Consolidated Financial Highlights
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2020

Cash and due from banks

3,545,342

2,851,439

Investment securities

1,251,679

877,376

Loans and advances to customers

4,299,466

4,253,604

3,639

1,506

51,510

50,517

185,835

194,894

8,963

10,169

9,346,434

8,239,505

(All amounts are expressed in thousands of Antillean Guilders)

Consolidated Income Statement of Maduro & Curiel’s Bank N.V.
and its subsidiaries for the year ended December 31, 2021
(All amounts are expressed in thousands of Antillean Guilders)

2021

2020

Interest income

268,971

287,095

Interest expense

13,903

15,352

255,068

271,743

ASSETS

Customers' liability under acceptances
Other assets
Bank premises, equipment and
right-to-use assets
Deferred tax assets

Net interest income
Fee and commission income
Fee and commission expenses
Net fee and commission income

TOTAL ASSETS

Income from foreign exchange transactions

LIABILITIES AND EQUITY
Liabilities

Other operating income
8,016,408

7,008,245

20,559

15,616

3,639

1,506

Profit tax liabilities

22,013

15,936

Salaries and other employee expenses

Lease liabilities

11,613

13,398

Occupancy expenses

Other liabilities

97,990

105,246

Provisions

41,879

62,940

Credit loss expenses/(income) on financial
assets and contingent liabilities

Deferred tax liability

12,420

16,682

Other operating expenses

Customers' deposits
Due to banks
Acceptances outstanding

8,226,521

7,239,569

Share capital

51,000

General reserve

12,500

Operating income

212,984

184,926

95,756

75,352

117,228

109,574

47,048

41,267

-

15,959

419,344

438,543

168,792

146,521

31,693

31,493

9,136

86,704

74,177

76,185

Operating expenses

283,798

340,903

51,000

Net result before tax

135,546

97,640

12,500

Profit tax

22,635

14,249

Equity

Other reserves

203,188

199,092

Retained earnings

853,225

737,344

1,119,913

999,936

9,346,434

8,239,505

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

NET RESULT AFTER TAX

112,911

83,391

Independent auditor’s report on the audit of the consolidated financial highlights
Opinion
The accompanying consolidated financial highlights, which comprise the
consolidated balance sheet as at 31 December 2021 and 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. (“the Bank”) for
the year ended 31 December 2021.
In our opinion, the accompanying consolidated financial highlights are consistent,
in all material respects, with the audited consolidated financial statements of the
Bank, in accordance with the Provisions for the Disclosure of Consolidated Financial
Highlights of Domestic Banking Institutions, as set by the Central Bank of Curaçao
and Sint Maarten (“CBCS”).
Consolidated financial highlights
The accompanying consolidated financial highlights do not contain all the
disclosures required by International Financial Reporting Standards. Reading the
accompanying consolidated financial highlights and our report thereon, therefore,
is not a substitute for reading the audited consolidated financial statements of the
Bank and our auditor’s report thereon.
The audited consolidated financial statements and our auditor’s report thereon
We expressed an unmodified audit opinion on the consolidated financial statements
2021 of the Bank in our auditor’s report dated 23 March 2022.

assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our
responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether
the other information is materially inconsistent with the consolidated financial
statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be
materially misstated, as is required by article 121 sub 3 Book 2 of the Curaçao Civil
Code. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material
misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of management for the consolidated financial highlights
Management is responsible for the preparation of the accompanying consolidated
financial highlights in accordance with the Provisions for the Disclosure of
Consolidated Financial Highlights of Domestic Banking Institutions, as set by the
CBCS.
Auditor’s responsibilities
Our responsibility is to express an opinion on whether the accompanying
consolidated financial highlights are consistent, in all material respects, with the
audited consolidated financial statements of the Bank based on our procedures,
which were conducted in accordance with International Standard on Auditing (ISA)
810 (Revised), Engagements to Report on Summary Financial Statements.
Curaçao, 14 April 2022

