Directieverslag
Het jaar dat juist geëindigd is, zal ons altijd bij blijven als het jaar dat onze managing director
Bill Fabro zo plotseling van ons is heengegaan, slechts tien dagen voor zijn zestigste
verjaardag en zes maanden voor zijn pensionering. Ruim twaalf jaar lang maakte Bill deel uit
van het Senior Management van onze Bank in zijn hoedanigheid van senior representative van
onze aandeelhouder The Bank of Nova Scotia. In die hoedanigheid was Bill verantwoordelijk
voor onder meer de IT-afdeling, electronic delivery services, account en financial
administration, audit en risk management en het vermogensbeheer. Al deze gebieden
ondergingen aanzienlijke veranderingen onder Bills leiding en dat heeft onze Bank geholpen
het hoge niveau van productiviteit en winstgevendheid waar we nu profijt van hebben. Bill laat
een groot aantal vrienden achter bij onze Bank en op Curaçao in het algemeen. Velen hebben,
schriftelijk en persoonlijk, hun gevoelens van verlies uitgesproken bij Bills heengaan en ook
door hun aanwezigheid bij de herdenkingsplechtigheid die te zijner ere werd gehouden op
Boca St. Michiel, Bills favoriete stek op Curaçao. We wensen Bills echtgenote Heather en al
degenen die om hem rouwen veel sterkte toe in de komende maanden en jaren.
Ons Land en Onze Economie
In het Jaarverslag van 2006 schreven we dat we er “vertrouwen in hadden dat de economische
groei in 2007 zal voortzetten en waarschijnlijk zelfs zal toenemen”. Dat is ook het geval
gebleken. Het BNP van de Nederlandse Antillen vertoonde immers in 2007 een reële groei van
2,4%. De vooruitzichten voor 2008 zijn zelfs beter, met een geprojecteerde groei van het BNP
met 2,6% in 2008. Voor onze belangrijkste markt, Curaçao, was de ommekeer nog
dramatischer met een reële groei van het BNP van 1,6% in 2006 tot 2,5% in 2007 en een
verwachte groei van 4,0% in 2008. Waarschijnlijk zal de inflatie uitkomen tussen de 3% en
3,5%, zoals dit de afgelopen twee jaar op Curaçao en de Nederlandse Antillen is geweest.
Aruba zag zich geplaatst voor een ernstige toename van de inflatie tot ongeveer 10,2% in
2007, als resultaat van een combinatie van de gestegen olieprijzen en het cummulatieve effect
van de pas geïntroduceerde b.b.o. De recente plotselinge stijging van de prijs van ruwe olie zal
zeker op al de eilanden van invloed zijn op het inflatieniveau in 2008 en vooral voor de
minderbedeelden in onze gemeenschappen een last worden.

Genoemde overgang van de marginale groei in het verleden was voornamelijk dankzij twee
factoren. De eerste is ongetwijfeld de aanvaarding door de Eilandsraad van Curaçao van de
Slotverklaring, betreffende de nieuwe staatkundige structuur, waarvan elders in dit Jaarverslag
melding wordt gemaakt. De ondertekening van de Slotverklaring door Curaçao volgde op de
ondertekening ervan door de andere eilanden van de Nederlandse Antillen met Nederland. Het
resultaat is nu een duidelijk omlijnd pad naar de nieuwe staatkundige structuur, die een zeer
aanzienlijke verlichting van de nationale schuld door Nederland inhoudt. Dit heeft gezorgd voor
een hernieuwd vertrouwen bij de lokale en in het bijzonder Nederlandse investeerders en heeft
geleid tot veel nieuwe projecten, vooral in de toeristische sector en nieuwe projecten op het
gebied van onroerend goed op Curaçao en Bonaire.
De tweede factor die geleid heeft tot de verandering in de economische groei is het toerisme.
