september 2017 tot 2.467 kEUR 

✓ netto-winst bedraagt 91 kEUR ten opzichte van 1.388 kEUR op 30 september 2017  
✓ de Groep beschikt per 30 september 2018 over 4.211 kEUR liquide middelen t.o.v. 3.325 

kEUR op 31 december 2017 

✓ de financiële schulden bedragen 7.236 kEUR t.o.v. 9.295 kEUR op 31 december 2017 

 
Commercieel gedeelte 

 
Sinds Keyware Groep de omschakeling maakte van een zuiver servicebedrijf naar een volwaardige 
softwareontwikkelaar, zijn er heel wat investeringen gebeurd die renderen aangezien de 
softwaredivisie verder groeit. 
 
EasyOrder telt alsmaar meer klanten. Het platform biedt handelaars de gelegenheid om hun klanten 
een online webshop en een gepersonaliseerde app aan te bieden, waarlangs ze bestellingen en 
betalingen kunnen verwerken. Onder andere frituuruitbaters, bakkers, delicatessenzaken, 
broodjeszaken, beenhouwers, ... maken er dankbaar gebruik van om wachtrijen te verminderen. 
Omdat de bestellingen de hoeveelheden ook voorspelbaarder maken, stijgt bij veel handelszaken de 
omzet. 
 
Ook Magellan groeit. De van oorsprong Franse softwareleverancier biedt in de financiële sector 
diensten aan, bijvoorbeeld om online betalingen te beveiligen. In België tekende de eerste handelaar 
een contract om zijn klanten de kans te bieden hun aankopen gespreid te betalen. 
 
Cash betalingen op de terugweg 
 
De verhuur van betaalterminals kende een moeilijker kwartaal, voornamelijk bij eenmanszaken en 
KMO’s. De omzet uit transacties stijgt wel, omdat er per terminal meer betalingen gebeuren. Dat 
wijst erop dat cash betalingen verder op hun retour zijn, ten voordele van elektronische transacties. 
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CEO Stéphane Vandervelde: “Betalingen met cash zijn minder en minder populair. België had op dat 
vlak een achterstand op bijvoorbeeld Nederland, maar nu zien ook steeds meer Belgen de voordelen 
van betalingen met de kaart in.”  
 

Voornaamste resultaat-indicatoren van de eerste negen maanden van 2018 

 

- de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 14.126 kEUR in vergelijking met 13.773 kEUR 
voor dezelfde periode in 2017, hetgeen neerkomt op een toename van de omzet met 353 
kEUR of 2,6% in vergelijking met de eerste negen maanden van 2017; 

- de omzet van de eerste negen maanden van 2017 bestaat voor respectievelijk 5.525 kEUR uit 
opbrengsten met betrekking tot terminals (tov 6.607 kEUR per 30 september 2017) en 6.651 
kEUR uit opbrengsten met betrekking tot autorisaties (tov 6.266 kEUR per 30 september 
2017). Anderzijds bedraagt de contributie tot de omzet van het softwaresegment 1.950 kEUR 
(tov 690 kEUR per 30 september 2017);  

- inzake de terminal activiteit wordt de afname van 1.082 kEUR of 16,4% verklaard door een 
beduidend lager aantal nieuwe contracten getekend in de eerste negen maanden van 2018 
(vooral in het eerste en derde kwartaal) ten opzichte van 2017 met wederom een 
produktmix bestaande uit meer goedkope terminals;  

- anderzijds bevestigt het segment van de autorisaties de groei door een stijging van 385 kEUR 
hetzij 6,1% door betere commissies;   

- het softwaresegment heeft een omzet van 1.950 kEUR gegenereerd, hetzij een stijging met 
1.260 kEUR of 182,6% tov dezelfde periode in 2017. Deze toename is voornamelijk te wijten 
aan het feit dat Magellan pas sinds 1 juli 2017 volledig is geconsolideerd en dus voor slechts 
één kwartaal wordt opgenomen daar waar de 2018 cijfers drie kwartalen omvatten;  