Other information
Other information consists of the Management’s Report. Management is
responsible for the other information. Our opinion on the consolidated financial
statements does not cover the other information and we do not express any form of

for Ernst & Young Accountants
drs. R.J.W. van Nimwegen RA

Explanatory notes to the Consolidated Financial Highlights as at December 31, 2021
A. ACCOUNTING POLICIES
1. GENERAL
The principal accounting policies adopted
in the preparation of the Consolidated
Financial Highlights 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 and are rounded to the nearest
thousand.
The accounting policies used have been
consistently applied by the Group and are
consistent, in all material respects, with
those used in the previous year.
The statements have been prepared
on the historical cost basis except for
financial assets at fair value through
profit or loss, and financial assets that are
measured at amortized cost. Historical
cost is generally based on the fair value
of the consideration given in exchange for
goods and services.
3. BASIS OF CONSOLIDATION
Subsidiaries are all entities over which
the Group has the power to govern the
financial and operating policies, generally
accompanying a shareholding of more than
one half of the voting rights. 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, 2021:
- Caribbean Mercantile Bank N.V. and
subsidiary
- The Windward Islands Bank Ltd.
- Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V.
and subsidiary
- Maduro & Curiel’s Insurance Services N.V.
- MCB Risk Insurance N.V.
- MCB Group Insurance N.V.
- MCB Securities Holding B.V.
- MCB Securities Administration N.V.
- Progress N.V.
- MCB Holding International VBA and
subsidiaries
4. CLASSIFICATION AND SUBSEQUENT
MEASUREMENT OF FINANCIAL ASSETS
Classification and subsequent measurement
of the financial assets depend on:
(i) the Group’s business model for
managing the asset; and
(ii) the cash flow characteristics of the
asset.
Based on these factors, the Group classifies
its debt instruments into one of the
following two measurement categories:

B. SPECIFICATION OF ACCOUNTS
- Amortized cost:
Assets that are held for collection of
contractual cash flows where those
cash flows represent solely payments of
principal and interest (‘SPPI’), and that are
not designated at Fair Value Trough Profit
or loss (FVTPL), are measured at amortized
cost. The carrying amount of these assets
is adjusted by any expected credit loss
allowance as further described below.
Interest income from these financial assets
is included in ‘Interest income’ using the
effective interest rate method.
- Fair value through profit or loss
(“FVTPL”):
Assets that do not meet the criteria for
amortized cost are measured at fair value
through profit or loss. These assets are
unquoted equity securities that are not
held for trading purposes. A gain or loss on
such an equity investment is subsequently
measured at fair value through profit or
loss. Interest income from these financial
assets is included in ‘Interest income’ using
the effective interest rate method.
Business model assessment
The business model reflects how the
Group manages the assets in order to
generate cash flows. That is, whether the
Group’s objective is solely to collect the
contractual cash flows from the assets. If
this condition is not applicable (unlisted
equity securities), then the financial assets
are classified as part of ‘other’ business
model and measured at FVTPL.
SPPI
Where the business model is to hold
assets to collect contractual cash flows,
the Group assesses whether the financial
instruments’ cash flows represent solely
payments of principal and interest (the
‘SPPI test’). In making this assessment, the
Group considers whether the contractual
cash flows are consistent with a basic
lending arrangement i.e. interest includes
only consideration for the time value of
money, credit risk, other basic lending risks
and a profit margin that is consistent with
a basic lending arrangement. Where the
contractual terms introduce exposure to
risk or volatility that are inconsistent with
a basic lending arrangement, the related
financial asset is classified and measured
at FVTPL.
Derecognition of financial assets
The Group sometimes renegotiates or
otherwise modifies the contractual cash
flows of loans to customers. When this
happens, the Group assesses whether
or not the new terms are substantially
different to the original terms. If the terms
are substantially different, the Group
derecognizes the original financial asset and
recognizes a ‘new’ asset and recalculates a
new effective interest rate for the asset.
Financial assets are derecognized when
the rights to receive cash flows from the
investments have expired.
Expected credit loss principles
Based on IFRS 9 the financials assets and

2021

(All amounts are expressed in thousands of Antillean Guilders)