In het bijzonder op Curaçao is het toerisme sterk toegenomen, waarbij alle hotels een hoge
bezettingsgraad vertonen. Dit is eveneens het geval op Bonaire en Sint Maarten, terwijl het
toerisme op Aruba herstellende is na een tijdelijke daling, nu verschillende hotels weer geheel
operationeel zijn na verbouwingen en nieuwe constructies. Zowel op Sint Maarten als op
Curaçao blijft het cruisetoerisme sterk en het zal dit jaar verder groeien. Dit alles heeft geleid
tot de bouw van nieuwe hotels en andere resortfaciliteiten, die verder bijgedragen hebben aan
de economische groei. Er is uiteraard, daar de economieën van de Verenigde Staten en
misschien ook die van de rest van de wereld op het moment van dit schrijven schijnbaar
afstevenen op een periode van recessie, ook bezorgdheid welk effect dit op het toerisme op
onze eilanden in 2008 zal hebben.
Een aantal nog onopgeloste branden in de Vrije Zone op Curaçao leidde tot een vermindering
in internationale handelsactiviteiten, speciaal ten gevolge van een tekort aan opslagloodsen en
toonzalen in de Vrije Zone; er is evenwel een aanvang gemaakt met nieuwe bouw en naar
verwachting zal deze belangrijke economische activieit in de tweede helft van 2008
normaliseren. Tegelijkertijd hadden deviezenfaciliteiten, die Venezolanen van hun regering
hadden gekregen, tot gevolg een groot aantal kooptoeristen in het vierde kwartaal van 2007,
hetgeen ten goede is gekomen van de kleinhandel en in het bijzonder van de economieën van
Curaçao en Aruba. De internationale financiële sector doet het nog altijd goed. Desondanks
worden nieuwe wegen gezocht om de concurrentiepositie ervan te vergroten, daarbij gesteund
door een proactief overheidsbeleid om nieuwe belastingverdragen te sluiten met verschillende
landen over de hele wereld.
Het jaar dat we juist begonnen zijn zal een zeer belangrijk jaar zijn voor onze landen. Het is het
jaar waarin, zoals nu gepland, op 15 december 2008 de nieuwe staatkundige en politieke
structuur van het Koninkrijk der Nederlanden ingaat. Aan het eind van dit jaar worden Curaçao
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en Sint Maarten autonome landen in het Koninkrijk, en krijgen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
een nieuwe status vergelijkbaar met die van een Nederlandse gemeente. Er moet nog veel
gebeuren om dit te verwezenlijken - de leiders van onze gemeenschappen zullen veel
vastberadenheid en volharding moeten tonen om dit nieuwe Koninkrijk te creëren. Tegelijkertijd
moeten we ervoor zorgen dat onze economieën blijven groeien, opdat tegemoet kan worden
gekomen aan de sociale noden van het volk van de Nederlandse Antillen en Aruba, en, met het
oog op de hogere inflatie, om verlichting te brengen voor de minderbedeelden. Maduro &
Curiel’s Bank is er klaar voor om met zijn aanzienlijke financiële en menselijke middelen een
helpende hand te bieden om dit te verwezenijken.
Onze Bank
Het afgelopen jaar was een erg druk jaar voor onze Bank. Met de grote en enthousiaste steun
van onze 1418 collega’s hebben we heel veel bereikt en hebben we weer op het gebied van
bancaire innovaties de toon aangegeven in onze gemeenschappen.
Het belangrijkste was de invoering van een nieuwe structuur en cultuur voor Sales & Service in
onze vestigingen, waarmee aan het eind van het jaar in onze vestigingen een aanvang werd
gemaakt, om daarna dit ook op de overige eilanden in te voeren. Ons personeel heeft
intensieve cursussen op het gebied van productkennis en gedrag, om ze in staat te stellen nog
beter dan voorheen tegemoet te komen aan de behoeftes van onze klanten. De resultaten
waren hartverwarmend, zowel binnen als buiten onze bank. Het doet ons goed en we zijn er
erkentelijk voor om van onze klanten te horen dat ze sneller, beter en effectiever geholpen
worden en dat we beter tegemoet komen aan hun wensen, terwijl ons personeel reeds de
groeimogelijkheden onderkent die het nieuwe Sales & Service initiatief met zich meebrengt.
