Consolidated balance sheet of Maduro & Curiel’s Bank N.V.
and its subsidiaries as at December 31, 2014
(All amounts are expressed in thousands of Antillean Guilders)

Assets
Cash and due from banks
Investment securities
Loans and advances to customers
Investment in associated companies
Bank premises and equipment
Customers' liability under acceptances
Other assets
Total assets
Liabilities and equity
Liabilities
Customers' deposits
Due to banks
Acceptances outstanding
Accrued interest payable
Current profit tax liabilities
Deferred tax liability
Provisions
Other liabilities

Equity
Share capital
Other reserves
Retained earnings

Minority interest
Total liabilities and equity

2014

2 01 3

2,105,390
235,982
4,075,961
867
178,957
3,655
64,727
6,665,539

1,663,083
224,062
4,039,288
763
179,383
4,560
69,111
6,180,250

5,670,196
23,079
3,655
18,557
38,026
30,544
79,952
73,588
5,937,597

5,210,446
33,308
4,560
17,413
42,907
31,124
69,808
89,329
5,498,895

51,000
206,937
458,579
716,516

51,000
190,661
429,251
670,912

11,426

10,443

6,665,539

6,180,250

Consolidated income statement of Maduro & Curiel’s Bank N.V.
and its subsidiaries for the year ended December 31, 2014
(All amounts are expressed in thousands of Antillean Guilders)

2014

Interest income
Interest expense

323,648
21,244

318,391
19,947

302,404

298,444

192,079
67,839

182,735
63,626

124,240

119,109

50,199
177

49,217
9,538

477,020

476,308

187,199
24,177
21,122
65,268

182,551
24,311
13,476
64,985

297,766

285,323

179,254

190,985

(265)

2,885

Net result before tax
Profit tax

178,989
38,676

193,870
47,295

Net result after tax

140,313

146,575

Net interest income
Fee and commission income
Fee and commission expenses
Net fee and commission income
Income from foreign exchange transactions
Income from investment securities
Operating income
Salaries and other employee expenses
Occupancy expenses
Net impairment losses on loans and advances
Other operating expenses
Operating expenses
Net result from operations
Net income / (loss) from associates

2013

Explanatory notes to the consolidated financial highlights as at December 31, 2014
A) Accounting policies

(All amounts are expressed in thousands of Antillean Guilders)

1. GENERAL
The principal accounting policies adopted in the preparation of the
consolidated financial statements of Maduro & Curiel’s Bank N.V. and its
subsidiaries (the “Group”) are set out below. These explanatory notes are an
extract of the detailed notes included in the consolidated financial statements
and are consistent in all material respects with those from which they have
been derived.
2. BASIS OF PREPARATION
The consolidated financial statements, from which the consolidated financial
highlights have been derived, are prepared in accordance with International
Financial Reporting Standards (“IFRS”).
The figures presented in these highlights are stated in thousands of Antillean
Guilders (“ANG”) and are rounded to the nearest thousand.
The policies used have been consistently applied by the Group and its
subsidiaries and are consistent, in all material respects, with those used in the
previous year.
For financial statement presentation purposes certain 2013 balances have
been adjusted.
3. BASIS OF CONSOLIDATION
Subsidiaries are all entities over which the Group has the power to govern the
financial and operating policies. Subsidiaries are fully consolidated from the
date on which control is transferred to the Group until the date that control
ceases. The following subsidiaries have been consolidated as of December
31, 2014.
- Caribbean Mercantile Bank N.V. and subsidiaries
- The Windward Islands Bank Ltd.
- Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V. and subsidiary
- Maduro & Curiel’s Insurance Services N.V.
- MCB Group Insurance N.V.
- Progress N.V.
- MCB Risk Insurance N.V.
ASSOCIATED COMPANIES
Associated companies are entities over which the Group has significant
influence but not control. Investments in associated companies are accounted
for under the equity method of accounting.
4. INVESTMENT SECURITIES
The Group classifies its investment securities in the following categories:
financial assets at fair value through profit or loss and held-to-maturity.
Management determines the classification of its investment securities at
initial recognition.
A security is classified in the category financial assets at fair value through
profit or loss if acquired principally for the purpose of selling in the short
term. Investment securities with fixed maturities where management has
both the intent and ability to hold to maturity are classified as held-tomaturity.
Financial assets at fair value through profit or loss and financial assets
classified as held-to-maturity are initially recognized at fair value. Financial
assets at fair value through profit or loss are subsequently carried at fair
market value. Held-to-maturity securities are carried at amortized cost less
impairment, if applicable. Unlisted equity securities for which no readily
available market exists, and for which other methods of reasonably estimating
fair value are clearly inappropriate or unworkable, are carried at cost less
impairment, if applicable.
The gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets
at fair value through profit or loss are included in the consolidated income
statement in the period in which they arise.
5. LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS
Loans and advances are carried at amortized cost, less an allowance for loan
impairment. An allowance for loan impairment is established if there is an
indication that the Group will not be able to collect all amounts due according
to the original contractual loan terms.