2020

I ASSETS
Investment securities
1,242,769

Debt securities at amortized cost

868,846

4,945

4,945

1,247,714

873,791

Accrued interest receivables on debt securities

4,450

4,265

Less: allowance for expected credit loss

(485)

(680)

1,251,679

877,376

Retail customers

1,834,525

1,700,614

Corporate customers

2,430,944

2,486,312

166,553

203,745

46,564

46,286

4,478,586

4,436,957

Financial assets at fair value through profit or loss
Total investment securities

NET INVESTMENTS
Loans and advances to customers

Public sector
Other
Total loans and advances to customers

9,651

11,563

Less: allowance for loan impairment

(188,771)

(194,916)

NET LOANS AND ADVANCES TO CUSTOMERS

4,299,466

4,253,604

Retail customers

2,899,040

2,770,049

Corporate customers

4,401,170

3,560,999

Accrued interest receivable on loans and advances

II LIABILITIES
Customers' deposits

Other

Accrued interest payable on customers' deposits

TOTAL CUSTOMERS' DEPOSITS

loan commitments (‘financial assets’) are
grouped into Stage 1, Stage 2 and Stage 3 as
described below:
- Stage 1: When financial assets are first
recognized, the Group recognizes an
allowance based on twelve months’
ECLs. Stage 1 financial assets also include
facilities where the credit risk has
improved and the financial asset has been
reclassified from Stage 2.
- Stage 2: When a financial asset has
shown a significant increase in credit risk
since origination, the Group records an
allowance for these Lifetime ECLs. Stage
2 financial assets also include facilities,
where the credit risk has improved and
the financial asset has been reclassified
from Stage 3.
- Stage 3: Financial assets considered
credit-impaired and the Group records an
allowance for these Lifetime ECLs.
Calculation of Expected credit losses
The key elements of the ECL calculations
are as follows:
- The Probability of Default (PD) is an
estimate of the likelihood of default over
a given time horizon. A default may only
happen at a certain time over the assessed
period.
- The Exposure at Default (EAD) is an

713,238

673,916

8,013,448

7,004,964

2,960

3,281

8,016,408

7,008,245

estimate of the exposure at a future
default date, taking into account
expected changes in the exposure after
the reporting date, including repayments
of principal and interest, whether
scheduled by contract or otherwise,
expected drawdowns on committed
facilities, and accrued interest from
missed payments.
- The Loss Given Default (LGD) is an
estimate of the loss arising in the case
where a default occurs at a given time. It
is based on the difference between the
contractual cash flows due and those
that the lender would expect to receive,
including from the realization of any
collateral. It is expressed as a percentage
of the EAD.
In its ECL models, the Group relies on a
broad range of forward looking information
as economic inputs such as GDP growth,
Unemployment rates and the Consumer
Price Index. The inputs and models used for
calculating ECLs may not always capture
all characteristics of the market at the
date of the financial statements. To reflect
this, qualitative adjustments or overlays
are occasionally made as temporary
adjustments when such differences are
significantly material.

www.mcb-bank.com

Consolidated Balance Sheet of Maduro & Curiel’s Bank N.V.
and its subsidiaries as at December 31, 2021

• De MCB Groep bestaat uit 15 vennootschappen
die lokale en internationale activiteiten
ontplooien op de zes eilanden van de Dutch
Caribbean met kantoren en filialen op Curaçao,
Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en
een geldautomaat op Saba. De informatie in deze
geconsolideerde overzichten vertegenwoordigt
het totaal van de jaarrekeningen van alle 15 leden
van de MCB Groep.
• De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial
Reporting Standards (‘IFRS’).
• We blijven meer dan de vereiste toelichtingen en
transparantie ten aanzien van onze jaarrekening
verschaffen en zijn meer dan bereid om elk
aspect van deze verslagen of overzichten te
bespreken en toe te lichten.