Helemaal aan het eind van 2006 lanceerden wij Granito, een nieuw
microfinancieringsprogramma en het deed ons goed te zien dat in 2007 dit programma
intussen 135 micro-ondernemers geholpen had hun vaardigheden verder te ontwikkelen en
nieuwe arbeidsplaatsen of inkomsten voor zichzelf en werkgelegenheid voor anderen te
creëren. Granito is nu alom door de Curaçaose gemeenschap geaccepteerd en wordt als
zodanig gerespecteerd.
In samenwerking met Corporate Financial Solutions BV, lanceerden wij een joint venture
factoring company in 2007. Caribbean Factoring Services BV is de eerste maatschappij die in
onze markt opereert waarbij ze aan ondernemingen de mogelijkheid biedt om op een snelle en
gemakkelijke manier hun uitstaande vorderingen om te zetten in contant geld en tegelijkertijd
aan onze maatschappij over te laten de last van het moeten innen van de vorderingen.
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FactorPlus, zoals het nieuwe non-recourse factoring product genoemd wordt, belooft eveneens
een succesvolle dienstverlening te worden waarmee onze Bank geassocieerd is.
Het aantal trasacties via onze Pagomatiko BillPay terminals groeide exponentieel in 2007; ze
bieden nu de mogelijkheid om rekeningen te betalen of het opwaarderen van tegoeden bij
zeven utiliteits- en telecommunicatiebedrijven en luchtvaartbedrijven, waar elke maand
duizenden klanten gebruik van maken. We voerden een nieuwe kredietkaart in Antilliaanse
Guldens in, de Kompa Leon Efektivo, de eerste kaart in zijn soort in onze markten, waar geen
maandelijkse of jaarlijkse vergoeding voor behoeft te worden betaald. De lancering ervan was
de meest succesvolle aller tijden van een kredietkaart op Curaçao. We lanceerden een nieuwe
website www.kompaleon.com, opdat onze Kompa Leonkaarthouders optimaal gebruik kunnen
maken van deze unieke kredietkaart. We hielpen McDonald’s bij de introductie van zijn eerste
cadeaubon in het Caribisch Gebied, welke kaart de backing heeft van de “Maduro & Curiel’s
Bank”, en we creëerden een nieuwe prepaid kaart voor de Divi Hotels op Aruba als onderdeel
van hun marketing stimulans voor de verkoop van timeshare. We gingen online met onze prepaid MoneyCard voor betalingen en bijstortingen. Onze MCB@Home online banking service
werd uitgebreid met nieuwe functies en onze MCB Business online cash management system
voor midden- en kleinbedrijven is een marktleider gebleken; in 2008 zullen we onze populaire
MCBDirect online banking system voor bedrijven volledig vernieuwen. We hebben dit jaar ook
een goede start gemaakt met het updaten van de documentatie van onze procedures, en we
deden dit voor verschillende van onze interne procedures. We onwikkelden een nieuwe
krediethandleiding en hebben opnieuw onze antiwitwasprocedures vastgesteld.
Onze Bank was ook zeer actief op het gebied van persoonlijke leningen en hypotheekverstrekking. Daarbij hebben wij bij de promotie ervan niet enkel onze aandacht gericht op het
bevredigen van de behoeftes van de consument, maar brachten ook twee nieuwe boekjes op
de markt om de consument te helpen om op verantwoorde wijze geld te lenen. Maneho di
Plaka (Geldbeheer) en Bon Bista pa Hipotek (Goede Kijk op Hypotheken) zijn voor dat doel
geschreven en zijn kosteloos verkrijgbaar voor alle klanten en potentiële geldleners; deze
boekjes zullen gebruikt worden bij cursussen over verantwoord lenen, die in 2008 gegeven
zullen worden. Voor onze klanten uit het midden- en kleinbedrijf gaven wij bovendien een
boekje uit getiteld Bo Negoshi (Uw Bedrijf), dat richtlijnen geeft voor het plannen van een nieuw
bedrijf. Begin 2007 gaven we nog een serie cursussen over het kleinbedrijf, “Empresa Chikí na
Plaka Chikí”, die meer dan 300 zakenlieden gevolgd hebben. Op het gebied van hypothecaire
leningen creëerden we nieuwe vormen ten dienste van beroepsbeoefenaars en inzake
ingewikkelde leningen, met een scala aan keuzemogelijkheden uit concurrerende producten.