Investment securities
Held-to-maturity
Financial assets at fair value
Total investment securities

2013
212,899
11,163

235,982

224,062

Loans and advances to customers
Retail customers
Corporate customers
Public sector
Other

2013

1,665,791
2,406,309
11,780
92,440

1,617,881
2,405,152
16,096
93,275

Gross loans and advances to customers
Less: allowance for loan impairment

4,176,320
(100,359)

4,132,404
(93,116)

4,075,961

4,039,288

II Liabilities
Customers' deposits
Retail customers
Corporate customers
Other
Total customers' deposits

2014

2013

2,174,927
2,691,321
803,948

2,080,051
2,469,696
660,699

5,670,196

5,210,446

Report of the independent auditor on the consolidated
financial highlights
To the Shareholders and Board of Directors of
Maduro & Curiel’s Bank N.V.
Curaçao
The accompanying consolidated financial highlights, which comprise the consolidated balance sheet as at December 31, 2014, the consolidated income statement for
the year then ended, and related notes, are derived from the audited consolidated
financial statements of Maduro & Curiel’s Bank N.V. for the year ended December
31, 2014. We expressed an unmodified audit opinion on those consolidated financial
statements in our report dated February 18, 2015. Those consolidated financial statements, and the consolidated financial highlights, do not reflect the effects of events
that occurred subsequent to the date of our report on those financial statements.
The consolidated financial highlights do not contain all the disclosures required by
International Financial Reporting Standards. Reading the consolidated financial
highlights, therefore, is not a substitute for reading the audited consolidated financial
statements of Maduro & Curiel’s Bank N.V.
Management's Responsibility for the consolidated financial highlights
Management is responsible for the preparation of the consolidated financial highlights derived from the audited consolidated financial statements in accordance with
the Provisions for the Disclosure of Consolidated Financial Highlights of Domestic
Banking Institutions, issued by the Central Bank of Curaçao and Sint Maarten
(“CBCS”).
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial highlights
based on our procedures, which were conducted in accordance with International
Standard on Auditing (ISA) 810, Engagements to Report on Summary Financial
Statements.
Opinion
In our opinion, the consolidated financial highlights derived from the audited
consolidated financial statements of Maduro & Curiel’s Bank N.V. for the year ended
December 31, 2014 are consistent, in all material respects, with those consolidated
financial statements, in accordance with the Provisions for the Disclosure of Consolidated Financial Highlights of Domestic Banking Institutions, issued by the CBCS.
Curaçao,
February 18, 2015
KPMG Accountants B.V.

Ter verkrijging van een gratis exemplaar van ons jaaroverzicht 2014 kunnen
geïnteresseerden zich wenden tot Annual Report 2014, P.O.Box 305, Curaçao,
of ze kunnen onze website www.mcb-bank.com bezoeken.