Balans en Eigen Vermogen
• Onze MCB Groep beschouwt een solide
geconsolideerde balans alsook sterke balansen
van onze individuele dochterondernemingen
met activa van goede kwaliteit en een hoge
liquiditeit als sterke punten om weerstand te
kunnen bieden aan de onzekere en complexe
bedrijfsomgeving. Al onze stakeholders kunnen
rekenen en vertrouwen op het advies en de
begeleiding van het Management en de Raad
van Commissarissen van de Groep om dit
beleid voort te zetten ten behoeve van behoud
en versterking van onze balans met sterke
kapitalisatie.
• Ondanks de grote gevolgen van de Covid-19
pandemie, was de Bank in staat om haar gezonde
kapitaal, solvabiliteit en liquiditeit niveaus
verder te versterken en hebben wij drie mijlpalen
bereikt ten aanzien van onze “Totale Activa”,
de “Deposito’s van cliënten” en ons “Eigen
Vermogen”.
• Nadat wij eind 2020 het balanstotaal van NAF 8
miljard waren gepasseerd, heeft het balanstotaal
van de MCB Groep eind 2021 een volgende
mijlpaal van NAF 9 miljard bereikt.
• De totale activa groeide met NAF 1,107 miljoen
(13%) om het record van NAF 9,346 miljoen te
bereiken. De belangrijkste factor hiervoor was de
groei in deposito’s van cliënten met NAF 1,008
miljoen.
• Voor het eerst zijn de "Deposito's van cliënten"
de grens van NAF 8 miljard gepasseerd, met
een substantiële groei van 14% tot NAF 8,016
miljoen.
• Op alle eilanden en in elk van onze zakelijke-,
particuliere- en overige klantengroepen zijn de
deposito’s toegenomen en wij zijn zeer dankbaar
voor het vertrouwen dat onze cliënten hebben
in de MCB Groep. Terwijl wij trots zijn op deze
substantiële groei, is het management van de
Bank samen met alle medewerkers zeer bewust
van de verantwoordelijkheid aan onze vele
stakeholders en specifieke onze deposanten
om deze fondsen op verantwoorde wijze te
investeren.
• Het grootste deel van de deposito's (54%)
is gebruikt voor het financieren van lokale
bedrijven en particulieren. Ondanks het
tweede uitdagende jaar voor onze markten
als gevolg van de pandemie en lockdowns, is
onze leningenportefeuille toegenomen met
NAF 45.9 miljoen (1%) tot NAF 4.3 miljard. De
“Leningen en voorschotten aan cliënten" zijn
vooral toegenomen door de aanzienlijke groei
in onze persoonlijke hypotheekleningen in alle
jurisdicties. Gedurende het jaar zijn wij waar
nodig een deel van onze cliënten tegemoet
gekomen met tijdelijke uitstel van betalingen
en met het herstructureren van leningen om
de (economische) gevolgen van de pandemie te
verzachten.
• Het resterende deel van de deposito's werd op
verantwoorde en conservatieve wijze belegd
in "Beleggingen" (NAF 1,252 miljoen) en in
"Liquide middelen en tegoeden bij banken" voor
NAF 3,545 miljoen. De extreem lage USD rente
omgeving heeft zich voorgezet tegen nauwelijks
0%, waardoor de rente inkomsten uit deze
bronnen (US schatkistpapier en deposito’s bij
Correspondent banken) flink is gedaald met 41%
ten opzichte van 2020. Vanwege de huidige hoge
inflatie, verwachten wij dat de Amerikaanse
Centrale Bank (FED) de rente tarieven in 2022
geleidelijk zal doen stijgen.

• De daling in "Voorzieningen" met 33% was
voornamelijk als gevolg van een vrijval in de
voorzieningen voor premies ziektekosten
verzekering ten behoeve van gepensioneerden
in Sint Maarten, wat werd veroorzaakt
door een wijziging in ons programma voor
ziektekostenverzekeringen.
• Voor het eerst in het 105 jarig bestaan van onze
Bank is ons "Eigen vermogen" meer dan NAF 1
miljard en bereikte met een groei van 12% een
nieuwe mijlpaal van NAF 1.1 miljard. Behalve
de jaarlijkse ingehouden winsten, is deze sterk
en solide vermogenspositie ook het resultaat
van het voorschrift van de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten (CBCS) om geen
dividenden uit te keren in 2020 en 2021.