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Gedurende 2007 voerden we de veiligheidsaspecten van onze Bankomátiko ATMs alsmede
van onze POS terminals aanzienlijk verbeterd om fraude met het skimmen van pasjes te
voorkomen. We versterkten eveneens onze inerne procedures om overname van rekeningen
en identiteitsdiefstal te voorkomen. We zullen alert blijven om er zeker van te zijn dat onze
faciliteiten niet gebruikt worden door plegers van fraudulente transacties. Door middel van een
aantal advertenties in de pers en een tv-spot maakten wij onze gemeenschap bewust van het
gevaar van het skimmen van pasjes.
Het afgelopen jaar ondernamen we de eerste stappen naar een herstructurering van onze
Private Client Services, die onze activiteiten op het gebied van Private Banking, Investment en
Financial Planning behelst. In 2008 verwachten we dat onze geïntegreerde benadering van
vermogensbeheer onze klanten van dienst zal zijn met nieuwe en uitgebreider diensten.
Maar ook andere activiteiten hadden onze aandacht. Zo vierden wij op grootse wijze de
Internationale Dag van Vrijwilligers en gaven wij aan alle zesdeklassers van het basisonderwijs
op Curaçao en Bonaire het nieuw gepubliceerde Anansiboek (Kon Nanzi a nèk Shon Arei Hoe Nanzi de Koning beetnam), zodat ook deze kinderen deelgenoot kunnen zijn van de
wondere wereld van Nanzi, die in sommige Afrikaanse en andere Caribische culturen ook met
Ananzi wordt aangeduid. Lito, vriend van alle jonge spaarders, lanceerde ons programma
Kuida Bo Skol i Stima Bo Skol (Zorg voor je School en Houd van je School). Verder bleven we
de uitzendingen sponsoren van Major League Baseball en de droom van de Wereldbeker 2010
van onze nationale voetbalteam in de kwalificatierondes, en een moment van grote trots was
toen wij, samen met de Nederlands-Antillianse Voetbal Unie (NAVU) het
“Vrouwenvoetbaltoernooi tegen Borstkanker” organiseerden en sponsorden.
Het afgelopen jaar openden wij op Saba een Vertegenwoordigingskantoor, dat wij van plan zijn
in een volwaardig filiaal om te zetten, vanwege de goede ontvangst van onze Bank daar,
waarvoor wij erkentelijk zijn; als dat eenmaal het geval is, zal de MCB vestigingen hebben op
alle zes de eilanden van het Caribische deel van het Koninkrijk. We hadden plannen om in
2007 een aanvang te maken met de bouw van nieuwe of de verbouwing van bestaande
gebouwen op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint-Maarten. Vanwege zoveel andere prioriteiten is
ons dat in 2007 niet gelukt, maar er zijn vergevorderde plannen om het een en ander in 2008
op de meeste van onze eilanden te realiseren.
Corporate Governance
In 2007 rouwden wij om het verlies van onze Honorair Commissaris Morris E. Curiel, die 39
jaar lang, tot aan zijn pensionering in 2002, commissaris van onze Bank was. Moge hij in vrede
rusten.