- de operationele rendabiliteit (EBITDA) voor de eerste negen maanden bedraagt 2.467 kEUR 
ten opzichte van 2.852 kEUR voor de eerste negen maanden van 2017 hetzij een 
vermindering van 385 kEUR of 13,5%. Deze vermindering is toe te schrijven aan de lagere 
bruto-marge in het segment van de betaalterminals, de integratie van Magellan (meer 
algemene onkosten en personeelskosten) alsmede de opstartfase van EasyOrder;  

- de winst voor belastingen bedraagt 606 kEUR in vergelijking met 2.079 kEUR voor de eerste 
negen maanden van 2017, hetzij een vermindering van 1.473 kEUR of 70,9% door zowel een 
lager bedrijfs- (EBIT) (1.316 kEUR lager) als een lager financieel resultaat (157 kEUR lager);  

- de nettowinst bedraagt 91 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 1.388 kEUR voor de 
eerste negen maanden van 2017, hetgeen een afname inhoudt van 1.297 kEUR of 93,4% in 
vergelijking hiermee. De vermindering vloeit voort uit de bovenvermelde factoren 
 

 Eerste 9 maanden 

Kerncijfers 30.09.2018 30.09.2017 

 Over de periode eindigend op 30 september kEUR kEUR 
  (niet-geauditeerd) (niet-geauditeerd) 

Omzet 14.126 13.773 

Winst / verlies voor belastingen  606 2.079 

Winst / verlies van de periode  91 1.388 

EBITDA 2.467 2.852 

Brutowinstmarge (winst voor belastingen / omzet)(%) 4,3 15,1 

Winstmarge (netto winst / omzet) (%) 0,6 10,1 

EBITDA marge (EBITDA / omzet) (%) 17,5 20,7 
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Voornaamste aandachtspunten in de financiële positie per 30 september 2018 
 

- het eigen vermogen bedraagt 27.057 kEUR en vertegenwoordigt 67,9% van de passiva. De 
procentuele toename is voornamelijk het gevolg van vermindering van het balanstotaal, dat 
significanter afnam dan de daling van het eigen vermogen zelf; 

- als mutaties van het eigen vermogen zijn naast het resultaat van de periode (91 kEUR), 
tevens de inkoop van eigen aandelen (223 kEUR en een afwaardering van – 178 kEUR), de 
kapitaalverhoging door uitoefening van warranten (415 kEUR) en de uitkering van een 
interimdividend te melden (659 kEUR);  

- de financiële schulden bedragen 7.236 kEUR en nemen in totaliteit af met 2.059 kEUR in 
vergelijking met 31 december 2017. De netto-afname is het gevolg van de terugbetalingen 
van de bestaande leningen terwijl er geen noemenswaardige nieuwe leningen werden 
gecontracteerd; 

- de liquide middelen bedragen 4.211 kEUR per 30 september 2018 en nemen met 886 kEUR 
toe in vergelijking met 31 december 2017   

 

Kerncijfers 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

 Over de periode eindigend  kEUR kEUR kEUR 

  
(niet-

geauditeerd) 
 

(geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 

Eigen vermogen  27.057 27.433 27.978 
Lange en korte termijn financiële schulden en 
leningen 7.236 9.295 9.862 

Liquide middelen 4.211 3.325 3.357 

Eigen vermogen / totaal passiva (%) 67,9 63,9 64,0 
LT en KT Financiële schulden en leningen / eigen 
vermogen (%) 26,7 33,9 35,2  

 
 

Voornaamste resultaat-indicatoren van het derde kwartaal van 2018 

 

- de Groep heeft tijdens het derde kwartaal van 2018 een omzet gerealiseerd van 4.384 kEUR 
in vergelijking met 4.763 kEUR voor dezelfde periode in 2017, hetgeen neerkomt op een 
afname van de omzet met 379 kEUR of 8,0% in vergelijking met het derde kwartaal van 2017; 