Winst- en verliesrekening
• De inkomsten die in onze jaarrekening worden
vermeld, zijn afkomstig van zowel lokale als
internationale activiteiten van de Groep. Deze
inkomstenstromen blijven goed gediversifieerd.
• De Covid-19 pandemie heeft zich voortgezet in
2021 en zal voor een lange periode een bron van
grote zorg zijn voor de publieke gezondheid en
voor de economieën van onze eilanden. Ondanks
de vaccinatieprogramma’s die in februari
2021 waren begonnen, was er een explosieve
toename van besmettingen aan het einde van
het eerste kwartaal van het jaar. Verschillende
van onze overheden besloten daarop om op de
eilanden wederom de scholen, winkels, horeca
en de grenzen voor enkele weken te sluiten
en in lockdown te gaan. Dit resulteerde in een
substantiële daling van het zakenvolume en de
gerelateerde inkomsten in de meeste sectoren
van onze economieën.
• Sinds juni 2021 zijn de maatregelen stapsgewijs
opgeheven en de toeristen herontdekten onze
eilanden, vooral uit Nederland en de Verenigde
Staten. Het gevolg was een toename in
economische activiteiten in de meeste (toerisme
gerelateerde) sectoren in de tweede helft van
het jaar.
• Het is dankzij de tweede helft van het jaar met
hogere volumes, in combinatie met interne
reorganisaties die resulteerden in meer efficiëntie
dat het “Nettoresultaat na belastingen” van de
Groep aanzienlijk is toegenomen met NAF 29.5
miljoen (35%) vergeleken met 2020.
• Belangrijke factor voor deze verbetering in
netto resultaat was de flinke afname in “"Kosten
van kredietverliezen op financiële activa en
voorwaardelijke verplichtingen" met NAF
77.6 miljoen of 89%. De betere economische
omstandigheden, de verwachtingen van het
management en de goede gezondheid van onze
cliënten en kwaliteit van onze kredietportefeuille
zorgden voor deze afname in “Kosten van
kredietverliezen”.
• Aan de opbrengstenkant zagen wij dat de
rentetarieven op de internationale en lokale
markten op zeer lage niveaus bleven en dit
resulteerde in verdere daling van de "Netto
rente-inkomsten" met 6% of NAF 16.7 miljoen.
Door de internationale marktcondities en lokale
concurrentie ervaren wij al zeker 10 jaar een
dalende rente marge.
• Aan de andere kant hadden de gestegen
economische activiteiten en de toename van
internationale transacties in de tweede helft van
het jaar, hoofdzakelijk in de toeristische sector,
tot gevolg dat de "Netto baten van honoraria
en commissies" toenam met 7% of NAF 7.7
miljoen. Tegelijkertijd zijn ook de "Inkomsten uit
valutatransacties" toegenomen met 14% of NAF
5.8 miljoen.
• De combinatie van lagere rente inkomsten en
hogere inkomsten uit transacties had als gevolg
een daling van de “Operationele inkomsten” met
NAF 19.2 miljoen (-4%).
• De toename in "Salarissen en andere
personeelskosten" met NAF 22.3 miljoen was te
danken aan maatregelen genomen in 2020 en
2021, waarbij in 2020 een eenmalige grote afname
plaatsvond van NAF 64 miljoen in de voorziening
voor premies ziektekosten na pensionering. De
herstructureringen in de afgelopen twee jaar
zorgden voor een structurele afname van de
salarissen en directe voordelen met 8%.
• De totale “Operationele kosten” daalden met
NAF 57.1 miljoen of 17%, vooral dankzij de
eerder genoemde flinke afname in “Kosten van

kredietverliezen” gecombineerd met de toename
in “Salarissen en overige personeelskosten”.
• Onze trouwe cliënten en toegewijde
medewerkers toonden ondanks de lockdowns
en onzekerheden veerkracht, flexibiliteit en
doorzettingsvermogen. Wij zijn trots en dankbaar
voor de verbetering van ons "Nettoresultaat na
belastingen" tot NAF 113 miljoen.