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Tijdens een korte plechtigheid die in Toronto in september 2007 werd gehouden werden Cedric
Ritchie, gewezen CEO van The Bank of Nova Scotia en gewezen Commissaris van onze Bank,
en R.E. (Rick) Waugh, de huidige CEO van Scotiabank, als Honorair Commissarissen van
onze Bank benoemd, vanwege hun belangrijke bijdragen sinds de associatie in 1970 tussen de
Scotiabank en de Maduro & Curiel’s Bank. De voltallige Raad van Commissarissen en de
Senior Management van onze Bank waren bij de plechtigheid aanwezig en verwelkomden
deze nieuwe eervolle status van onze goede vrienden Ced en Rick.
Het doet ons genoegen mede te delen dat Joe van Dongen met ingang van maart 2008 onze
Bank is komen versterken als managing director, ter vervanging van de zo plotseling
opengevallen plaats die Bill Fabro bekleedde tot op het moment van zijn vroegtijdige
heengaan. Joe is een bankier van het eerste uur en ervaren Scotiabanker, en we zijn ervan
overtuigd dat mede door zijn komst de Bank in de komende jaren zal blijven groeien.
Evenals in voorgaande jaren blijven onze Raad van Commissarissen en onze Directie trouw
aan de beginselen van gezond en verantwoord bestuur. De Raad heeft steeds toezicht
gehouden op de Directie door middel van actieve Audit-, Krediet-, Risico- en
Vergoedingscommissies. Naast de officiële kwartaalvergaderingen van de Raad kwamen de
lokale leden ervan maandelijks bijeen, waarbij vaak andere Commissarissen zich ook
aansloten, teneinde een grotere kennis van onze Bank te verkrijgen. De Directie is dankbaar
voor het vertrouwen van onze Aandeelhouders en Commissarissen en hoopt te kunnen
rekenen op hun blijvende steun.
Aan het eind van 2007 waren wij bezig met de invoering van een volledig geïntegreerd,
geautomiseerd en geperfectioneerd antiwitwas-systeem (AML). Op Curaçao zal de volledige
invoering in het eerste kwartaal van 2008 een feit zijn en in de overige vestigingen van de MCB
Groep in het tweede kwartaal van dit jaar. Dit nieuwe systeem zal het voor ons mogelijk maken
niet alleen vele nieuwe functionele toepassingen te creëren, doch ook om meer accurate
risicomodellen te ontwikkelen en transactieprofielen beter te volgen dan dat tot nu toe het geval
was. Bovendien zullen alle soorten transacties gemonitord worden op real-time basis, aan de
hand van lijsten van de Overheid van de VS en van andere lijsten van verdachte witwassers en
terroristen.
We lieten onze handleidingen van onze Compliance Office en onze antiwitwas-procedures
(AMLs) beoordelen en herschrijven door een ter zake kundige firma om er zeker van te zijn dat
onze procedures beantwoorden aan de laatste ontwikkelingen op dit gevoelige en belangrijke
gebied. Onze Bank blijft als steeds geëngageerd met alle principes van gezonde en nodige
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zorg voor onze klanten en met de bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van het
terrorisme.
Onze Financiële Overzichten en Andere Hoogtepunten
Wij houden ons aan de traditie, die we met ons Jaarverslag van 2005 begonnen, om
uitgebreide informatie te verschaffen, zelfs meer dan wat wordt vereist inzake de publicatie van
financiële overzichten, om onze klanten en de gemeenschap zodoende te helpen hun Bank
beter te leren kennen. Zoals altijd zijn we te allen tijde bereid om welk onderdeel dan ook van
onze verslagen of overzichten te bespreken of opheldering te verschaffen.
De MCB Groep bestaat uit 15 maatschappijen die onshore en internationaal opereren vanuit
Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire en Sint-Eustatius. De informatie vervat in deze
geconsolideerde hoogtepunten omvat het totaal aan financiële overzichten van alle 15 leden
van de MCB Groep. Vennootschappen waar wij een minderheidsaandeel in hebben, in het
bijzonder Royal & SunAlliance Insurance (Antilles) NV en Caribbean Factoring Services BV,
zijn niet begrepen in deze consolidatie.