2014
224,991
10,991

2014

Net loans and advances to customers

S. Agarwal FCA

• Voor presentatiedoeleinden zijn enige vergelijkende cijfers van 2013 aangepast.
• De totale activa van MCB Groep stegen fors met 8% ofwel ANG. 485 miljoen en
passeerden voor het eerst de ANG. 6.5 miljard grens uitkomend op ANG. 6,665
miljoen.
• De voornaamste reden voor deze mijlpaal was de groei met 9% (ANG. 460 miljoen)
van deposito’s van klanten.
• De voorzieningen stegen met ANG. 10 miljoen (15%), vanwege toegenomen
verplichtingen van de Bank aan pensioengerelateerde rechten van werknemers.
• De krediet markten op Curaçao en Sint Maarten lieten een krimp zien als gevolg
van een achterblijvende vraag naar kredieten. De groei van de post ‘Leningen en
vooruitbetalingen aan klanten’ bedroeg een bescheiden 1% ofwel ANG. 37 miljoen, die
voornamelijk werd gerealiseerd in Aruba.
• De groei van de deposito’s van klanten, zoals boven aangehaald, heeft vooral geleid
tot een toename van de post ‘kasmiddelen en vorderingen op kredietinstellingen’ die
daardoor enorm is gestegen met 27% ofwel ANG. 442 miljoen.
• Aan het eind van het jaar passeerde het eigen vermogen, exclusief het
minderheidsbelang van derden, door een toename van ANG 46 miljoen de grens van
ANG. 700 miljoen en komt nu uit op ANG. 717 miljoen. Deze solide stijging met 7%
bevestigt de grote financiële slagkracht van onze Groep waar onze gemeenschap, onze
klanten en ons personeel op kunnen blijven rekenen.

WINST EN VERLIES REKENING

• Inkomsten worden gegenereerd uit zowel de lokale als de internationale activiteiten
van de Groep. De inkomstenstromen blijven goed gediversifieerd.
• De resultaten van 2014 vertonen een minimale operationele groei van 1% ofwel
ANG. 712 duizend en dit is een bevestiging van de lastige economische omgeving
waarbinnen de Groep opereert.
• Vergeleken met 2013 waren de opbrengsten uit effecten zeer beperkt (ANG. 9.5
miljoen in 2013), hetgeen deels werd goedgemaakt door een stijging van de netto
commissie inkomsten met 4%.
• De grootste kostenstijging is een directe weerspiegeling van de zwakke staat van de
economieën dat zorgt voor aanzienlijke stijging van de post waardevermindering
van leningen en vooruitbetalingen ter waarde van ANG. 8 miljoen die voor een deel
verband houdt met enkele bedrijfsleningen in het bijzonder.
• De marginale groei van de inkomsten, gecombineerd met een toename met 4%
van de kosten, heeft ervoor gezorgd dat het netto resultaat na belastingen met 4%
(ANG. 12 miljoen) is gedaald tot ANG. 140 miljoen hetgeen nog altijd als gezond kan
worden beschouwd.

LENINGEN

B) Specification of accounts
I Assets

BALANS EN EIGEN VERMOGEN

• De leningen in onze leningenportefeuille bleven goed gespreid voor wat betreft type
klanten, grootte, looptijd en sectoren.
• De groei van leningenportefeuille is vooral te danken aan een stijging met 3%
(ANG. 48 miljoen) van leningen aan consumenten, vooral op Aruba.
• De kredietbeperkingen, die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in
maart 2012 instelde, waren van kracht tot en met augustus 2014. Vanaf 1 september
2014 zijn die beperkingen ingetrokken op grond van de monetaire ontwikkelingen in
de twee landen.

BELASTINGEN

• MCB Groep heeft in 2014 ANG. 39 miljoen aan winstbelasting betaald alsmede ANG.
5.3 miljoen aan omzetbelasting.
• Onze medewerkers hebben samen ANG. 29 miljoen betaald aan loonbelasting, terwijl
er ANG. 24 miljoen is betaald aan sociale premies.
• MCB Groep houdt voor de CBCS deviezenprovisie in en draagt dit af aan de onderscheidenlijke regeringen van Curaçao en Sint Maarten. In 2014 hield MCB ANG.
46 miljoen in aan deviezenprovisie en droeg dat af aan de overheden van Curaçao
en Sint Maarten. Op Aruba hield Caribbean Mercantile Bank AWG. 15 miljoen aan
heffingen in op betalingen naar het buitenland dat vervolgens is overgemaakt aan de
Centrale Bank van Aruba ten behoeve van de Arubaanse Regering.
• Alles bij elkaar droegen de belastingen en genoemde premies voor een bedrag van
ANG. 159 miljoen bij aan de schatkisten van onze landen.

