Un Banko... un famia!
HOOGTEPUNTEN
van de Geconsolideerde Financiële Positie van
de MADURO & CURIEL'S BANK NV

We zijn er weer erg trots op om te berichten dat dankzij
onze 1362 collega's en vrienden en onze steeds groeiende
klantenkring, wij in 2006 ons negentigjarig bestaan
zeer succesvol afsluiten.
Wij zijn er ook trots op de hele wereld te tonen dat het goed
zaken doen is op de Nederlandse Antillen en Aruba.
2006
2005
De financiële hoogtepunten in bedragen (NAf.) vertegenwoordigen
16 lokale en internationale maatschappijen
Totaal Activa
4,389,054,000
4,017,294,000
Totaal Klantendeposito's
3,869,892,000
3,537,815,000
Totaal Leningen en Voorschotten
2,597,367,000
2,322,122,000
Kapitaalfondsen / Eigen vermogen
309,398,000
285,227,000
Nettoresultaat na belasting en na
Overboeking naar de Reserve voor
84,221,000
76,194,000
Algemene Bankrisico's
De financiële hoogtepunten in percentages (%)
Groei Totaal Activa
9.3%
Groei Totaal Klantendeposito's
9.4%
Groei Leningen en Voorschotten
11.9%
Groei Nettowinst na belasting en na
Overboeking naar de Reserve voor
10.5%
Algemene Bankrisico's
Andere belangrijke data van de MCB Groep
Personeel
1362
Vestigingen
45
Bankomatiko's ATMs
131
POS Terminals
4,781
Klantenrekeningen
485,578

1344
45
111
4,493
466,130

Resultatenrekening

Belastingen

• De inkomsten die zijn weergegeven in onze financiële rapportage vertegenwoordigen de totale inkomsten van alle
16 maatschappijen, die in de Nederlandse Antillen en
Aruba gevestigd zijn, en onshore- en internationale handelsactiviteiten uitoefenen. De internationale handelsactiviteiten dragen in belangrijke mate bij tot de geconsolideerde inkomsten van de Groep. Na overboeking naar
de Reserve voor Algemene Bankrisico's boekte de MCB
Groep in de Nederlandse Antillen en Aruba over 2006 een
winst na belasting van NAf. 84 miljoen, hetgeen een toename betekent van 10.5 % vergeleken met 2005.
• Het is hoogst bevredigend dat alle eilanden waar wij opereren in belangrijke mate hebben bijgedragen tot de betreffende resultaten. De nettoresultaten na belasting
(maar voor de overboeking naar de Reserve voor
Algemene Bankrisico's) waren in 2006 op Curaçao 7%
hoger, op Aruba 2%, op Bonaire 3%, terwijl zij op SintMaarten een record van 47% hoger waren.
• Van de totale interest- en bedrijfsinkomsten van de MCB
Groep was 41% bestemd voor de betaling van personeelskosten, 26% voor andere bedrijfskosten, 7% voor belastingen, 2% om onze reserves voor bankrisico's te versterken
en 24% voor nettowinst.

• In 2006 betaalde de MCB Groep NAf. 26 miljoen aan
winstbelasting. In diezelfde periode betaalden haar
werknemers in totaal NAf. 30 miljoen aan loonbelasting.
• De MCB inde in de Nederlandse Antillen NAf. 33 miljoen
aan deviezenprovisie voor de Nederlands-Antilliaanse
Regering. Op Aruba inde onze Caribbean Mercantile Bank
Af. 13 miljoen aan deviezenprovisie voor de Arubaanse
Regering.

Balans en Eigen vermogen
• Het totaal aan geconsolideerde activa van de MCB Groep
bedroeg per 31 december 2006 NAf. 4,389 miljoen, hetgeen een toename betekent van bijna 10%.
• Het totaal aan leningen en voorschotten aan onze klanten
nam toe met bijna 12% vergeleken met 2005. Particuliere
leningen namen toe met 11.9%. Zakelijke leningen vertoonden gedurende het jaar een vergelijkbare toename
van 13.4%.
• Onze klanten behielden het vertrouwen in onze Bank, als
gevolg waarvan de klantendeposito's toenamen met meer
dan 9%. Particuliere klanten verhoogden hun deposito's
met bijna 10%, terwijl de deposito's van zakelijke klanten
toenamen met meer dan 13%.
• Eind december 2006 overtrof de boekwaarde van de
Kapitaalfondsen van de MCB Groep driehonderd miljoen
gulden en bedroeg zij NAf. 309 miljoen.Als resultaat heeft
de MCB een sterke kapitaalbasis en heeft ze een
rooskleurige toekomst. Deze solide kapitaalbasis is een belangrijk pluspunt waar onze gemeenschap en onze klanten
op kunnen rekenen terwijl we bouwen aan de toekomst.

Werkgelegenheid
• Eind 2006 had de MCB Groep in de Nederlandse Antillen
en Aruba 1362 werknemers in dienst.
• In dat jaar betaalde de MCB Groep haar werknemers aan
salarissen en secundaire voorzieningen NAf. 146 miljoen.

Gemeenschap
• De MCB Groep gaf weer meer dan 2900 donaties, hetgeen meer dan NAf. 3 miljoen vertegenwoordigde, aan
buurt-, godsdienstige en sportorganisaties, aan instellingen
ten behoeve van de jeugd op onze eilanden en aan de verlichting van de vaak rampzalige effecten van de armoede.
• In dit jaar waarin onze Bank 90 jaar bestaat, werden door
onze Bank ook veel evenementen georganiseerd voor
jong en oud, voor klanten en personeel en werden er
donaties aan onze gemeenschap in haar geheel gedaan.
• In deze bedragen zijn niet begrepen de steun die is
gegeven door de ruim 335 vrijwilligers van ons personeel
op alle eilanden, die oud en jong bijstaan, de zieken en de
rehabiliterende verslaafden helpen en ook helpen op
scholen en in bejaardentehuizen.

Leningen
• In 2006 verstrekte de MCB op Curaçao alleen al bijna
6800 nieuwe persoonlijke leningen en leningen voor de
aanschaf van een auto. Deze leningen vertegenwoordigden een totaal van bijna NAf. 118 miljoen en de Bank
verstrekte 428 nieuwe hypotheken voor woningen voor
een bedrag van meer dan NAf. 74 miljoen. In 2006 verstrekte de MCB in totaal 747 commerciële leningen, die
een bedrag vertegenwoordigen van ruim NAf. 200
miljoen. In de commercële leningen zijn niet minder dan
638 nieuwe leningen aan kleine onderdemingen begrepen.

Voor de volledige Geconsolideerde Financiële Hoogtepunten over de boekjaren 2006 en 2005, met de Toelichting op
de Geconsolideerde Financiële Hoogtepunten en de bijbehorende accountantsverklaring van KPMG Accountants BV,
kunnen geïnteresseerden zich wenden tot Annual Report 2006, P.O. Box 305, Curaçao, Nederlandse Antillen, ter verkrijging van een gratis exemplaar van ons Jaarrapport 2006 of onze website www.mcb-bank.com bezoeken.