Overzicht van Winst en Verlies
De inkomsten die in onze financiële overzichten staan vermeld, omvatten de totale inkomsten
van zowel de onshore als de internationale activiteiten van de Groep. Deze inkomsten zijn zeer
gedifferentieerd met solide bijdragen afkomstig van ieder van bovengenoemde markten. Terwijl
wij in 2006, het jaar waarin onze Bank zijn negentigjarig bestaan vierde, er trots op waren het
record van NAf. 90 miljoen winst te hebben gebroken, waren wij in 2007 mogelijk nog trotser op
het feit dat in dat jaar onze winst na belasting de NAf. 100 miljoen overschreed, dit alles dankzij
de noeste arbeid van al onze collega’s. Vóór de overmaking naar de Reserve voor Algemene
Bankrisico’s maakte de MCB Groep op de Nederlandse Antillen en Aruba in 2007 een winst na
belasting van NAf. 106,8 miljoen, hetgeen een toename was van 14,4% vergeleken met 2006.
Het was weer bevredigend dat al de gebieden waar wij opereren bijgedragen hebben in deze
toename van de winst. Het nettoresultaat was, na belasting in 2007 op Curaçao met 13,6%
toegenomen, op Aruba met 20,5%, op Bonaire met 3,1% en op Sint Maarten 7,8%.
Onze financiële resultaten hadden profijt van sommige factoren die zich wellicht in 2008 en
daarna niet zullen voordoen, zoals de enorme toeloop van Venezolaanse kopers op onze
eilanden in het laatste kwartaal van 2007. De nettoresultaten van onze bank op Aruba
profiteerde van een lager winstbelastingpercentage vergeleken met 2006.
Balans en Kapitaal
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De geconsolideerde activa van de MCB Groep namen toe met NAf. 559 miljoen oftewel met
12,7% sinds december 2006 en bedroegen aan het eind van het jaar 2007 net onder de vijf
miljard gulden grens, namelijk op NAf. 4.948 miljoen.
De nettoleningen en voorschotten aan klanten namen toe met 8,4%, en bedroegen aan het
eind van 2007 NAf. 2.816 miljoen. In het afgelopen jaar namen nettoleningen en voorschotten
vooral toe op Curaçao en Sint-Maarten, ieder met 11%; op Aruba blijft de groei van leningen
beperkt, als onderdeel van de monetaire maatregelen van de Centrale Bank van Aruba. We
sloten het jaar af met een lange lijst van toegezegde, doch nog niet opgenomen leningen,
zodat we verwachten dat ook 2008 een jaar zal zijn van solide groei van leningen en
voorschotten aan klanten. Onze marktaandelen van leningen en deposito’s bleven nagenoeg
ongewijzigd op Curaçao en Aruba, en namen toe op Sint Maarten en Bonaire. Het aandeel van
onze Bank in deviezentransacties nam op alle eilanden toe.
De klantendeposito’s stegen met meer dan NAf. 492 miljoen oftewel met 12,7%, vergeleken
met de eindbedragen van de depositorekeningen van onze klanten in 2006. De deposito’s van
de particuliere rekeninghouders stegen met 26,2%, terwijl die van de commerciële en andere
deposito’s stegen met 3%. Op Bonaire was de grootste groei aan deposito’s, namelijk met
21%, op Curaçao was dit 14% en op Sint Maarten 13%. Een belangrijk gedeelte van deze
groei betrof saldo’s op rekeningen-courant die, op geconsolideerde basis, eind 2007 niet
minder dan 22% hoger waren dan aan het eind van 2006. Op Curaçao was dit in het bijzonder
een bewijs van de sterke economische groei en commerciële bedrijvigheid in het laatste
kwartaal van het jaar, en tegelijkertijd van het vertrouwen ten gevolge van optimistische
economische verwachtingen.
De boekwaarde van het Eigen Vermogen van de MCB Groep was NAf. 341 miljoen per 31
december 2007. Dit vertegenwoordigt een grote toename van 10,1% vergeleken met 2006.