- de omzet van het derde kwartaal van 2018 bestaat uit respectievelijk 1.486 kEUR uit 
opbrengsten met betrekking tot terminals (tov 2.019 kEUR in 2017), 2.270 kEUR uit 
opbrengsten met betrekking tot autorisaties (tov 2.136 kEUR in 2017) en 628 kEUR uit 
opbrengsten met betrekking tot software (tov 608 kEUR in 2017);  

- inzake de terminal activiteit dient te worden aangestipt dat de daling met 533 kEUR (of 
26,4%) de hoogste is van het lopende jaar. Een gedeelte van de vermindering is te wijten aan 
vertragingen in het voorbereidend administratief proces waardoor de installaties in sommige 
gevallen langer aansleepten en dus niet konden erkend worden in het derde kwartaal. Deze 
daling van 26,4% leidt ertoe dat dit segment over 9 maanden met 16,4% afneemt ; 

- inzake het segment van de autorisaties werd er een toename geregistreerd van 134 kEUR 
hetzij 6,3% in vergelijking met het derde kwartaal van 2017; dit ligt in lijn met de algemene 
toename over de 9 maanden van 6,1%; 

- het segment van de software registreert een toename van 20 kEUR of 3,3% in het derde 
kwartaal van 2018;   
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- de operationele rendabiliteit (EBITDA) voor het derde kwartaal bedraagt 514 kEUR ten 
opzichte van 788 kEUR voor het derde kwartaal van 2017 hetzij een vermindering van 274 
kEUR of 34,8%. Deze daling resulteert voornamelijk uit de lagere brutomarge van het 
segment betaalterminals, vooral in het derde kwartaal, de hogere algemene kosten en 
personeelskosten van Magellan evenals de opstartfase van EasyOrder;  

- het resultaat voor belastingen is een verlies van 54 kEUR in vergelijking met een winst voor 
belastingen van 496 kEUR voor het derde kwartaal in 2017, hetzij een vermindering van 550 
kEUR of 110,9% ten gevolge van voornamelijk een lager bedrijfs- ( 462 kEUR lager) en 
financieel resultaat (88 kEUR lager);  

- het netto resultaat is een verlies van 234 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 328 
kEUR voor het derde kwartaal in 2017, hetgeen een afname inhoudt van 562 kEUR of 171,3% 
in vergelijking hiermee. De afname is te wijten aan de hierboven vermelde factoren 
 

 3de kwartaal 

Kerncijfers 30.09.2018 30.09.2017 

 Over de periode eindigend op 30 september kEUR kEUR 
  (niet-geauditeerd) (niet-geauditeerd) 

Omzet 4.384 4.763 

Winst / verlies voor belastingen   (54) 496 

Winst / verlies  (234) 328 

EBITDA 514 788 

Brutowinstmarge (winst voor belastingen / omzet)(%) (1,2) 10,4 

Winstmarge (netto winst / omzet) (%) (5,3) 6,9 

EBITDA marge (EBITDA / omzet) (%) 11,7 16,5 
 
Gewijzigde perimeter 

 
In vergelijking met de cijfers van de eerste negen maanden van 2017 zijn de huidige cijfers van 2018 
beïnvloed door de volgende wijziging in de consolidatieperimeter aangaande Magellan. 

 

Het aanvankelijke belang van 40% in deze vennootschap naar Frans recht Magellan SAS verworven 
op 30 september 2016 werd gevolgd door de verwerving van de overige 60% op 30 juni 2017, 
waardoor de voormelde vennootschap een volwaardige dochter werd op die datum.  

