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PERSBERICHT         30 augustus 2018 – 20:00 uur 
 

 

Keyware’s omzet van het tweede kwartaal groeit met 14% 

dankzij softwareafdeling 

Een interimdividend wordt uitgekeerd 

Nieuw programma inkoop eigen aandelen 
 

Brussel, België – 30 augustus 2018 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de 

financiële resultaten bekend voor het eerste semester van 2018, dat werd afgesloten op 30 

juni 2018.  

 

Fintechspecialist Keyware heeft er een goed tweede kwartaal op zitten, met een omzetstijging van 
14,1 % waardoor de halfjaarlijkse omzet met 8,1% is toegenomen. Met name de softwareafdeling 
ging er sterk op vooruit. Ondanks de stijging van de EBITDA met 110 kEUR in dat kwartaal neemt de 
netto-winst af met 258 kEUR ten gevolge van de afschrijvingen m.b.t. de acquisties en door hogere 
afwaarderingen op voorraden en debiteuren.   
 

De aandachtspunten zijn als volgt.  
 

Het financiële plaatje van het tweede kwartaal van 2018 samengevat 

✓ EBITDA stijgt van 805 kEUR in 2017 naar 915 kEUR 

✓ Omzet bedraagt 5.113 kEUR ten opzichte van 4.482 kEUR in 2017 

✓ Winst voor belastingen bedraagt 206 kEUR ten opzichte van 495 kEUR in 2017 

✓ Netto-winst bedraagt 80 kEUR ten opzichte van 338 kEUR in 2017 door de hogere 
afschrijvingen ten gevolge van de overnames alsmede hogere afwaarderingen op 
voorraden en debiteuren 

✓ De Groep beschikt per 30 juni 2018 over 4.099 kEUR liquide middelen tov 3.325 kEUR op 31 
december 2017 

✓ de financiële schulden per 30 juni 2018 bedragen 7.897 kEUR tov 9.295 kEUR op 31 
december 2017   

Beslissing tot uitkering van een interimdividend van 0,03 EUR bruto per aandeel 
Nieuw programma van inkoop van eigen aandelen voor een maximaal bedrag van 1.000 kEUR 
   

 
Commercieel 

 
De langetermijnstrategie van Keyware Groep en de daarbij horende omschakeling naar software 
fintech begint zijn vruchten af te werpen. Het doorgroeien van een zuiver servicebedrijf naar een 
softwareontwikkelaar vergde extra aanwervingen en investeringen. De groei van het tweede 
kwartaal van 2018 is voornamelijk aan de softwareafdeling te danken.  
 
De softwareafdeling heeft in het tweede kwartaal van 2018 een omzet gegenereerd van 746 kEUR, 
terwijl de omzet over het eerste kwartaal 576 kEUR bedraagt. Tijdens het eerste semester werd 
gewerkt aan een digitaal marketing platform teneinde de communicatie met prospecten te 
faciliteren. 
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EasyOrder, de app waarmee klanten bestellingen kunnen plaatsen bij kleinhandelaren zoals bakkers, 
frieturen edm, heeft tijdens het eerste semester 2018 vooral gewerkt aan de uitbouw van een 
digitaal marketing platform met als doel op termijn niet alleen de Belgische maar tevens de 
buitenlandse markt te benaderen.  
 
Stéphane Vandervelde, CEO: “Onze verwachting is dat de softwareafdeling haar groei zal verder 
zetten in de volgende kwartalen. Bijkomende investeringen laten ons toe om de producten uit te 
rollen op de internationale markt.” 
 
Keyware kon tijdens het tweede kwartaal van 2018 ook haar positie als belangrijke verdeler van 
betaalterminals op de Belgische markt bestendigen met een omzetevenaring van het tweede 
kwartaal van 2017. Onder meer door de concurrentie van grote online-retailers daalt het aantal 
handelaren die een fysieke betaalterminal nodig hebben, waardoor ook de omzet in het eerste 
kwartaal van 2018 daalde. Maar Keyware ziet die trend keren.  
 