WERKGELEGENHEID

• Op 31 december 2014 had MCB Groep op alle eilanden tesamen 1,502 personen in
dienst.
• Gedurende het jaar betaalde MCB Groep aan haar medewerkers ANG. 100 miljoen
aan salarissen en dit is exclusief sociale premies, pensioenpremies, ziektekosten- en
andere verzekeringen.

GEMEENSCHAP

• Als sociaal verantwoordelijke onderneming die lid is van de gemeenschappen
die wij dienen, dragen wij altijd op de een of andere manier bij aan belangrijke
organisaties, projecten en evenementen van culturele, sociale, sportieve, educatieve
of milieutechnische aard ten behoeve van de jeugd, buurten en uiteenlopende
liefdadigheidsinstellingen.
• De wijze van onze bijdragen varieert en geschiedt door middel van donaties,
sponsoring, geschenken, kennis en, wat niet minder van belang is, fysieke arbeid
(‘hands-on’) door veel van onze collega’s. In 2014 hebben wij meer dan 5,000 donaties
gedaan ter waarde van meer dan ANG. 3 miljoen. Afgezien van de donaties hebben
wij verschillende evenementen gesponsord voor een bedrag van meer dan ANG. 2
miljoen.
• Naar onze mening is goede gezondheidszorg een basisbehoefte in de gemeenschap
en wij zijn dankbaar voor het werk van de duizenden vrijwilligers, verpleegkundigen
en doktoren. In 2014 herdacht het Prinses Wilhelmina Fonds dat het gedurende 65
jaar lang kankerpatiënten bijstaat en allerlei onderzoeken op dit vlak steunt. Vanaf de
oprichting 65 jaar geleden heeft onze Groep bijgedragen aan dit zeer goede doel, zowel
qua fondsen als in materiële zin, en zij kunnen ervan op aan dat wij dit blijven doen.
• De stichting Baseball Tigers Bandabou bevordert lichamelijke opvoeding in wijken
en net als verschillende andere evenementen voor de jeugd, zoals ‘Kareda di Lito’ en
‘Fakansi ku deporte’, kunnen zij weer op onze steun blijven rekenen.
• In de tweede week van december vierden wij de tiende jaarlijkse ‘Siman di Kurason
Positivo’, waarbij opnieuw meer dan 250 van onze medewerkers op vrijwillige basis
directe sociale bijstand verleenden aan minderbedeelden in onze samenleving.
• In 2006 voerde InselAir zijn eerste vlucht uit van Curaçao naar Aruba. In de voorbije
acht jaren heeft de lokale, particuliere luchtvaartmaatschappij hier 21 bestemmingen
in het Caribische gebied en Zuid en Noord Amerika aan toegevoegd. Dit bedrijf
is een voorbeeld van hoe lokale ondernemers met visie en noeste arbeid kunnen
samenwerken en een succesvolle onderneming kunnen opzetten. In 2014 vervoerde
de maatschappij meer dan één miljoen passagiers en bracht zo families, vrienden,
zakenleden en culturen nader tot elkaar. Voor dit alles en de positieve bijdrage van
InselAir aan de lokale economieën ontving het bedrijf de MCB Prijs 2014.
• Wij zijn de vrijwilligers onder onze collega’s erkentelijk dat zij gedurende het hele jaar
en elk jaar opnieuw goede doelen en mensen blijven ondersteunen waar dat nodig is.
Zoals we elke keer opnieuw zien, maken onverwachte (wereld) gebeurtenissen het erg
moeilijk om de toekomst te voorspellen en het is niet nodig om dat met precisie te doen,
zolang wij maar goed voorbereid zijn op wat de toekomst ons brengen zal. Wij van MCB
Groep zijn vastbesloten om voorbereid te zijn op elke eventualiteit, met een solide Bank
met goede financiële grondslagen, een moderne (electronische) infrastructuur, de best
geoefende en gecoachte collega’s en de best geïnformeerde directieleden.
Wij zijn onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders, onze commissarissen,
onze toezichthouders en vooral onze gemeenschappen, die wij dienen, dankbaar voor de
steun die wij in 2014 hebben genoten en wij hopen op dezelfde steun te kunnen rekenen
in 2015 en lang daarna.
Wij zijn er van overtuigd dat wij gezien de goede voorbereidingen in 2016 het 100-jarige
bestaan van onze Groep op gepaste wijze kunnen vieren.