Deze solide basis van het kapitaal, die onze Aandeelhouders dit jaar overeenkwamen te
verhogen met niet minder dan een record NAf. 31 miljoen, vertegenwoordigt steeds een
belangrijke kracht van onze Bancaire Groep. Aangezien de MCB de grootste financiële
instelling in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden is, is hij daardoor tevens
een belangrijk pluspunt voor de toekomst van deze eilanden.
Leningen
De commerciële leningen (vóór reserveringen) namen toe met 6,2%. Wij zijn er trots op dat wij
financiering konden regelen of geven aan een aantal belangrijke bedrijven en instituten in onze
gemeenschap. Het betrof o.a. nieuwbouw of uitbreiding van bestaande hotels, kleinbedrijven
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en winkelcentra, bedrijven van bouwmaterialen en ijzerwaren, gezondheidsinstituten,
utiliteitsbedrijven, havenbedrijven en bedrijven in de Vrije Zone.
De particuliere leningen (vóór reserveringen) vertoonden eveneens een gezonde groei
gedurende het jaar en stegen met 7,9%. Wij hebben een nieuw, geautomatiseerd systeem
ingevoerd voor het verstrekken van particuliere leningen, dat in onze vestigingen en filialen op
de andere eilanden toegepast zal worden, hetgeen aanzienlijke en positieve invloed heeft
gehad op onze dienstverlening, en achterstanden en wachttijden heeft verminderd. Via direct
mail en speciale faciliteiten wordt met succes gemikt op specifieke groepen in de markt voor
wat betreft persoonlijke leningen en hypotheken.
MCB verstrekte in 2007 op Curaçao alleen al bijna 7000 nieuwe persoonlijke leningen en
leningen voor de aanschaf van auto’s, tot een bedrag van NAf. 125 miljoen en verstrekte 423
nieuwe huishypotheken tot een bedrag van ruim NAf. 74 miljoen. Gedurende deze twaalf
maanden gaf MCB op Curaçao in totaal 840 nieuwe bedrijfsleningen tot een bedrag van ruim
NAf. 300 miljoen. Dit omvatte niet minder dan 530 leningen aan de kleinhandel en 136 microfinancieringsleningen.
Belastingen
De winstbelasting van de MCB Groep over zijn activiteiten in 2007, bedroeg NAf. 27,2 miljoen
vergeleken met NAf. 24,8 miljoen over 2006, terwijl zij vorig jaar ook 2,7 miljoen aan
omzetbelasting betaalde. Gedurende dezelfde periode betaalde zijn personeel loonbelasting tot
een bedrag van NAf. 29,7 miljoen.
De MCB incasseert in de Nederlandse Antillen voor de Centrale Bank ook deviezenprovisie, de
zgn. license taxes. De Centrale Bank maakt dat bedrag over naar de regering van de
Nederlandse Antillen. In de afgelopen twaalf maanden incasseerde de MCB in de Nederlandse
Antillen NAf. 41 miljoen aan deviezenprovisie. Op Aruba incasseerde onze Caribbean
Mercantile Bank NAf. 12 miljoen aan deviezenprovisie, die ze aan de Centrale Bank van Aruba
betaalde voor de Arubaanse Regering.
Werkgelegenheid
De MCB Groep had eind 2007 in totaal 1418 personen in dienst op de Nederlandse Antillen en
Aruba. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke toename van 57 personen gedurende 2007. Deze
toename hield onder meer in een aantal specialisten ter versterking van de verschillende
administratieve, technische en commerciële gebieden van onze banken op alle eilanden.
Gedurende het jaar betaalde de MCB Groep aan zijn personeel NAF. 79 miljoen aan salarissen
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alleen al, waarbij sociale voorzieningen, pensioenen, medische- en andere verzekeringen niet
zijn meegerekend.