Leningen
• Om de onzekerheden gedurende de
pandemie het hoofd te bieden, hebben wij
continue samengewerkt met onze cliënten
aan herstructurering van leningen en
betalingsafspraken daarbij rekening houdend
met hun specifieke situatie, mogelijkheden en
perspectief.
• Onze “Leningen en voorschotten aan cliënten”
zijn toegenomen met NAF 45.9 miljoen (1%) tot
NAF 4.3 miljard.
• Leningen aan zakelijke cliënten en de publieke
sector namen af met NAF92.6 miljoen vanwege
minder bedrijfsactiviteiten, terwijl de portefeuille
van onze particuliere cliënten substantieel
groeide met NAF 134 miljoen, vooral dankzij
toegenomen persoonlijke hypotheekleningen op
alle eilanden.
• De kwaliteit van onze portefeuille blijft gezond
en onze “Voorziening voor waardevermindering
van kredieten" nam af met NAF 6 miljoen.

Belastingen
• De bijdrage van MCB Groep aan de staatskas
van onze landen nam aanzienlijk toe in 2021
dankzij de verbeterde economische omgeving
en operationeel resultaten. De totale afdrachten
aan alle belastingen, vergoedingen en premies
bedroeg bijna NAF 135 miljoen.
• Onze werknemers betaalden NAF 25 miljoen aan
loonbelasting en de betaalde sociale premies
bedroegen NAF 23 miljoen.
• De winstbelastingverplichting van MCB Groep
als gevolg van activiteiten in 2021 bedroeg NAF
23 miljoen, terwijl onze Groep ook NAF 7 miljoen
aan omzetbelasting betaalde.
• De namens de Centrale Banken geinde
deviezenlicentiever
goeding,
die
aan
de
regeringen wordt afgedragen, bedroeg in 2021
NAF 57 miljoen.

Werkgelegenheid
• Al snel in de eerste lockdown in maart
2020, verwachtte het management dat de
bedrijfsomgeving flink zou veranderen en besloot
actief de interne organisatie van de Groep te
beoordelen en na te gaan waar we efficiënter
en effectiever konden opereren en tegelijkertijd
onze dienstverlening konden verbeteren. Deze
processen kregen een vervolg in 2021 en om onze
jongere collega’s nieuwe kansen te bieden is de
vervroegde pensioneringsregeling verlengd.
Wij hebben functies verder geconsolideerd en
gecentraliseerd, zowel binnen de organisaties
op de eilanden als op Groepsniveau tussen de
eilanden. Ook hebben wij het werken op afstand
geïntroduceerd wat begin 2022 is geformaliseerd
in een “MCB hybride werk model”, waarbij
medewerkers de flexibiliteit hebben om van huis
te werken en een minimale aantal wekelijkse
“kantoor dagen” hebben.
• De getroffen maatregelen, resulteerden in meer
efficiëntie en flexibiliteit voor onze werknemers.
Tegelijkertijd werd de interne cultuur van de
Groep verstevigd door het promoveren van
collega’s en door hen uitdagende functies op
ander eilanden aan te bieden. Op 31 december
2021 had de MCB Groep 1,288 werknemers in
dienst, vergeleken met 1,350 eind 2020.
• In 2021 betaalde de MCB Groep haar werknemers
NAF 96 miljoen aan salarissen, exclusief sociale
premies, pensioenen, medische en andere
verzekeringen.

Onze gemeenschappen
• Het jaar 2021 was ons 105 jarig bestaan en wegens
de Covid-19 pandemie vonden wij het gepast om
onze fondsen nog bewuster in te zetten om aan
onze gemeenschappen bij te kunnen dragen.
• Het begin van de vaccinatieprogramma’s in
februari was hoopgevend, maar al snel was er in
maart een nieuwe golf van een variant van het
Corona virus en gingen de eilanden nogmaals
in lockdown. De pandemie niet duidelijk niet