 
Financieel 

 
Voornaamste resultaat-indicatoren van het tweede kwartaal van 2018 

 
Omzet 
 

- de Groep heeft tijdens het tweede kwartaal van 2018 een omzet gerealiseerd van 5.113 
kEUR in vergelijking met 4.482 kEUR voor dezelfde periode in 2017, hetgeen neerkomt op 
een toename van de omzet met 631 kEUR of 14,1% in vergelijking met 2017; 

- de omzet van het tweede kwartaal van 2018 bestaat voornamelijk uit respectievelijk 2.077 
kEUR uit opbrengsten met betrekking tot terminals (ten opzichte van 2.086 kEUR per 30 juni 
2017), 2.290 kEUR uit opbrengsten met betrekking tot autorisaties (ten opzichte van 2.345 
kEUR per 30 juni 2017) terwijl de software-activiteiten een omzet van 746 kEUR 
vertegenwoordigen (ten opzichte van 51 kEUR per 30 juni 2017);  

- inzake de terminal activiteit wordt vastgesteld dat de daling die opgetekend was in het 
eerste kwartaal kon worden gestopt in het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal heeft 
deze divisie nagenoeg dezelfde omzet gegenereerd als vorig jaar over dezelfde periode;  

- het segment van de autorisaties kende een afname van 55 kEUR hetzij 2,3% in vergelijking 
met het tweede kwartaal van 2017;  

- de software-activiteiten kennen een groei van 695 kEUR door de integratie van Magellan  
 
Rendabiliteitsindicatoren 
 

- de EBIT voor het tweede kwartaal bedraagt 25 kEUR ten opzichte van 316 kEUR voor het 
tweede kwartaal van 2017, hetzij een vermindering van 291 kEUR of 92,1%. De hogere 
EBITDA (zie onder) werd volledig gecompenseerd door hogere afschrijvingen ten gevolge van 
de acquisitie van Magellan (229 kEUR hoger) en hogere afwaarderingen op voorraden en 
debiteuren (242 kEUR). De hogere afschrijvingen zijn inherent aan de overnames: de 
uitgedrukte vaste activa maken het voorwerp uit van afschrijvingen zodat het verschil tussen 
EBIT en EBITDA groter is geworden;   

- de EBITDA voor het tweede kwartaal bedraagt 915 kEUR ten opzichte van 805 kEUR voor het 
tweede kwartaal van 2017 hetzij een vermeerdering van 110 kEUR of 13,7%. Deze toename 
resulteert voornamelijk uit de hogere brutomarge (+526 kEUR) die de bijkomende diensten 
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en diverse goederen en personeelskosten overtreft zodat er netto nog een vermeerdering is 
van 110 kEUR;   

- de winst voor belastingen bedraagt 206 kEUR in vergelijking met 495 kEUR voor het tweede 
kwartaal in 2017, hetzij een vermindering van 289 kEUR of 58,4% ten gevolge van 
voornamelijk een lager bedrijfsresultaat (291 kEUR lager);  

- de nettowinst bedraagt 80 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 338 kEUR voor het 
tweede kwartaal in 2017, hetgeen een afname inhoudt van 258 kEUR of 76,3% in vergelijking 
hiermee. De afname is te wijten aan de hierboven vermelde factoren  
 

 2de kwartaal 

Kerncijfers 30.06.2018 30.06.2017 

 Over de periode eindigend op 30 juni kEUR kEUR 

  
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 

Omzet 5.113 4.482 

Winst voor belastingen   206 495 

Winst    80 338 

EBITDA 915 805 
Brutowinstmarge (winst voor belastingen / 
omzet)(%) 4,02 11,04 

Winstmarge (netto winst / omzet) (%) 1,56 7,54 

EBITDA marge (EBITDA / omzet) (%) 17,90 17,96 
 
 
De voornaamste aandachtspunten in de financiële positie per 30 juni 2018 zijn:   
 

- het eigen vermogen bedraagt 27.929 kEUR en vertegenwoordigt 67,1% van de passiva. De 
toename is voornamelijk het gevolg van de aangroeiing van het eigen vermogen;  

- de financiële schulden en leningen nemen netto af met 1.398 kEUR in vergelijking met 31 
december 2017. Op 30 juni 2017 bedroegen zij 10.330 kEUR ten gevolge van de nieuwe 
lening van 4.500 kEUR ter financiering van de Magellan acquisitie. Sindsdien werden de 
financiële schulden sterk afgebouwd met 2.433 kEUR in één jaar; 

- de liquide middelen bedragen 4.099 kEUR per 30 juni 2018 ten opzichte van 3.325 kEUR op 
31 december 2017  

 

Kerncijfers 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017 

 Over de periode eindigend  kEUR kEUR kEUR 

  
(niet-

geauditeerd) 
 

(geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 

Eigen vermogen  27.949 27.433 27.929 
Lange en korte termijn financiële schulden en 
leningen 7.897 9.295 10.330 

Liquide middelen 4.099 3.325 3.028 

Eigen vermogen / totaal passiva (%) 67,10 63,95 63,10 
Lange en korte termijn financiële schulden en 
leningen / eigen vermogen (%) 28,26 33,88 36,99  
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Voornaamste resultaat-indicatoren van het eerste semester van 2018 
 
