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➢

Totaal nettoresultaat EUR 4,4 miljoen (Q3 2016: EUR 2,1 miljoen)

➢

Baten EUR 26,9 miljoen (Q3 2016: EUR 27,3 miljoen)

➢

Bedrijfslasten EUR 21,0 miljoen (Q3 2016: EUR 24,6 miljoen)

➢

Solvabiliteit (kapitaalratio) en liquiditeitsratio blijven sterk

In het derde kwartaal bedroegen onze baten EUR 26,9 miljoen (Q2 2017: EUR 25,3 miljoen) en bleven
onze bedrijfslasten stabiel op EUR 21,0 miljoen (Q2 2017: EUR 20,8 miljoen). Dit resulteerde in een
totaal nettoresultaat van EUR 4,4 miljoen (Q2 2017: EUR 3,4 miljoen). De toename van de baten in dit
kwartaal was het gevolg van hogere, klantgerelateerde trading inkomsten. De bedrijfslasten werden
beïnvloed door additionele kosten vanwege de overgang van onze IT Operations en de verhuizing naar
ons nieuwe kantoor. Onze outlook voor 2017 blijft ongewijzigd.
Kerncijfers

2017
In EUR

Q3

Q2

2016
Q1

Q4

Q3

Q2

Q1

Baten*

miljoen

26,9

25,3

28,3

48,3

27,3

25,2

26,4

Bedrijfslasten**

miljoen

21,0

20,8

21,6

32,3

24,6

25,9

25,3

Netto resultaat

miljoen

4,4

3,4

5,1

11,9

2,1

0,1

0,8

* Q4 2016, inclusief opbrengst verkoop kantoor (EUR 21,2 miljoen)
** Q3 2016, inclusief harmonisatie IT personeel (EUR 3,0 miljoen); Q4 2016, inclusief
reorganisatievoorziening (EUR 9,3 miljoen)
Eind oktober zijn wij volledig verhuisd naar ons nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost. Het
kantoor is een modern en ruim gebouw dat helemaal is ingericht op de geïntegreerde setup van onze
dienstverlening.

Persbericht
Profiel KAS BANK N.V.
KAS BANK is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en
hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effecten-dienstverlening aan
professionele beleggers in de pensioen- en effectenwereld.
Onze strategie en dienstverlening zijn gebaseerd op duidelijke principes over de rol en werkwijze van
custodians in de financiële markten. Integriteit, transparantie en onafhankelijkheid zijn belangrijke
waarden voor onze bank, net als risicomijdend gedrag en een laag risicoprofiel.
KAS BANK is gevestigd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Wereldwijd bedienen wij
meer dan 90 markten. KAS BANK is genoteerd op Euronext Amsterdam.

Hoewel de informatie in dit persbericht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en
naar het oordeel van KAS BANK een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van publicatie,
kan KAS BANK er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. KAS BANK
aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen
op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie in dit persbericht. Dit persbericht bevat
informatie dat zich kwalificeert, of kan kwalificeren als voorwetenschap gedefinieerd in artikel 7(1) van
de Europese Verordening Marktmisbruik. Dit persbericht wordt in de Nederlandse en Engelse taal
uitgebracht. Het Nederlandstalige persbericht wordt uitsluitend uitgebracht voor gemaksdoeleinden.

