
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De aandeel-
houdersvergadering van
Aqualectra heeft inge-
stemd met de jaarrekening
2010, die van de externe
accountant een verklaring
kreeg met opmerkingen.

De directie van het nutsbe-
drijf, die bezig is met de noodza-
kelijk inhaalslag qua oplevering
van de jaarrekeningen, streeft
ernaar 2011 spoedig en 2012 in
augustus aan de Raad van Com-
missarissen (RvC) aan te kun-
nen bieden.

Het was zeer lange tijd wach-
ten op de jaarrekening 2010 van
Integrated Utility Holding
(IUH), de officiële naam van
overheidsbedrijf Aqualectra,
mede omdat dit vereist is voor
het verkrijgen van de nodige
miljoenenfinanciering voor up-
grading en investeringen in de
stroom- en waterproducent.

Met name door ‘gerommel’ in
het verleden - mede door grote
direct bemoeienis van de poli-
tiek (het kabinet Schotte;
MFK/PS/MAN) - was het zeer
lange tijd niet mogelijk een jaar-
rekening te produceren. Vorige

week is de algemene vergade-
ring van aandeelhouders (AVA) -
nu vertegenwoordigd door de re-
gering Asjes (PS/PAIS/PNP/-
Sulvaran) - eindelijk akkoord ge-
gaan met 2010. Samen met de
jaarrekening die daarop volgt
een harde voorwaarde van de fi-
nanciers.

Directeur Darick Jonis toont
zich tegenover het Antilliaans
Dagblad opgelucht, maar bena-
drukt tegelijk dat de klus nog
niet is geklaard. 

Hij zal pas tevreden zijn als
ook 2011 en 2012 (en dan moet
ook 2013 spoedig volgen) een
goedkeurende verklaring en in-
stemming van de RvC en AVA
krijgen.

De kanttekeningen die de ac-
countant KPMG bij 2010 plaat-
ste, hebben te maken met de vol-
gens sommige experts dubieuze
transactie van de aandelen van
Aqualectra in CUC (de eigenaar
van de CRU-centrale - de voor-
malige BOO-centrale - Curaçao
Refinery Utilities) aan een ande-
re overheids-nv: Refineria di
Kòrsou (RdK). Dit vond plaats
ten tijde van de regering Schotte
en pakte samen met andere twij-

felachtige handelingen financi-
eel zeer nadelig uit voor Aqua-
lectra.

Verder is er de accountantsop-
merking over de registratiewijze
van de obligatielening van 300
miljoen gearrangeerd door de
Centrale Bank CBCS; omdat de-
ze uiteindelijk tegen een hogere
rente werden afgenomen dan
vooraf ingeschat, betaalt Aqua-
lectra hier 340 miljoen voor uit-
gesmeerd over de hele lenings-
periode. 

Het betreft een technisch
vraagstuk hoe zo’n meerbedrag
te boeken, aldus Jonis. Hij is nog
steeds de enige directeur die aan
het roer staat - nadat onder
Schotte de algemeen directeur,
de financieel directeur en de di-
recteur personeelszaken ge-
dwongen werden om politieke
redenen te vertrekken; later
wonnen zij wel hun rechtsza-
ken.

Een bijkomstig probleem was
dat de huidige RvC niet verant-
woordelijk wil zijn of wil worden
gehouden voor beslissingen en
daden vier jaar geleden; ook dat
zorgde naar verluidt voor vertra-
ging bij oplevering van de jaarre-

kening 2010. Het jaar 2010 sluit
Aqualectra af met een verlies
van 81 miljoen. Hoewel de jaar-
rekeningen ontbreken, is wel op
hoofdlijnen bekend dat ook de
daarop volgende jaren (zwaar)
verlieslatend waren, Namelijk -
75 miljoen (2011), - 49 miljoen
(2012), en -20 miljoen (2013).
Voor het College financieel toe-
zicht (Cft) reden om extra aan-
dacht te vragen voor deze over-
heids-nv (samen met dokmaat-
schappij CDM en postbedrijf
CPost). Ook reden voor de ban-
ken en andere financiële instel-
lingen om extra alert te zijn en
extra waarborgen te eisen voor
de aanzienlijke leningen voor
vernieuwing van het energiebe-
drijf IUH.

De reeds lopende uitbreiding
van de centrale aan de Dokweg
gebeurt overigens grotendeels
met en uit ‘eigen’ middelen. Het
Land heeft voor 24 miljoen bij-
gedragen (herkapitalisatie), zegt
Jonis. En het overige deel van de
benodigde 70 miljoen komt uit
de (beperkte) cashflow - soms
onder andere door latere afreke-
ning met crediteuren/leveran-
ciers. Maar de investering is no-

dig omdat de oude machine-
parken zijn afgeschreven (finan-
cieel en technisch) en nieuwe
productie ook efficiënter en dus
goedkoper is.

Voor de jaarrekeningen over
2011, 2012 en 2013 heeft het
nutsbedrijf Ernst & Young
(E&Y) als ‘huisaccountant’, na-
dat KPMG het de drie jaren
daarvoor deed. Voor 2014 zal
binnenkort een inschrijving
plaatsvinden. 

Directeur Jonis legt uit dat
Aqualectra elke drie jaar een
nieuwe inschrijving voor deze
opdracht organiseert.
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Bent u ook een van de vele ondernemers die 

geconfronteerd is met een plotselinge forse 

premieverhoging van uw brandverzekeringen? 

Neem dan contact op met Inter-Assure 

Insurances via telefoonnummer 465 2020.

Dagje te gast op Bonaire

Een flinke delegatie bestaande uit de KLM-top en gasten van de luchtvaartmaatschappij werd zaterdag op Flamingo Airport onder aan de vliegtuigtrap verwelkomd door waar-
nemend gezaghebber Edison Rijna. De delegatie was op Bonaire in verband met de eerste biobrandstofvlucht van Amsterdam naar Aruba en Bonaire. De delegatie, met KLM-
ceo Camiel Eurlings aan het hoofd, arriveerde met het toestel met de naam ‘Bonaire Marine Park’. Er was een diner in ‘At Sea’, een toer langs Lac Cai, ‘1000 steps’ en een
lunch bij Mangazina di Rei. Ook werd de opening van de VIP-lounge op de luchthaven bijgewoond. FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD

RvC IUH
Het bestuur van Integrated
Utility Holding (IUH), of
wel Aqualectra, bestaat uit
Darick Jonis (‘executive
managing director opera-
tions/chief operations
officer; coo) en daarnaast
de commissarissen Abedd-
Latiff Hammoud, Dennis
Evertsz, Dudley Rosaria,
Heidel Haile, Mike Willem
(voorzitter), Richard Doest
en Tara Asjes-Prins.

Vizier op afronding 2011 en ‘12
Aqualectra heeft instemming AVA met jaarrekening 2010