Omzet 
 

- de Groep heeft een omzet gerealiseerd van 9.742 kEUR in vergelijking met 9.010 kEUR voor 
dezelfde periode in 2017, hetgeen neerkomt op een toename van de omzet met 732 kEUR of 
8,1% in vergelijking met het eerste semester van 2017; 

- de omzet van het eerste semester van 2018 bestaat voor respectievelijk 4.039 kEUR uit 
opbrengsten met betrekking tot terminals (ten opzichte van 4.588 kEUR per 30 juni 2017), 
4.381 kEUR uit opbrengsten met betrekking tot autorisaties (ten opzichte van 4.130 kEUR per 
30 juni 2017), terwijl de omzet met betrekking tot software-activiteiten 1.322 kEUR bedraagt 
(ten opzichte van 82 kEUR per 30 juni 2017). Het segment van de software-activiteiten 
verklaart de groei van de omzet;  

- inzake de terminal activiteit wordt de afname van 549 kEUR of 12,0% verklaard door een 
beduidend lager aantal nieuwe contracten getekend in het eerste semester van 2018 ten 
opzichte van 2017 met een gelijkaardige produktmix ten voordele van goedkopere terminals;  

- anderzijds bevestigt het segment van de autorisaties de groei door een significante stijging 
van 251 kEUR hetzij 6,1% door een betere commissies en een stijging van het aantal 
contracten dat autorisatie-opbrengsten genereert;   

- het segment van de software-activiteiten tekent een groei op van 1.240 kEUR ten gevolge 
van acquisitie van Magellan. In de vergelijkende cijfers van het eerste semester van 2017 was 
Magellan nog niet volgens de integrale methode geconsolideerd;   

- De omzet van het eerste semester van 2017 omvatte eveneens een bedrag van 210 kEUR uit 
hoofde van consulting fees, dat niet van toepassing is in 2018 

 
Rendabiliteitsindicatoren 
 

- de bedrijfswinst (EBIT) voor het eerste semester bedraagt 294 kEUR ten opzichte van 1.148 
kEUR voor het eerste semester van 2017, hetzij een vermindering van 854 kEUR of 74,4%. 
Naast de vermindering in EBITDA (zie onder) is dit bijkomend te wijten aan de integratie van 
Magellan in de cijfers van het eerste semester van 2018 (hogere afschrijvingen) en aan 
hogere afwaarderingen op voorraden en debiteuren;  

- de EBITDA voor het eerste semester bedraagt 1.953 kEUR ten opzichte van 2.064 kEUR voor 
het eerste semester van 2017 hetzij een vermindering van 111 kEUR of 5,4%. Ondanks de 
toename van de bruto-marge is deze vermindering toe te schrijven aan de integratie van 
Magellan in de cijfers van het eerste semester van 2018, meer bepaald extra 
personeelskosten en diensten en diverse goederen. Zoals eerder gesteld is het verschil 
tussen EBITDA en EBIT groter geworden door het impact van de overnames, waarbij hogere 
afschrijvingen nadien inherent zijn;   

- de winst voor belastingen bedraagt 660 kEUR in vergelijking met 1.583 kEUR voor het eerste 
semester van 2017, hetzij een vermindering van 923 kEUR of 58,3% ten gevolge van zowel 
een lager bedrijfsresultaat (854 kEUR lager) als een lager financieel resultaat (69 kEUR lager);  

- de nettowinst bedraagt 325 kEUR in vergelijking met een nettowinst van 1.060 kEUR voor 
het eerste semester van 2017, hetgeen een afname inhoudt van 735 kEUR of 69,3% in 
vergelijking hiermee. De vermindering vloeit voort uit de bovenvermelde factoren 
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 1ste semester 

Kerncijfers 30.06.2018 30.06.2017 

 Over de periode eindigend op 30 juni kEUR kEUR 

  
(niet-

geauditeerd) 
(niet-

geauditeerd) 

Omzet 9.742 9.010 

Winst voor belastingen van de periode 660 1.583 

Winst van de periode  325 1.060 

EBITDA 1.953 2.064 

Brutowinstmarge (winst voor belastingen / omzet)(%) 6,78 17,57 

Winstmarge (netto winst / omzet) (%) 3,33 11,76 

EBITDA marge (EBITDA / omzet) (%) 20,04 22,91 
 
Gewijzigde perimeter 
 
Bij de beoordeling van de cijfers van beide semesters dient rekening gehouden te worden met de 
volgende wijziging in de perimeter: het verwerven van een belang van 60% in de vennootschap naar 
Frans recht Magellan SAS op 30 juni 2017, waardoor deze vennootschap een 100% 
dochtervennootschap werd op 30 juni 2017. Dit betekent concreet dat deze participatie volgens de 
vermogensmutatiemethode is verwerkt tot 30 juni 2017 en pas vanaf 30 juni 2017 volgens de 
integrale methode. 
 