Gemeenschap
De MCB bleef met zijn gemeenschappen delen op alle eilanden door middel van ruim 3850 van
allerhande donaties. Op Curaçao alleen al droeg de MCB in 2007 ruim NAF. 2,8 miljoen bij aan
zijn gemeenschap, terwijl nog eens NAf. 1,2 miljoen werd bijgedragen door onze banken op
Aruba, Bonaire en de Bovenwinden aan zijn respectieve gemeenschappen. Al deze donaties
ondersteunen het belangrijke werk van zoveel vrijwilligers in de wijk-, godsdienstige en
sportorganisaties, instituten ten bate van de jeugd, sociale bijstandsorganisaties en
onderwijsorganisaties en instituten. Bovendien waren wij in staat directe sociale hulp te bieden
aan minderbedeelden in onze gemeenschap. In deze bedragen is niet begrepen de hulp
geboden door de 257 vrijwilligers van ons personeel op alle eilanden, die jong en oud helpen,
zieken en rehabiliterende verslaafden, tevens op scholen en in bejaardenhuizen. Het was voor
ons een genoegen op Curaçao onze eigen en ook andere vrijwilligers te eren tijdens een
speciale lunch op de Internationale Vrijwilligers Dag, toen wij ook ongeveer een half miljoen
doneerden aan tien organisaties. Bovendien hielden wij op Curaçao in december onze intussen
traditionele Siman di Kurason Positivo, waarbij onze eigen Bank en ons personeel op zoveel
manieren bijdragen aan onze gemeenschap – door middel van geschenken aan kinderen,
bloeddonatie, schenking van huishoudelijke apparatuur en voedselpakketten. Bij de Maduro &
Curiel’s Bank zijn wij allen niet alleen geëngageerd met het delen met onze gemeenschap,
maar beschouwen het ook als onze verantwoordelijkheid dit op verantwoorde wijze te doen.
De toekomst
In een ander deel van dit Directieverslag, alsook elders in dit Jaarverslag, bespreken wij
verschillende aspecten van de staatkundige en politieke herstructureringsproces dat gaande is.
Wij verwijzen ook naar het belang om te garanderen dat de minderbedeelden in onze
gemeenschap niet disproportioneel lijden door de gestegen en stijgende prijs van ruwe olie en
de daaruit voortvloeiende inflatiedruk. We moeten in dit verband dan ook gewaag te maken van
de urgente noodzaak om te komen tot een allesomvattend energiebeleid voor onze landen,
met nadruk op alternatieve energiebronnen en de stimulering van het opwekken van
alternatieve energie. Wellicht is het correct te stellen dat de hele wereld thans wakker geschud
is, sommigen meer dan anderen, door het gevaar van het broeikaseffect en andere factoren
die ons milieu in gevaar brengen. Wij ook! Daarom dragen wij dit jaar op aan een aantal
initiatieven dat de noodzaak om milieubewuster te zijn zal benadrukken. Een begin hiervan is
dat dit Jaarverslag 2007 geheel gedrukt is op 95% FSC-papier; de missie van de Forest
Stewardship Council is, de bevordering van een milieudoelmatige sociaal voordelig en
economisch haalbaar beheer van de bossen van de wereld. Wij zullen klanten aansporen om
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gebruik te maken van online, papierloos bankieren, en zullen het gebruik van papier ook in
onze vestigingen verminderen. Wij zullen zoveel als mogelijk is ook heel bewust streven naar
energiebesparing in andere aspecten van “groen bouwen” bij al onze nieuwbouw op alle
eilanden. Wij blijven bewust van de noodzaak ons milieu te beschermen,en zoeken naar
wegen om dat in ons dagelijks leven te doen – en we zullen ernaar streven om ook een grotere
bewustzijn te creëren in onze samenleving. We hopen met dit steentje bij te dragen aan de
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen en aan die van allen die deze planeet bewonen.
We weten, dat wanneer wij dat doen, wij kunnen blijven rekenen op het vertrouwen van onze
klanten en onze gemeenschap, en van onze aandeelhouders en directeuren en ons personeel,
naar wie ook onze warme dank uitgaat voor hun steun in het afgelopen jaar.
Lionel Capriles II
President en CEO

Ron Gomes Casseres
Managing Director
10 maart 2008
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