voorbij en wij moesten voorlopig ermee rekening
houden. Allen werkzaam in de gezondheidssector,
ziekenhuizen, verpleeghuizen en pop-up
vaccinatiecentra hebben geweldig werk
verricht om de zieken te helpen en levens te
redden. Helaas zijn verschillende mensen heel
ziek geworden en zelfs overleden. Sommige
bedrijven hebben voorgoed hun deuren gesloten
en velen hebben hun inkomen zien slinken, maar
toonden veerkracht en pasten zich aan lagere
inkomstenniveaus aan.
• Gelukkig bracht de tweede helft van het jaar
verbetering voor onze bevolking en bedrijven
maar desondanks bleven de behoeften van
onze gemeenschappen groot. Onze Bank
probeerde zoveel mogelijk te helpen op alle
eilanden met geld, deskundigheid, advies
en vrijwilligerswerk voor de verschillende
voedselbanken, ziekenhuizen, scholen, kerken,
sportverenigingen, serviceclubs en overheden.
• Als er een les te trekken is uit deze pandemie
is het de bevestiging hoe belangrijk het is om
te zorgen voor een goede mentale en fysieke
gezondheid en dat voorkomen beter is dan
genezen.
• Wij zijn trots dat de 25ste MCB-Prijs in 2021
is gegeven aan “Fundashon Prevenshon”.
Deze stichting was in 2008 opgericht door de
beroemde oncoloog Bob Pinedo samen met
onze voormalige President Lio Capriles als een
privaat initiatief met het doel een preventie
centrum te creëren door het screenen van de
bevolking om bepaalde vormen van kanker in
een vroegtijdig stadium te kunnen opsporen. De
stichting doet dit geheel gratis en is van plan de
screeningsprogramma’s verder uit te breiden.

De Toekomst
• Het is bijna onmogelijk om de toekomst te
voorspellen (wie had de Russische invasie in
Oekraïne kunnen voorstellen?), maar bepaalde
trends zijn wel waar te nemen. De pandemie
heeft verschillende trends en veranderingen
versneld zoals digitalisering van transacties en
diensten via mobiel, online en video bankieren,
flexibelere werktijden, werken op afstand en nog
veel meer.
• Onze Groep blijft innoveren en onze mobiele
en online diensten worden verder verbeterd
en uitgebreid. Wij hebben onze contactloos
betaalmachines op alle eilanden geïntroduceerd,
waardoor het mogelijk is contactloos te
betalen met een mobiele telefoon of kaart.
Wij zijn een nieuwe Bankomatiko betaalkaart
(MasterCard debit) aan het ontwikkelen en
onze Contact center en website worden verder
gemoderniseerd en verbeterd. Onze filialen
worden opnieuw ontworpen en ingericht en
er zullen nog vele veranderingen en innovaties
komen om voorbereid te zijn op de toekomst.
• Onze Toezichthouders werken ook aan de
modernisering en verbeteringen in de sector.
De Centrale Banken hebben samen met lokale
banken het “Instant Payment” systeem opgezet
waardoor betalingen tussen banken (en
eilanden) nu ook in seconden kan plaatsvinden
in plaats van in twee of meer dagen. De
Centrale Bank zal ook een betere en uitgebreide
Corporate Governance code voor de sector en
een depositogarantiestelsel introduceren.
• Al de trends en veranderingen in cliëntgedrag,
concurrentievormen, diversiteit en inclusiviteit,
cybercrime, privacy richtlijnen, ESG compliance
en meer komen versneld op ons af. Het is aan de
sector en MCB Groep om hierop voorbereid te
zijn door innovatief en flexibel in te spelen en
leiding te geven aan deze veranderingen, daarbij
rekening houdend met de dienstverlening aan
onze cliënten.
• Zoals altijd en nu meer dan ooit, willen wij
onze trouwe medewerkers bedanken voor
hun veerkracht, flexibiliteit en toegewijde
steun in 2021. Wij bedanken onze Raad van
Commissarissen voor hun voortdurend advies,
begeleiding en toezicht, onze aandeelhouders
voor hun begrip en geduld en onze Centrale
Banken voor hun toezicht. Ten slotte danken
wij onze gemeenschappen die wij dienen en
verzorgen en haar burgers voor hun veerkracht
en doorzettingsvermogen.
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