Dit vertaalt zich voornamelijk in de winst- en verliesrekening. De cijfers van het eerste semester 2018 
omvatten de individuele opbrengsten en kosten van deze dochtervennootschap, terwijl de 
vergelijkende cijfers alleen een belang van 40% uitdrukken in een aparte rubriek onderaan de winst- 
en verliesrekening. M.a.w., de vergelijkende cijfers van het eerste semester 2017 omvatten geen 
individuele opbrengsten noch kosten van Magellan SAS. Wat de balans betreft, houden de 
vergelijkende cijfers per 30 juni 2017 wel rekening met de overgenomen activa en passiva van 
Magellan.  
 
Belangrijke gebeurtenissen tijdens het eerste semester van 2018 

 
EASYORDER 
 
Tijdens het eerste semester van 2018 werd de nieuwe release met bijkomende functionaliteiten 
uitgebracht. Er wordt geinvesteerd in een digitaal marketing platform voor klantenwerving. Naast de 
verregaande automatisatie inzake de communicaite met de prospecten heeft dit platform als 
voordeel dat men makkelijker buiten de landsgrenzen kan opereren.   
 
INKOOP EIGEN AANDELEN 2017 
 
Het 2017 programma van inkoop van eigen aandelen werd beëindigd. Op 30 juni 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. 
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UITOEFENING WARRANTEN 
 
Tijdens het eerste semester 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.  
 
 
Belangrijke gebeurtenissen na 30 juni 2018 

 
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na 30 juni 2018 tot op heden. 
 
 
Nieuw Programma tot Inkoop van eigen aandelen 

 
Op datum van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van Keyware Technologies NV, 
gehouden op 27 mei 2016, werden o.m. de hernieuwing van de machtiging van de Raad van Bestuur 
in het kader van inkoop van eigen aandelen evenals de vervreemding voor een periode van 5 jaar 
gestemd. Daartoe gemachtigd door dit voornoemde besluit, heeft de Raad van Bestuur van 30 
augustus 2018 beslist om over te gaan tot een nieuw programma van inkoop van eigen aandelen 
voor een maximaal bedrag van 1 miljoen EUR conform de statutaire bepalingen, met name:  

- inkoop aan een minimumprijs gelijk aan de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels 
van de verhandelingsdag onmiddellijk voorafgaand aan de verwerving verminderd met 
twintig (20) procent  

- inkoop aan een maximumprijs gelijk aan de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels 
van de verhandelingsdag onmiddellijk voorafgaand aan de verwerving vermeerderd met 
twintig (20) procent  

- dit alles in overeenstemming met artikels 620 tot en met 625 van het Wetboek van 
Vennootschappen  

 
De beslissing tot inkoop van eigen aandelen geschiedt derhalve onder toepassing van artikelen 620 
(algemene principes inkoop eigen aandelen) en 617 (uitkeerbare winst) van het Wetboek van 
Vennootschappen en in overeenstemming met de statutaire clausules dienaangaande.  
 
Dit programma wordt vanaf 1 oktober 2018 gestart voor een periode van maximaal één jaar. Een 
beursmakelaarsvennootschap zal dit programma op discretionaire wijze uitvoeren. 
 
 
Interimdividend 

 
De Raad van Bestuur van 30 augustus 2018 heeft beslist over te gaan tot de uitkering van een 
interimdividend in contanten op basis van de halfjaarlijkse resultaten per 30 juni 2018 die aan een 
nazicht werden onderworpen van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA.  
 
Het interimdividend zal bruto 0,03 EUR (drie cent) per aandeel bedragen hetgeen overeenstemt met 
een bruto-dividend van 659 kEUR, abstractie makend van de 573.245 ingekochte eigen aandelen. Het 
aantal dividend gerechtigde aandelen bedraagt 21.970.548. Het netto bedrag per aandeel, 
desgevallend onder aftrek van de roerende voorheffing (30%), bedraagt 0,021 EUR. Belfius Bank NV 
treedt op als centraliserende bankinstelling.   
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De volgende kalender wordt vastgelegd: 
 
Ex-dividend datum:        18/09/2018  
Boekingsdatum datum:        19/09/2018 
Betaaldatum:          20/09/2018 
 
 
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 

 KPI’s Key Performance Indicators 

 
 
 
Over Keyware 

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