 
Deze participatie werd in het vergelijkende jaar 2017 volgens de vermogensmutatiemethode 
verwerkt tot 30 juni 2017. De contributie tot het resultaat van het eerste semester van 2017 kwam 
neer op een verlies van 22 kEUR. Vanaf 1 juli 2017 worden de resultaten van Magellan integraal 
opgenomen in de consolidatie. Dit vertaalde zich in de contributie tot omzet, EBITDA en netto 
resultaat van respectievelijk 593 kEUR, 241 kEUR en 71 kEUR in het derde kwartaal van 2017. Dit 
maakt abstractie van het resultaat dat ontstond uit de overgang van 40% deelneming tot 100% 
deelneming, zijnde een verlies van 84 kEUR dat onder de financiële kosten werd verwerkt op 30 juni 
2017. 
 
Dit betekent in concreto dat de vergelijkende cijfers van 2017 enkel het derde kwartaal omvatten 
waarvoor de activiteiten van Magellan voor 100% zijn opgenomen in de consolidatie, terwijl in de 
cijfers van 2018 Magellan voor drie volle kwartalen contribueert.   
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Belangrijke gebeurtenissen tijdens de eerste negen maanden van 2018 

 
EASYORDER 
 
Tijdens de eerste negen maanden van 2018 werd de nieuwe release met bijkomende 
functionaliteiten uitgebracht. Er wordt geïnvesteerd in een digitaal marketing platform voor 
klantenwerving. Naast de verregaande automatisatie inzake de communicatie met de prospecten 
heeft dit platform als voordeel dat men makkelijker buiten de landsgrenzen kan opereren. Er werden 
gecibleerde marketingcampagnes gevoerd op diverse doelgroepen van EasyOrder.   
 
INKOOP EIGEN AANDELEN  
 
Het 2017 programma van inkoop van eigen aandelen werd beëindigd. Op 30 september 2018 
beschikt de Vennootschap over 573.245 ingekochte aandelen, hetgeen 2,54% vertegenwoordigt van 
het aantal aandelen. In totaliteit werd er onder dit programma 625.576 aandelen ingekocht voor 912 
kEUR. Er vonden 2 vervreemdingen plaats voor totaal van 64.287 aandelen. Voor meer informatie 
wordt verwezen naar het persbericht van 5 juni 2018. 
 
De Raad van Bestuur van 30 augustus 2018 heeft een nieuw programma van inkoop eigen aandelen 
goedgekeurd voor een maximaal bedrag van 1.000 kEUR. Het programma omvat de periode 1 
oktober 2018 tem 30 september 2019. Het programma ging nog niet van start. 
 
UITOEFENING WARRANTEN 
 
Tijdens de eerste 9 maanden van 2018 werden 730.000 warranten uitgeoefend van het 
Warrantenplan 2014. De notariële akte vond plaats op 27 juni 2018. Ten gevolge van de uitoefening 
van de warranten werden het kapitaal en de uitgifepremies respectievelijk verhoogd met 270 kEUR 
en 145 kEUR. Het aantal overblijvende warranten bedraagt 1.000.000. De uitoefenprijs is 0,569 EUR.  
 
INTERIMDIVIDEND 
 
In september 2018 werd een interimdividend van EUR 0,03 (drie cent) per aandeel gedecreteerd 
hetgeen overeenstemt met een bruto bedrag van 659 kEUR.  
 
Belangrijke feiten na 30 september 2018 

 
STRAFZAAK 
 
Op 6 november 2018 vond de eerste zittingsdag plaats van de Strafzaak. De tweede zittingsdag is 
voorzien op 27 november 2018. Een uitspraak kan worden verwacht tegen januari 2019.  
 
ONTSLAG BESTUURDER 
 
Moirai Management BVBA neemt ontslag als bestuurder van Keyware Technologies. Keyware 
Technologies dankt de heer Johan Bohets voor de inzet tijdens de uitoefening van zijn mandaat.  



GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE     

    

6 

 

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 

 KMO’s Kleine en Middelgrote Ondernemingen 

 KPI’s Key Performance Indicators 

 O&O Onderzoek en ontwikkeling (‘R&D’) 

 
 

 

Over Keyware 

  
Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch 
betalen 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/

